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U příležitosti nedávné premiéry českého velkofilmu o naší nejslavnější atletické legendě zavzpomínejme, že Emil Zátopek, zvaný Ťopek, v roce 1955 proběhl i naší obcí.
Přestože to bylo tehdy teprve tři roky po úžasném triumfu na olympijských hrách v Helsinkách, kde získal tři zlaté medaile (běh na 5 km, na 10 km a také za maraton, který tehdy běžel
poprvé v životě), prý na zdejším běžeckém závodu skončil jako druhý. Moment průběhu Dobrou Vodou – včetně typického Zátopkova výrazu – zdokumentoval tehdy pan Otta Sepp
na černobílý film, který jsme dodatečně kolorovali pomocí služby na stránkách MyHeritage.

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou již za námi a podzim nastoupil v plné parádě. Žákům zdárně
započal nový školní rok a vše snad vypadá, jak má být. Věřme, že situace okolo
covidu nebude tak dramatická a chaotická, jako tomu bylo v roce minulém.
Máme možnost se scházet, bavit se a navštěvovat sportovní či kulturní akce.
V průběhu měsíce srpna se nám podařilo promítnout všechna avizovaná letní
kina, zdařilo se i Loučení s létem. V měsíci září se nadmíru povedla Zahradní slavnost v areálu základní školy, oslavili jsme 90. výročí založení oddílu
kopané a poslechli jsme si nádhernou hudbu v kostele v podání pana Lukáše
Sommera. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na těchto i dalších
podobných akcích podílejí plánováním či samotnou organizací dané akce. Jistě
to stojí mnoho úsilí i času, nasazení a chuť něco vytvořit. Nejen já si tohoto
velice vážím.
V měsíci říjnu nás čeká další hudební vystoupení v kostele, dále se připravuje pravděpodobně poslední letošní bleší trh a uskuteční se již tradiční
tenisový turnaj na závěr sezony. V neposlední řadě nás 8. a 9. října čekají
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jako vždy se volby uskuteční
v jídelně základní školy, a to za splnění hygienických opatření. Samozřejmostí
bude desinfekce rukou, dodržování rozestupů a zakryté dýchací cesty. Žádám
vás tímto o dodržování nutných opatření, buďte k ostatním ohleduplní a hlavně
přijďte volit.
V podzimním čase neubude ani stavební činnost, která bude u nás v obci
probíhat minimálně do konce listopadu. Půjde zejména o dokončení II. etapy
rekonstrukce Potoční ulice, ale také o práci spojenou s výměnou plynového
potrubí, a to v ulicích Hornická (spodní a horní část), U Haldy, Na Stráni,
Srubecká a Na Lukách. Snažíme se, aby zhotovitelé těchto akcí poskytovali
co nejpřesnější informace a včas je předali našim obyvatelům. Prosíme majitele všech dotčených nemovitostí, kteří budou touto nutnou výměnou potrubí
jakkoliv omezeni, aby byli trpěliví a v případě možné spolupráce postupovali

tak, aby vše proběhlo rychle a hladce. Podrobnější informace týkající se plánovaných stavebních prací najdete v samostatném článku.
Další nepříjemností, se kterou se již déle jak měsíc potýkáme, je nutná objízdná trasa přes Ledenickou ulici. Jsme si plně vědomi, že daná situace není
pro nikoho z nás příjemná. Věřte, že děláme vše, co je v našich možnostech,
aby situace byla alespoň o trochu přívětivější. Uvědomte si prosím, že uzavřená
komunikace není v katastru naší obce, nejsme majitelé této komunikace ani nejsme investoři stavby dálnice. Nemůžeme tedy zasahovat do řešení této stavby
a rozhodně nemůžeme někomu diktovat, jak má řešit dopravu, popř. jak převést
pěší nebo cyklisty přes staveniště. Od toho jsou tady jiné osoby a společnosti,
které můžeme pouze žádat o některá rozumná řešení dané situace.
Důvod, proč jsme přistoupili na maximálně roční uzavírku Dobrovodské ulice, byl dán příslibem zkrácení doby výstavby dálničního tunelu až
o 7 měsíců. Podmínkou pro nás bylo zajištění úpravy křižovatky na Ledenické
ulici, zajištění náhradní kyvadlové dopravy z důvodu zrušení dvou zastávek
MHD a dále umožnění pěším a cyklistům dostat se bezpečně do Suchého Vrbného. Z pohledu cyklistů je situace tristní a dále apelujeme na vyřešení tohoto
problému. Otázkou však stále zůstává, jakým způsobem se věc dá řešit. Ke konci září budou vyhodnoceny statistické údaje týkající se využití tzv. pendlbusu,
který je určen pro přesun obyvatel z naší obce do Suchého Vrbného a zpět. Poté
můžeme začít jednat o případných změnách v jízdních časech či posilování
spojů. Při dalších jednáních se společností ŘSD budeme dále diskutovat o případných úpravách v intervalech semaforů při průjezdu Ledenickou ulicí.
Na závěr bych rád předal poděkování od svozové společnosti, zejména pak
uživatelům hnědých nádob na bioodpad. Po upozornění na přetěžování nádob
byli při dalším svozu pracovníci svozové služby mile překvapeni, jak naši obyvatelé dokáží spolupracovat. Jsem za to opravdu moc rád a velice děkuji za vaši
ochotu věci zlepšit. Přeji vám všem pokud možno klidné a zdravé podzimní
dny.				
Bc. Petr Štika, starosta obce

