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Stavební činnost v obci
Dosud největší investiční stavba v historii obce od r. 2002, přístavba a stavební úpravy základní školy (cena
přesáhne 35 milionů korun) se chýlí ke konci. Chce se mi napsat ke zdárnému konci, ale nepředbíhejme, protože
kolaudace v závěru srpna nás teprve čeká. Vnitřní prostory školy jsou vybaveny vším potřebným, dokončují se práce,
které byly objednány proti původnímu rozpočtu navíc nebo byly reklamovány, dokončují se úpravy pláně, kam bude
oseta tráva a dosázena zeleň, čeká se na dokončení povrchu komunikace. Za 15 měsíců bylo vybudováno něco, co
posune toto školní zařízení na úroveň, odpovídající současným požadavkům na výuku. V příštím roce nás pak čeká
rekonstrukce kotelny, úprava nově získaných pozemků a stavba školního hřiště. Plánovanou stavbu hřiště pro družinu
nebylo možné o prázdninách provést, protože by práce kolidovaly s dostavbou školy a projekt pro něj bude nutné
upravit.
Před dokončením je i stavba, jejíž realizace se ukázala jako daleko složitější, než se původně předpokládalo. Je to
zkapacitnění kanalizace v Olšové a Spojovací ulici. Ti, kdož v oblasti bydlí, vědí velmi dobře, co dokázaly v
minulosti prudké přívalové deště, kdy voda stříkala ze silničních vpustí i revizních šachet, případně zaplavovala
sklepy. V ulici U Křížku projektant vyřešil i napojení na budoucí tzv. stoku B, která překládá současnou kanalizaci
odvádějící splašky z obce do nové trasy v návaznosti na stavbu dálnice. Pokud nedojde ke změně projektu dálničních
sítí, nemělo by se na území obce v souvislosti s touto stavbou už nic dělat. Problém v Olšové ulici nastal v souvislosti
s uložením vodovodního a plynového potrubí. Plynové potrubí bylo přeloženo do trasy v komunikaci a vodovodní
potrubí, kryjící se s kanalizací, bylo oddáleno od trasy kanalizace v souladu s normou tak, aby v případě poruchy na
kterémkoliv z nich, nebylo nutné provádět zásah i do druhého. Na vodovodu, který je z části uložen i v chodníku a na
soukromém pozemku a musí se překládat, se pracuje. Stavba bude ukončena v září položením provizorního
asfaltového koberce a opravou chodníku, ale už byl zadán projekt na novou komunikaci, veřejné osvětlení a chodník.
Tato definitivní úprava bude dokončena v první polovině roku příštího. Ani mateřská škola se nevyhnula nezbytným
opravám. Vymalovány tam byly ložnice a také dlouhá spojovací chodba, kde byla vyměněna i tři poslední okna a
vyměněno původní osvětlení. Nejrozsáhlejším zásahem byla výměna vodovodního potrubí z litiny, které prasklo loni
před koncem roku a nyní bylo nahrazeno plastovým. Protože vedení probíhalo přímo pod kmenem smrku, který je v
mateřské škole zdoben jako vánoční strom a hrozilo fatální poškození jeho kořenů a následný úhyn, požádal jsem
firmu, aby se nové potrubí pokusila protáhnout potrubím starým. To se naštěstí povedlo a ve školce již voda znovu
teče. Vánoční strom ve školce bude dětem dělat radost letos i v příštích letech. Ve stádiu přestavby jsou i kaplička s
pramenem, svah nad ní i schody. Kaplička je v podstatě hotova, v případě schodů se denně potkáváme s nějakým
překvapením. Ať to jsou zbytečné mocné vrstvy betonu pod rozpadajícími se prefabrikáty schodů, v těchto schodech v
betonu umně zalité kabely veřejného osvětlení a podobně. Nesnadno dostupný terén pro veškerou techniku, která by
byla nutná pro urychlení zemních prací a transport materiálu, zejména mnoha tun kamene a betonu, naprostý
nedostatek nejenom řemeslníků ale i pomocných sil, to vše jsou faktory, které ovlivňují pracovní tempo.
Technologický postup je třeba promýšlet několik kroků dopředu, např. vyřešení vsakování vody, které se v případě
prudkého deště žene po schodech bez dalšího využití velmi mnoho a končí bez užitku v potoce je třeba řešit před
založením kamenných schodů, stejně jako průchodky pro kabely. Paradoxní je, že dnes např. vypůjčit bagr problém
není, ale sehnat k němu strojníka je oříšek. A tak jedinou stavbou, která zatím běží téměř bez problémů je výstavbaoprava komunikace ke hřbitovu včetně kanalizace. Ta bude sloužit při výstavbě záchodů na hřbitově a rozsáhlejší
přestavbě skladů a správy hřbitova , které jsou přes sto let staré a jejich krovy „krátce před smrtí“. Nápady na
investice v příštích letech, které by vás zajímaly a považujete je za důležité můžete posílat na obecní úřad jakoukoliv
formou, třeba i anonymně. Upřednostnil bych, stejně jako ostatní zastupitelé, osobní setkání a řešení problému okolo
konkrétní věci. J.Šabatka

