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Stavební práce v obci
Potoční ulice
V nejbližší době čeká obyvatele Potoční ulice (ale
částečně i ulic přilehlých) nepříjemné omezení
poměrně klidného dopravního života. Začala totiž zásadní rekonstrukce Potoční ulice. Jedná se
o složitou stavbu jedné z důležitých místních komunikaci. Složitou v tom smyslu, že zde proběhne
v celé délce výměna kanalizačního potrubí včetně domovních přípojek, rekonstrukce veřejného
osvětlení a následně i rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků po obou stranách ulice. Složitou
o to více, že po zkušenostech se špatným stavem
plynového potrubí v Olšové ulici, kde se dokonce
křížilo potrubí vodovodní s plynovým nebo byly
oba řady uloženy nad sebou a poloha plynového
ani nebyla přesně zakreslena, bylo firmou E-ON
rozhodnuto o výměně ocelových trubek za plastové, také včetně přípojek. Dalším důvodem výměny tohoto potrubí je i posílení dodávky plynu
pro obec Srubec. Výměna celého vedení plynu až
do ulice Na Vyhlídce téměř ke vchodu do školy
musí být ukončena do konce června 2021.
Proto i projekční práce trvaly téměř dva roky,
koordinovala se práce projektantů plynu, kanalizace, veřejného osvětlení včetně projektování definitivních úprav povrchů, které musí být v souladu
se současnými dopravními předpisy. Podle finančního rozpočtu se už nejedná o „Veřejnou zakázku malého rozsahu“, a tak bylo zadání akce zveřejněno na Věstníku veřejných zakázek a o možnost stát se zhotovitelem této stavby usilovalo osm
firem. Jedna z nich byla pro nesplnění podmínek
vyloučena a k realizaci doporučena s podanou
nejnižší finanční nabídkou firma Stavitelství Matourek, s.r.o., dopravní a inženýrské stavby. Stejnou firmu si pro realizaci zemních prací vybrala

i firma, která bude pro E-ON realizovat pokládku
plynového potrubí. Výměna plynového potrubí je
zcela ve finanční režii E-ONu. Jako investor jsme
s touto „konstelací“ spokojeni, neboť u případné
reklamace např. propadlých nových povrchů bude
viník určen zcela jednoznačně.
Je však třeba zdůraznit, že v letošním roce dojde k realizaci pouze části stavby od křižovatky s ulicí Spojovací až do ulice U Křížku. Začne se s výměnou plynového potrubí a sice tak,
že bude v celé délce položeno nové potrubí o průměru 225 mm, staré potrubí bude stále pod tlakem
zásobovat rodinné domy, potom se napustí plynem
potrubí nové a dojde k postupnému přepojování
nových přípojek a následně likvidaci potrubí starého. Protože doba výměny plynového potrubí se
odhaduje na cca 2 měsíce a možná už bude třeba v té době plynem i přitápět, nemělo by se stát,
že žádný rodinný dům nebude bez plynu déle jak
24 hodin. Také proto, že ulicí bude projíždět stavební technika jedním směrem, nelze současně začít s výměnou kanalizace. K té dojde až v závěru
dokončování instalace plynu a budeme si přát vlídný podzim, aby stavební práce bylo možné ukončit tak, že v závěru roku bude ulice zcela průjezdná. Stavební práce je však třeba stále koordinovat
i s vedením stavby dálničního tunelu, kde už např.
měla delší dobu stát provizorní protihluková stěna v ulici U Křížku. V případě, že by nebylo možné zajistit obyvatelům některé dny při výkopových
pracích příjezd auty až k bydlišti, máme od vedení stavby tunelu příslib možnosti parkování v ulici
U Křížku na jejich provizorním parkovišti.
Rekonstrukce kotelny ZŠ
Je už také v plném proudu a měla by být hotova před koncem prázdnin. V tomto případě byla