2/ Informace z obecního úřadu

střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 23. 9. 2021 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:

Schválení obecně závazné vyhlášky (obecní systém odpadového
hospodářství). Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic vydalo na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Návrh
znění vyhlášky byl konzultován a předběžně schválen Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly. Tato obecně závazná
vyhláška nahrazuje znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 12. 3.
2015. Účinnost této vyhlášky je od 15. dne po dni vyhlášení.
Schválení obecně závazné vyhlášky (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství). Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic vydalo na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Návrh znění
vyhlášky byl konzultován a předběžně schválen Ministerstvem vnitra ČR,
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly. Tato obecně závazná vyhláška
nahrazuje znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 3. 12. 2015. Účinnost této
vyhlášky bude od 1. 1. 2022.

Schválení prodeje majetku obce (část parc. č. 3462/2). Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 8. 9. 2021
záměr prodat část pozemku, a to p. č. 3462/2 – ostatní plocha o výměře
26 m2 v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě
geometrického plánu č. 1353-46/2008. Nově vznikne parcela č. 3462/74.
Cena za prodej je stanovena ve výši 1.500 Kč za m2, celkem 39.000 Kč.
Zájem o tuto část projevili majitelé sousední nemovitosti.
Schválení prodeje majetku obce (část parc. č. 3289/2). Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 8. 9. 2021
záměr prodat část pozemku, a to p. č. 3289/2 – ostatní plocha o výměře
59 m2 v obci a k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě
geometrického plánu č. 1864-163/2021. Nově vznikne parcela č. 3289/6.
Cena za prodej je stanovena ve výši 1.500 Kč za m2, celkem 88.500 Kč.
Zájem o tuto část projevili majitelé sousední nemovitosti.
Schválení darovací smlouvy (nabytí majetku). Obec Dobrá Voda
u Českých Budějovic dostala možnost získat do majetku pozemek parc. č.
3176/2 – ostatní plocha o výměře 120 m2 v obci a k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě darovací smlouvy, bezúplatně. Jedná se
o část komunikace v ulici U Domova důchodců, která byla do současné
doby v majetku soukromé osoby.
Schválení podání žádosti o dotaci. Jedná se o dotační program Regiony 2021 – Program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura, který
byl vyhlášen pod záštitou Národní sportovní agentury. Termín pro podání
žádosti o dotaci je do 30. 9. 2021. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
má možnost tuto dotaci využít při rekonstrukci stávajících šaten pro oddíl
kopané. Současně se schválením podání žádosti o dotaci byl schválen dokument „Plán rozvoje sportu“, který je nedílnou součástí samotné žádosti
o dotaci. 	
Bc. Petr Štika, starosta obce