Kotlíkové dotace – nečekejte na podzim
Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Mezi majitele rodinných domů v ČR bude
v rámci této výzvy rozdělena částka 3,4 miliardy korun, určená na výměnu 35 tisíc starých kotlů za zdroje
ekologičtější a ekonomičtější. Finální podoba podmínek pro získání dotace je v kompetenci jednotlivých krajů.
V Jihočeském kraji lze očekávat jejich vyhlášení v říjnu a zahájení příjmu žádostí v listopadu 2017.
Již nyní je jisté, že oproti první výzvě dojde k určitým změnám. Ve druhé vlně nebudou podporovány nové kotle
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spalující čistě uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním a získání dotace nebude podmíněno
realizací mikroenergetického opatření. Stejně jako u předchozí výzvy se bude i v té aktuální výše dotace lišit dle
druhu nového zdroje tepla a pokryje podstatnou část vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při instalaci tepelného
čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, kdy může pokrýt 80 % způsobilých výdajů (až 120 tisíc Kč).
Zanedbatelná nebude ani v případě kotle na biomasu s ručním přikládáním (až 100 tisíc Kč), plynového
kondenzačního kotle (až 95 tisíc Kč) a automatického kotle na uhlí a biomasu (až 75 tisíc Kč). Žadatelé z tzv.
prioritních oblastí budou mít navíc nárok na navýšení dotace o 7,5 tisíce Kč. Bude se jednat o žadatele z obcí České
Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto,
Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou a
Vodňany.
Další výhodu získají od září 2017 žadatelé, kteří se rozhodnou pro výměnu kotle a současné zateplení domu
s programem Nová zelená úsporám. Při kombinaci obou programů mohou získat mimořádný dotační bonus ve výši až
40 tisíc korun.
V první vlně kotlíkových dotací došlo k poměrně rychlému vyčerpání alokované částky. Proto doporučujeme
plánovanou výměnu tepelného zdroje ve vašem rodinném domě za zdroj ekologičtější a ekonomičtější, i vzhledem
k ukončení topné sezony, neodkládat. Výdaje jsou za předpokladu splnění podmínek dotačního programu uznatelné
zpětně od 15. 7. 2017.
Povinné přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy
stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
Jaký zdroj tepla je vhodný právě pro váš dům, jak bude výměna nákladná, co bude žádost o dotaci obnášet a kolik
můžete ušetřit, vám mohou poradit odborníci z Energy Centre České Budějovice. Poradna poskytuje bezplatné a
komerčně nezávislé poradenství a obracet se na ni s dotazy na téma dotace, vytápění, rekonstrukce domů a bytů,
stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu, využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaika
a fototermika, malé vodní elektrárny, biomasa atd.), využití dešťové vody, rozúčtování energií apod. můžete osobně na
adrese nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice, telefonicky na tel. č. 387 312 580, 773 124 580, na
bezplatné lince 800383838 (záznamník), prostřednictvím internetové poradny (formulář naleznete na www.eccb.cz)
nebo písemně.

DĚTSKÁ SKUPINA – co je to ?
Dětská skupina je další možností péče o děti předškolního věku a její fungování je založené na neziskové
bázi. Je určena pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří menší skupiny,
většinou do 12 dětí. Díky nižšímu počtu dětí může být péče poskytována s individuálním přístupem a
kvalitně. Za děti zodpovídají kvalifikované pečující osoby, vzdělané v pedagogické, zdravotnické sociální
nebo lékařské oblasti. Pro péči o děti má dětská skupina zpracován plán výchovy a péče a svá vnitřní
pravidla. Dále musí splňovat hygienické požadavky na prostory dle příslušné legislativy. Skupina bude od 1.
dubna 2018 fungovat i v dobrovodském Domově důchodců nejen pro děti zaměstnanců. Info na tel.
608327334.