obec úspěšná v žádosti o dotaci, a tak z vysoutěžené částky 2 784 447 Kč vč. DPH bude větší
část uhrazena z dotace. Zde je na místě třeba poděkovat projektantovi panu Brožovi, který vypracoval projekt kotelny v tak krátkém termínu, který byl k podání žádosti vyžadován. V době uzávěrky listu jsou na místě v kotelně dva moderní kondenzační kotle a montují se rozvody teplé vody včetně čerpadel. Přestože při rekonstrukci školy přibylo k vytápění pět velkých učeben
a o jednu třetinu byla zvětšena jídelna, výkon nových kotlů zůstal stejný jako u kotlů dosavadních,
a to zejména díky dobré izolaci obvodového zdiva, odpovídající současným normám. Předpokládaná je i úspora plynu. Současně byla provedena
i modernizace dosluhujícího systému pro ohřev
teplé vody.

Stavba víceúčelového hřiště ZŠ
Ve školním areálu také běží, realizuje ji firma
COLAS CZ, a.s. a bude stát podle vysoutěžené
ceny téměř 6 milionů korun. Termín dokončení
je stanoven na konec října. I když nemáme písemné potvrzení o zisku a výši dotace, ve zveřejněném seznamu úspěšných žadatelů je tato akce
také uvedena.
Další stavební úpravy
Během prázdnin obec ještě bude realizovat dokončení cesty parkem od kapličky až k truhlárně. Na obec byl předán i hotový projekt nového
můstku přes potok západně od kapličky s pramenem. Tento můstek v budoucnu nahradí ten, který
je v bezprostřední blízkosti kapličky a je ve velmi špatném stavu. 
Jiří Šabatka

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou již více než polovinu letošního roku, děti pozvolna přešly do letních prázdnin a pro většinu z nás začalo
období dovolených a času k odpočinku. Jistě si ho všichni zasloužíme. Uplynulé období bylo velice náročné a nemohu si odpustit opět poděkovat všem, kteří se podíleli a stále podílejí na hladkém chodu života v naší obci, a to za každé situace. Ať už
to jsou například zaměstnanci obce, učitelé a personál ZŠ a MŠ, zaměstnanci prodejny, lidé z domova důchodců a CSS Emausy
nebo zastupitelé, kteří aktivně pracují pro
blaho obce. Velký dík patří i lidem, kteří
se dokáží usmát, poděkovat, pomoci druhým či popřát hezký den. Bez vás všech by
to opravdu nešlo. Děkujeme.
Nyní k faktům a číslům. Pravděpodobně jste v posledních měsících zaregistrovali informace týkající se poklesu příjmu peněz napříč všemi odvětvími, obce nevyjímaje. Bohužel je to tak a již nyní se pokles
příjmů začíná pomalu, ale jistě projevovat.
Mohu vás ovšem ujistit, že naše obec je finančně dobře zajištěna a plánované investice a opravy nejsou nikterak ohroženy. Je
to dáno především tím, že již předchozí vedení obce dobře hospodařilo, vytvořilo dostatečnou rezervu a nyní v podobném duchu pokračujeme.
Pravdou je, že pokles daňových příjmů
bude citelný. Odhaduje se až 20% poklesu těchto příjmů. Naše obec zároveň přišla
o 350 tis. Kč, které by inkasovala za konání velikonoční pouti, a dále o možnost
úročení naspořených peněz, neboť úrok je
nyní na nule. Na druhou stranu stát přislíbil kompenzaci všem obcím, v našem případě by se mělo jednat o více jak 3 mil. Kč.
Dále se nám daří v oblasti získávání dotací. Žádali jsme o dotaci na opravu kotelny v ZŠ a výstavbu atletického oválu.
V obou případech jsme úspěšní. V současné době budeme více než kdy jindy sledovat příjmy obce a dělat vše pro to, aby blahobyt v naší obci zůstal nedotčen.
Mám na vás jednu velikou prosbu. Především pak na návštěvníky hřišť, sportovišť, v podstatě všech míst, kde může být
větší pohyb osob. Prosím, uklízejte po sobě
a odcházejte z místa tak, aby po vás zůstalo vždy čisto. Pokud nepořádek dělají děti,
jako by ho dělali sami rodiče. Jsme to právě
my, rodiče, kteří svým dětem musí vysvětlit správné chování ve společnosti a jít jim
příkladem. Zaměstnanci obce nejsou žádní otroci, aby neustále museli po ostatních
uklízet nepořádek, a to jak na hřištích, tak
i v okolí sběrných hnízd.
A to máme snad na každém rohu k dispozici nějaký koš… Není den, aby se
v prostoru hřišť neválely odpadky, zůstává odkryté pískoviště a hračky poházené po okolí. Na hřišti v Trávní ulici jsme
nedávno umístili mobilní WC s možností mytí rukou. Již třetí den to uvnitř vypadalo jako po boji. Naházené role toaletního papíru a ubrousků v míse či ušpiněné
dveře. Toto WC je pronajato s pravidelnou
údržbou, ale pokud si tohoto nebudete vážit, službu vypovíme a toaletu zrušíme. Záleží pouze na vás a vašich dětech, jak se
k cizím věcem budete chovat.
Pevně věřím, že se situace zlepší, budeme si věcí vážit, udržovat společně čistotu a vracet se na místa hezká a udržovaná.
Pro zlepšení nálady a zpestření letních
dní si dovolujeme toto číslo zpravodaje vydat v barevné verzi. Přeji vám všem krásné prožití léta, odpočiňte si, užijte si třeba letní kino, které pro vás obec zajistila, a po rozloučení s létem se jistě uvidíme na veřejném zasedání zastupitelů obce.