stavby V OBCI

V návaznosti na minulá čísla Zpravodaje lze konstatovat, že práce na výměně kanalizačního a plynového potrubí včetně přípojek v Potoční ulici
a následná obnova plynového a vodovodního potrubí na Lázeňské ulici je
hotová, provedená je přípojka plynu z ulice Na Vyhlídce do školy a povrchy
vozovek jsou rovněž hotové. Až na posledních 80 m litinového vodovodního
potrubí je celá Lázeňská ulice provedená v plastu a doufejme tedy na mnoho let prakticky bezporuchová.
Realizován byl i nový chodník mezi Potoční ulicí a ulicí Na Vyhlídce.
Dokončuje se propojení kanalizace v Potoční ulici do již dříve hotové kanalizace v ulici Spojovací. Zhotovitel již má zakoupeny i materiály pro výstavbu chodníků a jeho součástí, výjimkou je pouze zámková dlažba, která
bude dostupná až na konci října. V obstarávání materiálů je tedy úspěšný,
což je v současné době dost velký problém, a to i z hlediska nárůstu cen
stavebních materiálů. Postup při skladbě povrchu vozovky bude stejný jako
v etapě první.
Pokračovat bude i výměna plynového potrubí v ostatních částech
obce. V období od 28. 9.–20. 10. 2021 bude firma Kubík a.s. provádět výměnu plynového potrubí od točny MHD ve Srubecké ulici. Vzhledem k šířce
komunikace si práce vyžadují plnou uzavírku úseku, komunikace však
bude po etapách postupně zprovozňována. Po dokončení pokládky potrubí
bude včas avizována odstávka plynu na cca 2 dny. Práce budou probíhat
v týdenních turnusech i o víkendech, po dobu přestávky mezi turnusy bude
komunikace částečně zprovozněna.
V období 26. 10.–30. 11. 2021 se bude za stejných podmínek na výměně
potrubí pracovat v dolní části Hornické a v ulici Na Stráni. Stejným způsobem proběhne akce v termínu 15. 10.–30. 11. 2021 v ulici Na Lukách.
Zhotovitelem této části bude také firma Kubík a.s. V příštím roce nás čeká
kompletní obnova povrchů v této ulici.
Ve stejném termínu, tj. 15. 10.–30. 11. 2021, se bude pracovat v horní části Hornické ulice od křižovatky s ulicí K Lusnému a v ulici U Haldy. Zde
bude zhotovitelem prací firma CB Plyn. Investorem prací je firma EG.D.
	
Jiří Šabatka

OBECNí OBECNÉ /3

Jak správně a platně odvolit

V této chvíli by všichni voliči měli mít v rukách volební lístky kandidujících stran a hnutí. Pokud se stalo, že by je volič nedostal, nebo byly
jakkoliv poškozeny nebo ztraceny, nevadí, obdržíte plnohodnotné náhradní ve volební místnosti. Obálka, ve které jste lístky obdrželi, je obálkou
transportní, pro vhození do urny použijete obálku, kterou vám vydá volební komise.
Do této obálky vložíte lístek pouze jedné strany nebo hnutí bez úpravy,
nebo kde zakroužkováním označíte max. 4 kandidáty přednostními hlasy.
Pokud kandidát získá nejméně 5 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů pro daný politický subjekt v rámci volebního kraje, mandát
přednostně připadne jemu. Je-li kandidátů, kteří přesáhli procentuální
hodnotu 5 %, více, rozhoduje množství získaných preferenčních hlasů, pokud se počet preferenčních hlasů mezi kandidáty rovná, rozhoduje původní pořadí na hlasovacím lístku.

Volič, který v době voleb není v místě svého bydliště nebo z jiného
důvodu chce volit v jiném volebním okrsku, si může zažádat o voličský
průkaz, a to buď písemně, nebo osobně na příslušném obecním úřadu.
V případě písemné žádosti musí být doručena na úřad nejpozději 7 dní
před volbami. Osobně zažádat musí volič nebo jeho zmocněnec nejpozději
48 hodin před začátkem voleb. Voličský průkaz je možné si posléze vyzvednout nebo nechat zaslat poštou.
K provedení volby použijte prosím pro případnou úpravu volebního lístku plentu a urnu příslušnou na straně vašeho volebního okrsku
ve volební místnosti i v případě, že na vaší straně musíte chvilku čekat
a na druhé straně je volno. Prostorem za plentou musí projít každý volič
a to samostatně. Omlouvám se za toto upozornění znalým, ale vždy se najde několik jedinců, kteří díky drobné nepozornosti toto nedodrží a jejich
hlas se tak stává neplatným. 
Jiří Šabatka