Výstava ovoce – jablka, podzim a především tradice školy
Každým rokem v říjnu (letos 13. 10. – 17. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích regionální
výstava ovoce. Tato výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem osmnáctým.
A v čem spatřuje význam školy v současnosti pan ředitel Ing. Břetislav Kábele?
„Naše škola nabízí ke studiu jedinečné obory v rámci Jihočeského kraje i republiky. Velkou předností je také možnost
uplatnění absolventů v praxi – po našich absolventech je z řad podniků velká poptávka. Také proto je studentům
nabízena možnost celé řady praxí dle oborů, a to také přímo ve velkém areálu školy s nejmodernějším vybavením.
Naši studenti mají také další možnosti studia na vysokých školách zaměřených obdobným směrem. Předností je také
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stálý pedagogický sbor.“ Každý rok mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a
širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat,
ochutnávat a také hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále
broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín obecný a další málo známé
ovoce a podzimní plodová zelenina. Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se
uskuteční vždy v pátek odpoledne, první den výstavy. Součástí je také expozice včelařů, ochutnávka medu, medoviny a
víčkovice. Vystavují se také perníčky a historické odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské
poradně. Tato expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se
výstava uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova výstavu zahájí.
Během výstavy studenti také prezentují své maturitní práce a 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 moderním traktorem a kombajnem, projet se na koních, ochutnat med.
V areálu školy je k tomuto účelu také vystavena velká a malá mechanizace, kombajny, moderní traktory a další
zemědělské stroje. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném
prostředí podzimní výstavy. Mgr. Olga Cahová

Lesy ČR a základní škola
Dne 6.6.2017 se všichni žáci základní školy v Dobré Vodě u ČB zúčastnili projektu Den ekologické výchovy na téma
Lesy kolem nás. Škola na této akci spolupracovala s Obecní knihovnou a Krajským ředitelstvím Lesy České
republiky. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost žáků v oblasti ekologie, důležitost ochrany lesa a přírody vůbec,
vzájemná spolupráce a pomoc, komunikace a kreativita.
Žáci prvních tříd a druhé třídy absolvovali besedu v Obecní knihovně na téma Příroda kolem nás, poznávali lesní
stromy a pokračovali vycházkou do okolí školy s doprovodnými aktivitami a výtvarnými činnostmi. Starší žáci
v areálu Krajského ředitelství Lesů ČR poznávali dřevo různých stromů, pracovali se dřevem při výrobě medailí,
prohlédli si lovecké trofeje a kožešiny lesních zvířat, shlédli ukázku práce s motorovou pilou. Největším zážitkem byla
právě ukázka práce s motorovou pilou na nádvoří
školy, kde z obrovského špalku dřeva vznikl během
okamžiku krásný medvídek, kterého teď máme jako
talisman v hale školy.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za
spolupráci a finanční podporu Krajskému ředitelství
Lesů České republiky v Sadové ulici na Dobré Vodě
a paní Kolrosové z Obecní knihovny na Dobré
Vodě. Mgr. Marta Kozáková

Dobrovodští hasiči si v letošním roce připisují
devátý křížek svého působení v obci. K této
příležitosti si Vás dovolujeme pozvat ke
společnému posezení a zábavě, která se
uskuteční v sobotu 9. září 2017 na volné ploše
za kostelem Panny Marie Bolestné. Zajištěno je
bohaté občerstvení a nabitý program, který po
poledni odstartuje dětskou soutěží v hasičském
sportu. Nebudou chybět ani soutěže pro dospělé,
živá hudba a tanec. Nezapomínáme ani na naše
nejmenší, pro které bude přistaven skákací hrad.
Přijďte podpořit naše malé závodníky,
prohlédnout si hasičskou techniku, zasoutěžit si
nebo si s námi jen posedět a zazpívat se
skupinou Country Rebels CB.
Za SDH Šárka Irová
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Vážení spoluobčané,
mám milou povinnost Vás jménem pořadatele pozvat na další ročník akce DOBROVODSKÉ LOUČENÍ
S LÉTEM, který se bude konat 2. září 2017. Celá akce se uskuteční na několika vzájemně nedalekých místech - mezi
fotbalovým hřištěm a Zacharovou ulicí.
Letošní ročník si vzal na svá pořadatelská bedra pan Milan Přecechtěl, který patří mezi aktivně působící občany
v naší obci. A jak dívám na plakát a program akce, změna oproti minulým ročníkům je víc než znatelná. Akce začíná
již dopoledne v 11:00 hodin sousedským piknikem, pokračuje soutěžemi a aktivitami pro děti i dospělé, v pozdní
odpoledni se děti mohou těšit na divadelní představení. Dospělí též nebudou nezahálet a kromě výpomoci svým
ratolestem v pohádkových aktivitách a zdolávání mobilní horolezecké stěny, si také mohou zasoutěžit o malý sud piva
ve fotbalgolfu. Večer jsou naplánována dvě hudební vystoupení. Dobu, po kterou se budou kapely měnit nepromarníte,
čeká Vás ohňová show.
Panu Přecechtělovi držím palce, ať se mu akce povede přesně podle jeho plánů a věřím, že nás příště zase překvapí
akcí, která pozvedne společenský život v obci. j.š.