Bc. Petr Štika, starosta
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Zamykáme vysvědčením –

slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd

DĚTSKÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE, NAFUKOVACÍ ATRAKCE, DĚTSKÉ DIVADLO,
SPORTOVNÍ SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ V BUNGEE RUNNING O CENY,
AIRBRUSH TETOVÁNÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ,

V pátek 26. 6. 2020 jsme se rozloučili s žáky
9. ročníku, tentokrát z důvodu trvání protivirových
opatření nikoliv tradičně v tělocvičně, ale venku,
na zahradě školy. Naši mladí absolventi dostali vysvědčení, knižní odměny a pochvalné listy paní ředitelky za svědomitou práci během distanční výuky. S kolegyní Gabrielou Novákovou jsme všechny poctivě ošerpovaly, přítomní pedagogové a rodiče jim nakonec symbolicky naposledy zazvonili.

Poté celé rozloučení probíhalo v podobě malé
gardenparty. Zpočátku jsme brali tuto variantu jako náhradní řešení za každoroční Zamykáme školu, ale podle reakcí žáků, pozvaných rodičů
i kolegů a kolegyň, kteří se přišli na deváťáky podívat, vyplynulo, že tato podoba slavnostního rozloučení venku pod už skoro letním nebem byla víc
než vydařenou náhradou tradiční slavnosti.

za obě organizátorky Petra Miková

Slavnost uvedla paní ředitelka Lenka Scheinpflugová

Šerpování proběhlo v milé, přátelské atmosféře

RELAX ZÓNA S KNIHOU V OBŘÍCH LEHÁTKÁCH, VELKÉ ŠACHY,
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ZDENĚK KOHOUT & LUCIE, KAPELA PRÄSIDENT
pořadatel akce:

partneři akce:

sponzoři akce:

Milan Přecechtěl, tel.: 602 177 058, Lázeňská ul., Dobrá Voda u ČB

Změny v nakládání s odpady v naší obci

Smíšený pěvecký sbor MáTa
pod vedením sbormistryně Heleny Velické
si Vás dovoluje pozvat na koncert,

Smíšený
pěvecký
sbor MáTa
který
se uskuteční

pod vedením sbormistryně Heleny Velické
v kostele Panny Marie Bolestné
si Vás dovoluje pozvat na koncert,
na Dobré Vodě u Českých Budějovic
který se uskuteční v kostele Panny Marie Bolestné
na
Dobré 12.
Vodě
u Českých
Budějovic
v sobotu
září
2020 v 16.00
hodin.

v sobotu 12. září 2020 v 16:00 hodin.