Vandalové v lesoparku

VÝSTAVA OVOCE

Vážení obyvatelé Dobré Vody!
V roce 2015 byl při stavbě administrativní budovy Lesů České republiky v ulici Sadové naproti tenisovým kurtům upraven také okolní lesopark.
Okolí administrativní budovy nebylo po domluvě se zástupci obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic záměrně oploceno a umožňuje veřejné užívání dětem z místní mateřské školy, žákům zdejší základní
školy, návštěvám a klientům domova důchodců a veřejnosti. Na náklady LČR byl lesopark vybaven také lavičkami a altánem na okraji lesa,
aby byl pro návštěvníky bezpečný a příjemný.
Bohužel ne všichni návštěvníci lesoparku myslí na ostatní a venkovní zařízení je pravidelně poškozováno a znečišťováno odpadem.
Zejména altán ukrytý mezi stromy za budovou je místem setkávání
skupin, které altán využívají k pořádání vlastních akcí a poškozují jej.
Naposledy byly během víkendu 8. 5.–9. 5. 2021 a také 16. 9. 2021
poškozeny zahradní lampy v lesoparku u budovy OŘ. Lampy byly
po neúspěšném vyšetřování Policie ČR znovu obnoveny.
Vzhledem k tomu, že jsou škody na majetku LČR opakované, bude
v okolí budovy instalován kamerový systém, který pomůže s odhalováním vandalů.
I přesto Vás žádáme o pomoc s hlášením podezřelých osob, které
budou venkovní zařízení lesoparku poškozovat. Jen díky naší společné
pozornosti bude zařízení sloužit nám všem co nejdéle.
zaměstnanci Lesů České republiky

Tradiční výstava ovoce se koná 8. 10.–12. 10. 2021 ve SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích.
Tato výstava má svou dlouholetou tradici. Každým rokem mnoho
pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka
a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují exponáty
ovoce, a to odrůdy jablek a hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně a další plody podzimu.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy.
Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, v první den výstavy. Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Během výstavy studenti také prezentují své maturitní
projekty.
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených
také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00 do 17:00
nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými
obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky
a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se účastnit
celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se na koních.
Také na tento ročník naší výstavy ovoce jste všichni srdečně zváni.
Mgr. Olga Cahová

4/ vzdělávání

Škola je i pro radost

Zprávičky ze školky

Jak už se stalo zvykem, každý rok touto dobou představuji veřejnosti,
co nového se ve škole děje – co se přes prázdniny zrekonstruovalo, jak
postupujeme s digitalizací, se zvyšováním gramotností a kompetencí
našich dětí, co se chystá…
Ne, že by tyto informace nebyly důležité, ale letos to vidím trochu
jinak – za nejdůležitější zářijové sdělení považuji, že jsem opravdu
a ze srdce ráda, že naše budova znovu ožila, že slyším z chodeb smích
(a i za ten občasný křik jsem ráda), že se na sebe usmíváme, že si můžeme při obědě popovídat, že se nám podařilo zorganizovat a užít si
odpolední neformální setkání, být prostě a jednoduše spolu. Škola bez
lidí je totiž moc smutné místo. Tak vzhůru do běžnosti a ať se daří!

Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ Dobrá Voda u ČB

Prázdniny utekly jako voda a ve školce je již zase živo a veselo.
V červenci proběhla ve třídě Slůňat rekonstrukce podlahy, pokládka nového PVC a některé prostory školky byly vymalovány.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám přišli pomoci stěhovat nábytek před rekonstrukcí. Školka je zase o něco krásnější.
Začíná nám nový školní rok a s ním i nové radosti, ale i starosti. Jak zvládnou vstup do školky ti nejmenší, co jdou poprvé? A co
ti ostatní, nezapomněli přes prázdniny to, co se ve školce naučili?
A co asi naši předškoláčci – prvňáčci ve velké škole? Ve všech
třídách jsme si povídali o tom, jak a kde prožily děti prázdniny, co nového objevily. Nyní nás čekají nové zážitky, překvapení,
úsměvné chvilky a doufáme, že žádná covidová omezení.
Ve středu 15. září byl krásný slunný den a dopřál nám prožít pěkné sportovní a tvořivé odpoledne ve venkovních prostorech základní školy. Spolu s rodiči a dětmi jsme tvořili výrobky
z keramické hlíny, odvezli jsme je do školky vypéct a hotové je
předáme dětem ve škole i ve školce. Myslíme si, že s hudbou
a občerstvením bylo toto odpoledne velmi vydařené.
Ve čtvrtek 16. září se konala schůzka rodičů dětí s povinnou předškolní docházkou, na které byli informováni, co vše by
měly děti umět před nástupem do ZŠ, o organizaci školního roku
a o nabídce nadstandardních aktivit. Rodiče si také mohli prohlédnout prostory školky. I v letošním školním roce bychom rádi
organizovali divadelní představení, výukové programy, besídky
a výlety. Brzy vyhlásíme tradiční kaštaniádu a drakiádu a budeme si užívat krásný, barevný podzim a přírodu Dobré Vody.
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci ovšem dodržujeme zvýšená hygienická opatření. Děkujeme rodičům, že jsou
tolerantní a respektují covidová nařízení. 