Divadelní představení dětského dramatického kroužku Kateřiny Trávníčkové
V sobotní podvečer dne 10. června 2017 jste mohli spatřit svátečně oblečené rodiny dobrovodských obyvatel. Jejich
kroky směřovaly do společenského sálu Domova důchodců na Dobré Vodě. Zde už na ně netrpělivě čekali dětští
amatérští herci dramatického kroužku, který vede paní Kateřina Trávníčková. Od počátku školního roku 2016/2017 se
dvacet malých herců z 1. – 6. ročníku naší ZŠ poctivě připravovalo na umělecké ztvárnění klasické české pohádky.
Během chvilky bylo hlediště vyzdobeného sálu zcela naplněno. Děti napočítaly víc jak 98 diváků. Proběhly nezbytné
přípravy na vystoupení včetně posledních cenných rad. Pohádka o Zlatovlásce mohla začít.
Nasazení herců během téměř dvouhodinového představení bylo vysoké, sem tam se vyskytlo drobné zaškobrtnutí a
humorné neplánované „vsuvky“, ale díky profesionalitě malých herců a nápovědy se vše zvládlo. Pohádka o
Zlatovlásce dopadla podle očekávání: Jiřík zvítězil za pomoci ryby, ptáčků a much nad zlým králem. Musíme
vyzdvihnout velkolepou výpravu a propracované kostýmy. Pohádka měla úspěch. Potvrdil to dlouhotrvající aplaus
přítomných diváků, občas se objevily i slzičky dojetí. Byl to krásný sobotní podvečer doplněný o umělecký zážitek
díky našim malým hercům.
Děkujeme Kateřině Trávníčkové, která společně s dětmi věnovala spoustu hodin přípravě tohoto představení.
Samotné představení proběhlo díky vstřícnosti paní ředitelky Domova důchodců. Za diváky Lubomír Antal
Kominictví Jung oznamuje, že v termínech od 1.9. do 30. 9. 2017 bude zde v obci probíhat roční čistění a kontroly
komínů od plynných i tuhých paliv dle požárního zákona č. 320/2015 Sb. Zájemci se v případě zájmu mohou
objednávat na tel./sms 608 043 563

Jak dál s větvemi stromů
V současné době není možné ukládat ořezané větve ze zahrad jako dosud na louce pod dobrovodským
hřbitovem. Je to z několika důvodů, všechny mají počátek v naprosté neukázněnosti občanů, pro které tato
služba řadu let fungovala. Pařezy stromů včetně hliněného balu prostě nehoří ať se snažíte sebevíce. Při
zapálení takové hromady větví bez příměsí by vše zmizelo beze stopy za několik hodin. Takový pařez po
několika hodinách kouří a kouří a to trvá několik dnů. Pak se ozve jeden, dva, tři v sousedství bydlící lidé a je
třeba říci, že oprávněně. Pokoušeli jsme zprostředkovat štěpkování větví pro kompostárnu. Když jim poprvé
poškodil zařízení vložený pařez a podruhé zůstala ze zařízení pouze čistá roura, protože „nedokonalý“ stroj si
s kamenem velikosti lidské hlavy neporadil, přestali s námi vlastníci spolupracovat. Nyní jsem v jednání s
další firmou, která se jeví nadějně. Až bude dokončená cesta ke hřbitovu, kde se dosud větve ukládaly,
obnovíme s největší pravděpodobností v období listopad až prosinec a potom v jarních měsících sběr větví.
Bude to však s dozorem (zájemce, který bude ve smluvním vztahu s obcí se může již hlásit). Jedná se o 3-4
hodiny týdně, pravděpodobně v sobotu. To bude ještě upřesněno. Děkuji za pochopení nebo jiný, lepší nápad.
j.š.
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