Zdravíme
a těšímesesena
na setkání
setkání s Vámi
ve Vaší
malebné
Dobré Dobré
Vodě Vodě.
Zdravíme
a těšíme
s Vámi
ve Vaší
malebné

Od ledna roku 2021 doje v naší obci k výrazné změně v nakládání s vytříděnými plasty a vytříděným papírem.
Dosud jsme byli zvyklí ze své domácnosti odnášet plast a papír do kontejnerů umístěných ve sběrných hnízdech,
případně do sběrného místa. Z těchto míst byly odpady odváženy svozovou firmou k dalšímu zpracování na třídící linku. Od nového roku tyto vytříděné suroviny budou odebírány přímo od domu, tedy v podobném režimu,
jako dosud probíhá svoz směsného komunálního odpadu.
Důvodů, pro které se obec rozhodla k této nemalé změně, je několik. Ten hlavní je skutečnost, že kapacita
kontejnerů ve sběrných hnízdech neodpovídá potřebám obyvatel a ti jsou často nuceni odnést tříděný odpad zpět
domů, či zkoušet štěstí jinde. Obyvatelé bez ohledů k životnímu prostředí nechávají u kontejnerů odpady, pokud
se jim je nepodaří umístit dovnitř. Trpí estetika, hygiena, životní prostředí nás všech. Další zdroj nepořádku spočívá zřejmě v tom, že naše obec je částečně tranzitní a stává se, že obyvatelé jiných obcí odevzdávají plasty a papír do našich kontejnerů, což následně snižuje kapacitu kontejnerů pro naše obyvatele. Zastupitelé se rozhodli
k této změně i po zvážení finanční náročnosti dalších variant svozu tříděných plastů a papíru. Pokud by se zdařilo domluvit častější vyvážení kontejnerů u svozové firmy, obec by to stálo nemalé finance navíc, což by se zcela
jistě muselo promítnout do poplatku, který obec vybírá na odpadové hospodářství (tzv. „poplatek za popelnice“).
Zastupitelé si uvědomují, že tyto změny ovlivní dosavadní zvyklosti obyvatel. Vedle jistého pohodlí – nebude nutno nosit tříděné odpady do kontejnerů – bude nové uspořádání znamenat nutnost umístit na svém pozemku
dvě nové nádoby na plasty a papír. Pokusíme se společně s obyvateli řešit situace, které přinese nový systém odběru tříděných plastů a papíru. Pokud máte k novému plánovanému systému jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte na telefonním čísle 725313687 zastupitelku Pavlu Bergmannovou, která bude podněty obyvatel shromažďovat.
A jak tedy nový systém bude vypadat prakticky? Každá domácnost obdrží od obce jednu nádobu na plasty
a jednu nádobu na papír. Zároveň se změní režim a četnost svozu odpadů. Směsný odpad bude odvážen jednou
za dva týdny, místo dosavadního svozu jednou za týden. Popelnice s tříděným papírem a plasty budou vyváženy
jednou za čtyři týdny. Ke konci letošního roku bude znám plán svozu na příští rok a bude včas uveřejněn. Režim svozu bioodpadu nebude těmito změnami dotčen. Další možnost odevzdat tříděné plasty a papír bude zachována ve sběrném místě naší obce. Ze sběrných hnízd budou kontejnery na plasty a papír odstraněny. Ostatní kontejnery (např. na kovy, sklo, atd.) zůstanou zachovány.
Systém svozu tříděných plastů a papíru ode dveří je stále častěji využíván mnohými obcemi, naše obec nebude zdaleka první, která se do toho pustila. Některé obce na tento nový systém navazují i možností sledovat
množství vytříděného odpadu v jednotlivých domácnostech, což dále může vést k dalšímu zvyšování účinnosti
třídění odpadu. Teprve čas ukáže, zda se jednou k takovým obcím připojí i naše obec.