Zuzana Strnadová a tým učitelek MŠ

První školní Zahradní
slavnost vyšla na jedničku
Ve středu 15. 9. 2021 jsme na prostranství kolem naší základní školy pořádali pro všechny dobrovodské Zahradní slavnost.
Naší představou bylo neformální, přátelské setkání nás ze školy nebo
školky s rodiči, dětmi a dalšími, kteří by chtěli strávit odpoledne a podvečer v příjemném zastavení nebo naopak aktivně.
Příprava takové akce nebyla nic jednoduchého – jednak každý začátek
školního roku je doba pracovně náročná, jednak také šlo o premiéru takovéto slavnosti. Byli jsme tudíž bez zkušeností a organizace byla vlastně
zkušební jízdou.
I přesto se toto milé setkání velmi vydařilo. Pro děti (i hravé dospělé)
byla v areálu školní zahrady připravena různá stanoviště, kde se dalo sportovat, tvořit nebo ověřit své znalosti či důvtip, pro vyhládlé a žíznivé tu
bylo připraveno malé občerstvení a celkovou atmosféru dolaďovala skvělá
muzika skupiny LÍBA a spol.
Z různých nadšených reakcí během slavnosti i po ní bylo znát, že jste
si to vy, kteří jste na ni přišli, pěkně užili. Rádi bychom, aby se takovéto
setkání stalo na naší škole tradicí.
Za ZŠ a MŠ Petra Miková

knihovna /5

Co nového
v obecní knihovně
Milí čtenáři, opět jsem pro vás přichystala několik (hodně) nových knih;
část z nich je výpůjčka z Jihočeské vědecké knihovny, tentokrát se jednalo
o 82 novinek - detektivek, příběhů pro ženy a několik románů současných
českých a světových autorů.
Také jsem díky velkorysé podpoře obecního úřadu mohla zakoupit
knihy do našeho fondu. Snažila jsem se vycházet vstříc přáním čtenářů,
vybrala jsem nějaké novinky a také knihy pro děti, beletrii i odborné knihy nebo encyklopedie.
Rozrůstá se i počet knížek určených pro zkušené, ale ještě nedospělé
čtenáře. Jsou označeny fialovým proužkem v dolní části hřbetu a jedná se
o sci-fi, fantasy, horory, čtení pro dívky nebo komiksy. Pokud tento článek
čte někdo ve věku 14+ a zrovna nemá co číst, myslím, že mu naše obecní
knihovna může nabídnout velmi pěkný výběr.
S uvolněním nepříjemné situace okolo covidu můžeme už pořádat
přednášky. Jako první můžete navštívit povídání s promítáním fotografií
o Gruzii a Kavkazu pana Zdeňka Bárty (plakát viz na této straně zpravodaje), chystáme přednášku o staré Šumavě a od ledna se budete moci jednou měsíčně zastavit v knihovně na setkání nad knihou (bližší informace
budou v prosincovém vydání).
Nakonec chci poděkovat všem, kteří dáváte další šanci knihám a nosíte
je do naší venkovní knihovničky. Jen připomínám, že rozpadlé nebo jinak poničené knihy tam už nepatří. Naopak knihy, které jsou nové a třeba
jen jednou čtené, mi raději doneste osobně. Otevřeno máme každé úterý
od 13:00 do 18:00 a každý čtvrtek od 14:00 do 18:00 (zavřeno bude pouze
během státního svátku 28. 10.).
Pěkný podzim s knihou v rukách přeje
Petra Miková

Krásy Gruzie a Kavkazu
Beseda a promítání
fotografií
Zdeňka Bárty
z cesty po Gruzii

20. října 2021
od 17:00

V dětském oddělení Obecní knihovny Dobrá Voda u Českých Budějovic
⚫ vstup zdarma, do naplnění kapacity knihovny
⚫ pouze s respirátory (pokud nebudou podmínky změněny)