Petr Štika, Pavla Bergmannová, Milan Přecechtěl

Nevhodné parkování je stále velkým problémem

V úvodu bych rád poděkoval občanům, kteří v předchozích měsících vyslyšeli opakované výzvy obce týkající se parkování na komunikaci, chodnících a travnatých plochách a vybudovali si například i nové parkovací stání na vlastním pozemku a parkují tam.
Podíl na zlepšení situace měly i letáčky připravené místostarostou obce Emilem Oborným a starostou obce Bc. Petrem Štikou, které za dobrovolné pomoci několika zastupitelů byly šířeny obcí za stěrače
nesprávně parkujících vozidel. Na zlepšení situace měla podíl také „Bílá paní“, která nám pomohla vyřešit parkování před prodejnou potravin, a prodavačkám děkujeme za jejich trpělivost s občany, kteří si stále pletou plochu k parkování pro zákazníky s místem, kde dlouhodobě parkují své vozy, a neprávem je verbálně uráželi za přivolání PČR.
Problémem ale stále zůstávají ti, kteří svá vozidla nechávají stát na chodnících v celé obci, a to i na nově
vybudovaných (Trávní ulice), které nejsou určeny k parkování na chodníku a samozřejmě k tomuto účelu
nebyly ani kolaudovány. Tímto bezohledným chováním ničí náš společný majetek.
Často se zapomíná, že chce-li si kdokoli pořídit vozidlo, musí pro něj mít i vlastní stání nebo vytvořit
podmínky pro parkování, a to na svém, a ne cizím pozemku, ani na obecním. Svůj majetek si dobře chráníme a velebíme, ale na obecním si můžeme dělat, co chceme? Každý ať si odpoví a uklidí před vlastním
domem.
Přitom parkování by problém naší obce být vůbec nemusel, poněvadž tu má více než 98 % vlastníků nemovitostí vlastní prostor, kde parkovat lze, nebo stání pro automobil lze vybudovat. Parkování na chodníku
svědčí o charakteru řidičů, kteří jsou nejspíš líní otevřít bránu a zajet se svým vozidlem na vlastní pozemek.
Jestliže ale dostává obec pravidelné podněty od občanů, a to i fotografické, a stále se situace v oblasti nesprávného parkování opakuje, obec navíc několik měsíců žádá občany o zjednání nápravy a situace se zlepší jen zlomkově, budeme nuceni přistoupit k radikálnějšímu řešení. I tímto tématem se bude zabývat následující veřejné zasedání. Řešením může být i zjednosměrnění některých ulic, tak jak si to třeba po vzájemné dohodě rozhodli obyvatelé Potoční ulice.
Stanislav Augustin

Dopravní nehody

upozornění:

U kulturních akcí sledujte vývěsky, web obce a aplikaci „V obraze“,
kde by mohlo být upozornění na případné změny vzniklé po uzávěrce
tohoto čísla zpravodaje.

Některé byly způsobeny jen nešťastnou náhodou a odstraněny také za asistence našich hasičů. Jednalo se
v těchto případech hlavně o únik ropných látek a řízení provozu, ale vyskytly se nehody i vážnějšího charakteru. Mám tím na mysli nehodu v ulici Hornická x K Lusnému, kde se opakovaně střetla vozidla hlavně kvůli nedodržení pravidel silničního provozu a viditelného dopravního značení „Hlavní silnice“ a „Dej
přednost v jízdě“. I v tomto místě byla plánována změna spočívající ve výraznějším dopravním značení,
které máme již vyrobeno a bude v nejbližších dnech i instalováno.
Pasport dopravního značení je stále v připomínkovém řízení u PČR. Již několik měsíců řešíme připomínky policie z hlediska nových norem, které jsme nuceni dodržet. Nicméně věřím, že se na nejbližším veřejném zasedání nový pasport dopravního značení veřejně schválí, poněvadž jsme jej veřejnosti opakovaně
představili na předchozích veřejných zasedáních a bude projednán i na tomto schvalovacím.

Stanislav Augustin
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SOCHY V ZAHRADÁCH,
ZAHRADY NA OBRAZECH
Moje první setkání s Ivanou a Janem Bambasovými bylo asi před deseti lety, kdy jsem se byla podívat na jejich zahradě na Barborce, kde pořádali vernisáž svých
soch a sošek. Byla jsem někde v počátcích vytváření vlastní zahrady – a ta jejich mě okouzlila. Terasy průchozí jen po kamenných schodech uprostřed, portály,
keře, vzrostlé stromy – a hlavně sochy, některé dominantní, jiné drobné, shluklé k sobě v tichém rozhovoru, jinde stály mlčenlivé solitéry. Nedalo se odejít, aniž
bych si některou nevybrala, takže mám trpaslíka – pítko, je mu deset a na svůj věk je poměrně statický:)
Do vašich soch je možné vsadit květinu, slouží
jako pítka pro ptáky nebo jsou to fontánky, často
používaná perforace vynikne po umístění svíčky.
Jak se z učitelů češtiny vlastně stali autoři všech
těch hliněných dívek, andělů, vlků…?
Ivana: Začali jsme s hrnky, ale potřebovali jsme
dílnu. Ta stála v krásné zahradě. Pracovat tedy
bylo kde, ale co se zahradou? Napadlo nás, že by
tam mohla být pěkná výstava. Nechali jsme tedy
hrnky hrnkama a více se věnovali plastikám. Museli jsme je zvětšit, aby se mezi keři neztratily,
a vydali se na cestu, o které jsme nevěděli, kam
vede.
Jan: Na uspořádání výstavy jsme potřebovali
menší kapitál, který jsme zrovna neměli. Museli jsme si půjčit od našeho malého syna Jonáše…
Výstava měla úspěch. Nakonec jsme prodali dost
soch a to nám ukázalo, kudy se v tvorbě ubírat.

Jan: Asi ano, Ivana potřebuje dekor, detaily…
Občas mě upomene, že bych mohl třeba nějak
propracovat šaty některé z figur, ale já to tak nevnímám.
Ivana: Vlastně jediný motiv, který skutečně vytváříme společně, je Žena s mandalou. Honza figuru, já tu mandalu. Jinak pracujeme každý zvlášť.

Pokusím se popsat techniku vzniku vašich
hliněných figur: oba je vytváříte ze šamotu, což je
hrubší materiál obsahující drobné kamínky,
sochy jsou patinované, zabarvené dohněda nebo
namodralé. Ivana ale některé sošky barví – ty
mohou být také venku?
Ivana: Jen omezeně, maluji je olejovými barvami – a ty nesnesou sluneční světlo, barvy vyblednou, takže se hodí spíše do interiérů.

Máte i takové zakázky, do kterých se vám moc
nechce?
Ivana: Lidé naši práci většinou znají, takže variujeme vlastní motivy, ale někdy se stane, že přijde
zákazník s konkrétním požadavkem.
Jan: Stalo se nám, že se nám zákazníkův nápad
moc nezdál, ale nakonec jsme zjistili, že něco takového může být vybočením z našich motivů,
nová inspirace, kterou pak dál zpracováváme.
Ivana: Něco podobného se nám stalo před pár
lety. Vytvořili jsme přesně podle představy zákazníka sochu dívky v životní velikosti, jemu se

Pracujete vedle sebe, spolu se ovlivňujete. Vaše
práce si jsou tedy podobné, ale nejsou stejné.
Ty Janovy mi připadají mužsky strohé.

Vytváříte také figury v životní velikosti. Jak je
vypalujete? Pec má nějaký výškový limit…
Jan: Dokážeme v naší peci vypálit objekt vysoký
maximálně 45 cm, takže pokud pracujeme na něčem větším, vypálíme jednotlivé části a ty pak
slepujeme.
Ivana: Zatím máme jednu pec, tady na Dobré Vodě, takže pokud vytvoříme něco na chalupě v Nahořanech, převážíme všechno sem. Pouze
u jedné rozměrné zakázky, kterou nešlo rozdělit
na jednotlivé části, jsme museli vypalovat jinde.