Recenze knihy:
Haruki Murakami:
Hon na ovci
nebojte se náročnějších
příběhů:)
Pokud se českého čtenáře zeptáte na to, kterého japonského spisovatele zná, nejspíš vám řekne jméno Haruki Murakami. Tento spisovatel
je v našich končinách zastoupen překlady téměř všech svých knih –
a také on sám má vztah k naší literatuře, respektive k Franzi Kafkovi.
Věnoval mu jeden ze svých románů, Kafka na pobřeží, vydaný roku
2003 a do češtiny přeložený v roce 2006; tentýž rok mu byla v Praze
udělena Cena Franze Kafky.
Jeho texty jsou pro Čechy (a Evropany vůbec) velice lehce „stravitelné“, protože Murakami je i v běžném životě dost netypický Japonec. Narodil se roku 1949, ale po absolvování tokijské univerzity
nenastoupil do nějakého prestižního zaměstnání, jak by se očekávalo,
ale otevřel si v Tokiu jazzový bar. Podobné podniky sloužily v té době
v Tokiu coby vzdělávací centra
různých hudebních žánrů – stačilo si do baru zajít, objednat
si puštění desky a poslouchat.
Murakami ve svém baru psal.
Po dvou textech tak vznikl román Hon na ovci a s ním něco,
čemu se začalo říkat „fenomén
Murakami“.
Hlavní postavou románu je
mladý muž z Tokia, spolumajitel
překladatelské a reklamní agentury, nezadaný, trochu lehkovážný, dost nejaponský; s trochou
nadsázky je v něm kousek vlastního stvořitele. Život mu plyne
nenáročně, což ho nijak netrápí
– dokud se mu ovšem do cesty
nepřiplete ovce. Tedy fotografie stáda, pořízená na Hokkaidu, kde je
v záběru ovce naprosto výjimečná svým vzezřením.
Fotografii, kterou mladík dostal od svého kamaráda Myšáka, použil v reklamním časopise nejmenované pojišťovny a tím ji dostal mezi
lidi a sám sebe do problémů. Zmíněná ovce má totiž dar vstupovat
do vybraných lidí a ovlivňovat jejich chování a rozhodování, přecházela přes dávné generace a ovlivňovala tím chod země, ve které se
zrovna vetřela do mysli některého z jejích obyvatel. A mladý muž má
toto zvíře najít. Jediným vodítkem mu je právě fotografie. Cesta hledání ovce je pro něj iniciační a samozřejmě zapeklitou; na jejím konci
není ani úspěch (nebo spíše neúspěch), ale první, velmi noblesní krok
přes pomyslný práh alespoň trochu zodpovědné dospělosti.
Nebyl by to ale Murakami, aby tato ovce s hvězdou na hřbetě
nebyla metaforou Japonska, symbolem jeho kolonizace v 19. století
(kolonizace mimo jiné také Hokkaida, nikoliv nepodobná osidlování
Divokého západu; vlajka tohoto ostrova nese dodnes symbol Polárky).
A nebyl by to Murakami, kdyby se v jeho románu neobjevovali lidé
s podivnými schopnostmi, zvláštním zevnějškem či podivuhodnou
minulostí.
Knihu Hon na ovci si můžete zapůjčit v naší knihovně, stejně tak
jako další Murakamiho romány: Tancuj, tancuj, tancuj (volné pokračování Honu na ovci), Kronika ptáčka na klíček, Muži, kteří nemají
ženy, Na jih od hranic, na západ od slunce, Norské dřevo a pro mládež knihu Podivná knihovna.
Petra Miková

6/ kultura

POJĎME NA PODZIM
ZA KULTUROU

Po delší době kulturního ticha způsobeného epidemickou situací jsme
s radostí mohli opět plánovat akce, na které jste zvyklí a asi jste se na ně
také těšili.
V srpnu jste mohli navštívit čtyři filmy letního kina a Loučení s létem,
v září koncert Lukáše Sommera v kostele Panny Marie Bolestné a promítání retrokopie filmu Peníze nebo život v sále domova důchodců.
Pro následující měsíce pro vás chystáme další možnosti setkání s kulturou – během října dva koncerty vážné hudby v kostele Panny Marie Bolestné (plakáty na této straně) a také připravujeme rozsvícení vánočního
stromu a tři adventní koncerty. Pokud budou podmínky příznivé a děti
ve školce a škole budou smět nacvičovat repertoár vánočních písní, jeden
z těchto koncertů bude právě vystoupení dobrovodských dětských sborů.
Při pořádání koncertů jsme limitováni prostorem, ve kterých mohou
probíhat. Protože naše obec zatím nemá sál, zbývá pouze venkovní prostor u hospody Na Hřišti (na několik týdnů v roce, kdy je teplo) a právě
kostel. Tam ovšem nelze pořádat jakákoliv vystoupení, těžko si asi umíte
představit v jeho barokních prostorách rockový koncert.
Všechny kulturní akce podporuje obecní úřad, takže např. vstupenky
do letního kina jsou opravdu za „lidovku“; na koncerty je vstupné volné
nebo dobrovolné. Přesto je účast dobrovodských stále poměrně nízká, například Lukáše Sommera si přišlo poslechnout okolo dvaceti lidí… Doufejme, že se zase naučíme kulturně žít a návštěvnost dalších koncertů bude
vypadat úplně jinak.

Za kulturní výbor Marcel Chrástka a Petra Miková

Zveme vás na cembalový koncert

ONDŘEJ A ANNA MUCHOVI – CEMBALO,
JAN TOMANEK – HOUSLE

kostel Panny Marie Bolestné
vstupné dobrovolné – do naplnění kapacity

sport /7

Devadesáté výročí
založení fotbalu v naší obci

Dne 18. 9. 2021 byla oslava založení fotbalu na hřišti oddílu kopané
na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Bylo to kulaté, již 90. výročí.
Slavilo se u příležitosti mistrovského utkání SSK Dobrá Voda u Českých Budějovic „A“ – Lokomotiva České Budějovice „B“, kde slavnostní
výkop měl pan Petr Štika, starosta a také náš bývalý hráč. Vítězství získali
v tomto derby pro sebe domácí fotbalisté poměrem 6:1. Oslavy sledovala
i Jihočeská televize, do které poskytli rozhovory i členové oddílu kopané,
pánové Beredzas a Dejmal. Ještě před utkáním byli oceněni dlouholetí
funkcionáři oddílu kopané, pánové František Brož a Antonín Libertin.
Upeklo se prasátko a byla všeobecně dobrá a veselá nálada, kterou sdíleli
všichni přítomní.
Byli také pozváni bývalí fotbalisté, kteří hráli kopanou za Dobrou
Vodu v minulých letech. S nimi jsme zavzpomínali na minulé časy, kde
se tu fotbal vůbec hrál a kdo podle pamětníků stál u jeho zrodu.
Úplně první fotbalové hřiště bylo na louce pod obecním lesem – pod
dnešní Borovou ulicí (pamětníci okolo hřiště chodili k Rejžkům na pivko
a jejich známý tvarohový sýr). Jedním z hlavních zakladatelů byl podle
pamětníků v roce 1931 pan Karel Nejedlý (nestarší – jeho syn pak také
hrával). Brankářem byl pan Antonín Libertin starší a další dva hráči byli
pánové Anděl a František Šafář. Chci Vás, kdo toto budete číst a máte
nějaká fota nebo znáte jména některých dalších fotbalistů, kteří v tomto
mužstvu hrávali, požádat o jejich zaslání nebo předání panu Jiřímu Šabatkovi, který vytváří dobrovodskou kroniku, aby mohl do ní tato historická
data vložit pro budoucí generace.
Druhé hřiště na fotbal vzniklo na políčku, které daroval pan Mareš
(bylo jeho součástí jeho zahradnictví) Sokolu Dobrá Voda. Je to v podstatě v místě současného hřiště, jen branky byly ve směru od bývalé české
školy (bývalá spodní budova školy) k panu Bukačovi. Dnešní hřiště, jež
má již podle soutěžního řádu správné parametry, znáte zřejmě všichni.
Současný oddíl kopané má k datu devadesátého výročí celkem 191 členů. Z toho je 98 dětí a mládeže do 23 let, vše v rámci parametrů Národní
sportovní agentury. Jsou to mužstva školičky – děti do šesti let, mladší
přípravky – děti do osmi let, starší přípravka – děti do deseti let, mladší
žáci – děti do dvanácti let, starší žáci – děti do čtrnácti let, dorost – děti
do devatenácti let, mužstvo děvčat – do devatenácti let a k tomu mužstvo
dospělých „A“ a mužstvo dospělých „B“.

Hlavně jsme spokojeni s tím, že pro mládež, která má chuť hrát fotbal
a vůbec sportovat, vytváříme a zajišťujeme všechny potřebné podmínky
jak herní, tak trenérské. V současné době máme devět trenérů mládeže
s licencí, kteří se věnují mládeži. Jsem přesvědčen, že výchovou mladých
hráčů si oddíl kopané buduje další generace hráčů, kteří jistě dobře zastoupí současné hráče v dospělých mužstvech ( viz mužstvo „A“ – v podstatě
složeno z odchovanců oddílu).
Na závěr bych chtěl poděkovat všem příznivcům kopané v naší obci
za jejich přízeň a podporu. Také chci vyzdvihnout spolupráci s obecním
úřadem a zastupitelstvem, které nám vykazuje ve sportovní činnosti velkou pomoc s celkovým řešením situace okolo sportu na Dobré Vodě.
Za Spolek sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic –
Antonín Libertin