líbila natolik, že další rok chtěl druhou, pak další… má jich na zahradě už šestnáct…
Je nějaká socha, které byste se nevzdali?
Ivana: Mám jednu takovou, je jedna z prvních
a mám ji moc ráda. Už jsem měla zájemce, ale
prodat jsem ji nemohla.
Kromě sochaření také maluješ. Tvoje obrazy se mi
moc líbí, mají syté, jasné barvy, jsou
uklidňujícím způsobem lehce symetrické, často
drobnějšího čtvercového formátu, mnohé
s motivy jak z atlasu snových květin a hub nebo
jak z mýtických zahrad… Některým nestačilo
vlastní plátno a zasáhly i rám.
Ivana: Malování je pro mne intimnější záležitostí.
Výrazné barvy mám ráda, ale s tím přesahováním
obrazu do jeho rámu je to tak, že když jsem obraz
domalovala a dostal rám, zjistila jsem, že potřebuju ještě kousek místa na dotvoření. Ale nebylo
kam, plátno už bylo pomalované… Tak jsem malovala na rámy. Teď už tak nepracuji, snažím se
ukáznit natolik, aby mi stačil formát plátna.
Když jsme spolu vedli tento rozhovor, zmínila jsem našeho trpaslíka. Ivana si vzpomněla, že se mi tenkrát
ještě líbila socha mladé dívky. Ano, líbila. A stejně tak
spousta dalších, vlk, andělé, všechna ta pítka, figury
a figurky… Jejich sochy mají laskavý, často zasněný
výraz, vtip i eleganci středověkých madon – a po umístění v exteriéru se přirozeně zapojí do života každé zahrady.
Petra Miková

Z HISTORIE DOBRÉ VODY 

Dobrovodské fary

Minulé číslo vám připomnělo také faru, která vznikla na Dobré Vodě během působení kněze Adalberta Hasmanna v poslední čtvrtině 18. století. Jednalo se o menší barokní stavbu vlevo před kostelem, která sloužila
jako obydlí pro kaplana a kostelníka. Pod ní býval ovocný sad a část sloužila jako orná půda. Budova, která byla využívána i jako domov pro jeptišky, stále stojí a možná si ještě pamatujete její podobu před rozšířením
a celkovou renovací, jež proběhla v letech 2002 – 2004. Při rekonstrukci se pod omítkou stropu fary našel původní dřevěný a velmi zachovalý strop (zrestaurovaný je tam dosud) s tužkou napsaným letopočtem z období vlády Marie Terezie. Protože tato stavba získala novější vzhled oproti své „sousedce“, secesní faře, říká se jí „nová“ fara, byť je o téměř 140 let starší.
Secesní budova fary, nepřesně tedy označovaná jako „stará“, byla postavena v roce 1911 a patří mezi výjimečně zachovalé stavby této doby na Dobré Vodě. Kromě nádherných secesních detailů, kterými se proto, že se jednalo o sakrální stavbu, samozřejmě šetřilo, stojí za zmínku socha ukřižovaného Krista u vchodu do fary. Jejím autorem je sochař Edwin Schopenhauer, dobrovodský rodák, jehož rodina pocházela z Anglie
(v některém z dalších vydání mu bude věnován prostor). Socha Ježíše stojí za povšimnutí, protože svým naturalismem více než jiná sochařská vyobrazení zachycuje skutečnou tělesnou bolest. Schopenhauer totiž nezobrazil trpícího s rukama rozpaženýma, jak tomu většinou bývá, ale v poloze nad hlavou. Téměř vymknuté ramenní klouby, očekáváním smrti svěšená hlava a vahou horní části těla vyklenutá žebra – tím vším sochař
podtrhl nevýslovné utrpení na kříži.
Petra Miková s přispěním Jiřího Šabatky (černobílá fotografie Otty Seppa byla speciálně pro toto barevné číslo dodatečně kolorována nástrojem MyHeritage.)