Přehled domácích fotbalových
zápasů Spolku SK Dobrá Voda
u Českých Budějovic
Datum a čas
13. 10. 2021 16:30
27. 10. 2021 16:30
10. 11. 2021 16:30

Domácí
D. Voda
D. Voda
D. Voda

Hosté
Lišov B
Ledenice
Boršov

Soutěž
OP př.ml. sk. C
OP př.ml. sk. C
OP př.ml. sk. C

11. 10. 2021 16:30
1. 11. 2021 16:30
8. 11. 2021 16:30

D. Voda
D. Voda
D. Voda

Loko
Roudné
Čtyři Dvory

OS ml. žáci sk. A (starší přípravka)
OS ml. žáci sk. A (starší přípravka)
OS ml. žáci sk. A (starší přípravka)

2. 10. 2021 11:15
30. 10. 2021 11:15
2. 10. 2021 9:30
30. 10. 2021 9:30

D. Voda
D. Voda
D. Voda
D. Voda

Křemže
Trhové Sviny
Křemže
Trhové Sviny

I. A
I. A
I. A
I. A

3. 10. 2021 10:00
17. 10. 2021 10:00
31. 10. 2021 10:00

D. Voda
D. Voda
D. Voda

Hrdějovice
Větřní + Velešín
Čkyně + Vl. Březí

I.A dorostu sk. „A“
I.A dorostu sk. „A“
I.A dorostu sk. „A“

3. 10. 2021 15:00
17. 10. 2021 15:00
31. 10. 2021 15:00

D. Voda B
D. Voda B
D. Voda B

Křemže B
Č. Dub B
Koloděje

IV. třída muži
IV. třída muži
IV. třída muži

2. 10. 2021 16:00
D. Voda
Srubec
16. 10. 2021 15:30
D. Voda
Jankov B
30. 10. 2021 14:00
D. Voda
Římov
Říjnové a listopadové termíny letošních zápasů

tř. mladších žáků sk. „A“
tř. mladších žáků sk. „A“
tř. starších žáků sk. „A“
tř. starších žáků sk. „A“

OP muži
OP muži
OP muži
Za oddíl kopané Jan Baštář, předseda

8/ inzerce

Bleší trh

Dobrá Voda u ČB

sobota
2.10.2021
od 8:00

NEplacená inzerce:
▮ Klub sběratelů České Budějovice, z.s. Vás zve na
sběratelské burzy, které se konají v DK Metropol, Senovážné
nám. 248/2, České Budějovice v komorním sále v 1. poschodí (vchod
od restaurace), a to ve dnech 9. 10. 2021 a 27. 11. 2021 vždy od 7:00
do 11:00 hod. Najdete zde vše od poštovních známek, mincí,
pohlednic, odznaků, apod.
Různé sběratelské předměty můžete poptávat i nabízet.
Vstupné 40 Kč, důchodci 30 Kč, děti do 15-ti let zdarma. V případě
prodeje nutno zaplatit poplatek 50 Kč za prodejní místo – stůl.
Na Vaši návštěvu se těší organizátoři této burzy.

....od všeho trochu
KDY :

sobota 2.10. 8:00 - 12:00

KDE : pouťová louka za kostelem

Přijďte prodat, přijďte koupit !
Ten kdo přijde, neprohloupí !
Nakupující vstup ZDARMA

Prodejci za poplatek 50,-

placená
inzerce:

Kontaktní osoba:

Marcela Živčáková
mzivcakova @ email.cz

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ BRÁNY
Vzorková prodejna:
Budějovická 647,
Ledenice 373 11
www.colney.cz
colney@email.cz
telefon: 606 158 467

Hliníkové samonosné brány jsou žádaným artiklem na našem trhu
a to z důvodů lehkosti a stálosti materiálu.
Dodáváme hliníkové brány na vysoké úrovni za přijatelné ceny.

Cena od 33 399,- Kč
▮ Dodávka a montáž všech druhů drátěných plotů, oplocení, zahradních bran a branek – Kvěch Petr,
tel.: 606 310 762
▮ Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena). Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

▮ Kominictví Jung Miroslav z Českých Budějovic provádí od 1. 10. do 31. 10. 2021
periodické čištění a kontroly komínů před topnou sezonou. V případě zájmu je možno se objednávat
na tel./SMS 608 043 563
▮ Ekolikvidace dosloužilých aut – odvoz a likvidační protokol zdarma. Václav Vejrostek, Trávní 32,
Dobrá Voda u Českých Budějovic, 725 686 173
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