Stará fara 

foto: Otta Sepp (1991) Rekonstrukce a přístavba staré fary

foto: Josef Šťastný (2002) Stará fara 

Karel Mika (2020) Nová fara

foto: Karel Mika Ježíš u nové fary foto: Karel Mika
pokračování příště

4/ sport inzerce

Fotbalový kemp

bavil malé sportovce i dorost

V druhém červencovém týdnu (6–10. 7. 2020) se
ve sportovním areálu SSK Dobrá Voda u ČB konal fotbalový kemp mládeže. Pořádali jsme jej poprvé a měli jsme jen malou představu, jak to vše
dopadne.
Byli jsme velmi mile překvapeni a můžeme směle říci, že se nám tato akce skutečně vydařila.
Kempu se zúčastnilo 35 našich hráček a hráčů
od ročníku 2013 až po ročník 2003. Byli rozděleni do šesti družstev a v každém měly zastoupení všechny ročníky. Celý týden jsme zaplnili nejen klasickým fotbalovým tréninkem, ale
družstva mezi sebou zápolila i v mnoha hrách
a soutěžích. Bylo skvělé vidět, jak družstvo složené z mladší přípravky až po dorostence spolupracuje a navzájem si pomáhá s plněním úkolů.
Trochu jsme se bál i počasí, ale nakonec i to
nám vyšlo nad očekávání, takže jsme se všichn i
stihl i i krásně opál it. Už teď se všichn i těšíme, až
si to za rok zopakujeme.
Chci také tímto poděkovat všem trenérům
a mladým hráčům našeho A mužstva, kteří se
na zdárném průběhu kempu podílel i.

Michal Beredzas

Počasí všem na hřišti přálo (vlevo nahoře), družstvo účastníků fotbalového kempu (vlevo dole), společné foto účastníků (vpravo)

foto: Michal Beredzas a další trenéři

Hasičský dobrovodský víceboj

Z důvodu zrušení Dětského dne jsme se rozhodl i připravit jak pro mladší, tak i starší nadšence víceboj zaměřený na některé z hasičských disciplín požárního sportu. Při dodržení hygien ických opatření se povedlo udělat skupinky předem registrovaných zájemců, které měly za úkol
projít 12 stanovišť rozmístěných na Dobré Vodě a v jejím okolí.
Při plánování nám na první termín moc počasí nepřálo, ale na druhý pokus bylo již počasí objednáno, a tak jsme mohl i naši dlouho připravovanou akci uskutečn it.
Jednalo se jak o silové disciplíny, mezi které patří i nejnáročnější soutěž TFA, tak o disciplíny rychlostní, zručnosti i naučné. Jedno stanoviště se ale vymykalo hasičskému, a to přenášení vody od kraje lesa do sudu v lomu k ohn išti, za což všem soutěžícím děkujeme. Tato zásoba
vody poslouží přízn ivcům táborových ohňů k bezpečnému uhašení ohn iště.
Za všechny děkuji hasičům, kteří se podílel i na přípravě a následném průběhu, ale i mladým hasičům, kteří přišl i dobrovolně a rádi pomoci. Naše poděkování patří také sponzorům akce - Zdravotní pojišťovně Min isterstva vn itra, dobrovodské prodejně potravin a jako hasiči děkujeme i zastupitel i obce Marcelu Chrástkovi za osobní aktivní pomoc na jednom ze stanovišť.
Stanislav Augustin, starosta SDH

NEplacená
inzerce:

Momentky z hasičského víceboje

placená
inzerce:

foto: archiv SDH

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

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

▮ Kominictví Jung z Českých Budějovic oznamuje: v termínu od 15. 8. do 30. 10. 2020 se provádí pravidelné čištění a kontroly komínů
na tuhá i plynná paliva. Zájemci o službu prosíme objednávat se na tel.: 608 043 563 (hovor, nebo SMS)

▮ Chcete se pobavit při sklence dobrého vína? Chcete degustaci pro přátele a kamarády? Zajděte k nám do VINOTÉKY NA DOBRÉ VODĚ.
Čekají Vás moravská vína, moselský riesling, italské červené a pochutiny pro Vaše mlsné jazýčky!
Venkovní posezení v provozu! Tel.: 724 387 744
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