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hasiči a kácení stromů

V měsíci únoru vyjela naše jednotka na podnět OPIS HZS České Budějovice k šesti případům padlých
stromů, a to jak v obci, tak i mimo obec. Průměrný výjezdový čas byl cca 6 minut.
Někteří občané se divili, že stále houká siréna, ale vezměte si situaci, kdy nemá daná osoba telefon stále u sebe, jak by se tedy dozvěděla, že se něco děje a jela pomáhat? Věřte, že siréna nehouká zbůhdarma při jakékoli situaci.
Většina stromů padlých v naší obci byla vyvrácena. Našly se ale i unikáty, například strom
v Emausích, statný modřín, který byl u paty stromu z cca 80% napadený houbou a právě v tomto
místě se ulomil. Naštěstí nikoho nezranil, jen poškodil jeden automobil a část zábradlí. Můžete si
nyní všimnout, že v daném areálu zmizely další
stromy podobně napadené.
Jinou situaci jednotka řešila v areálu mateřské
školky, kde stál vzrostlý smrk, zdobený jako vánoční
strom, který byl na několika místech rozdvojen a vlivem větru naprasklý. O tom, že znamenal vážnou
hrozbu pro děti ve školce, se snad ani zmiňovat nemusím. Z laického pohledu sice šlo o krásnou ozdobu zahrady školky, ale každý z vás snad uzná, že
nebezpečný strom do tohoto prostoru prostě nepatří.
Proto muselo dojít k jeho snesení. O vánoční strom
školka rozhodně nepřijde, poněvadž se bude zdobit
stříbrný smrk u bývalého brouzdaliště a na místě původního dojde k nové výsadbě.
Musím rovněž zmínit, že před každým kácením, když nejde o mimořádnou situaci, konzultuje obec s odborníkem stav stromu a ještě je revidován osobní návštěvou, kde se pořídí i fotodokumentace přímo na místě.
V rámci nové výsadby za přispění Mgr. Jiřího
Šabatky obec objednala vzrostlé buky, lípy, hlohy
a sakury, které se budou v naší obci nově sázet.
Tyto vzrostlé dřeviny jsou nedostatkovým zbožím

na trhu se stromy, přesto se nám je podařilo zakoupit a doufáme, že budou ozdobou naší obce.
Trochu mě mrzí chování některých obyvatel týkající se pokácení stromu v areálu mateřské
školy, kdy v záplavu viděných nových informací mají nutkání veřejně urážet obec a zastupitele
a „troubit“ veřejně do světa, co jsme si to dovolili a že jenom stále ničíme. Přitom nemají dostatek
informací a kolikrát i užívají cizí majetek ke své
výsadbě bez patřičného souhlasu vlastníka. To je
v pořádku?
Stanislav Augustin

Likvidace modřínu u Emaus
foto: archiv SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic

Likvidace nebezpečného smrku v prostorách zahrady školky
foto: archiv SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic

střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů dne 5. 3. 2020
bylo mimo jiné projednáno a schváleno:

Schválení Řádu veřejného pohřebiště obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na základě
novely zákona o pohřebnictví byla Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic, jakožto provozovatel
veřejného pohřebiště, povinna uvést Řád veřejného pohřebiště do souladu se zákonem č. 256/2001
Sb. v platném znění. Tento řád upravuje provoz
veřejného pohřebiště. Řád veřejného pohřebiště
je k dispozici na webu obce a bude k nahlédnutí
na dobrovodském hřbitově.
Schválení zařazení území obce do územní
působnosti MAS Sdružení Růže. Území působnosti MAS (místní akční skupina) zahrnuje území
26 obcí od okraje Českých Budějovic až po státní hranici s Rakouskem. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic se připojila v roce 2014 a svůj
souhlas vyjádřila do roku 2020. Pro pokračování působení v MAS bylo nutné vyjádřit souhlas
na další období let 2021–2028. Působnost v MAS
umožňuje žádat o dotace žadatelům v rámci sdružení (obce, neziskové organizace, podnikatelé).
Schválení dotací a poskytnutí darů. Byla
odsouhlasena dotace pro Spolek sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic a Městskou
charitu České Budějovice. Dále byly schváleny
drobné finanční dary pro myslivecké spolky, Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice a spolek SK
Hlincovka.
Schválení dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace. Smlouva o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného

vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic a o obstarání
veřejné služby správy a provozování veřejného
vodovodu a kanalizace, uzavřené dne 15. 4.1997,
ve znění pozdějších dodatků (posl. č. 4) měla platnost do 31. 3. 2020. Tato smlouva je uzavřena se
společností ČEVAK a. s. Dle zákona č.134/2016
o zadávání veřejných zakázek je možné uzavřít
smluvní vztah na základě koncese malého rozsahu, v případě obce Dobrá Voda u Českých Budějovic na dobu až 3 roky, tj. do 31. 3. 2023. Podle
zákona č. 128/2000 Sb. §39 byl zveřejněn po dobu
15- ti dnů záměr obce k pronájmu vodohospodářského majetku obce Dobrá Voda u Č. Budějovic.
Schválení ceny vodného a stočného na období 1. 4. 2020–31. 3. 2021. Provozovatel naší
vodovodní a kanalizační sítě, společnost ČEVAK, a.s., navrhl navýšení ceny vodného a stočného pro hospodářský rok 2020 (1. 4. 2020–31. 3.
2021) takto:
Cena vodného v minulém roce byla 29,29 Kč/m3,
pro rok 2020 byla navržena cena 29,69 Kč/m3.
Meziroční změna v Kč/m3 + 0,40 Kč bez DPH.
Cena stočného v minulém roce činila 24,50
Kč/m3, pro rok 2020 byla navržena cena 25,17
Kč/m3. Meziroční změna v Kč/m3 + 0,67 Kč bez
DPH.
Nárůst je ovlivněn několika faktory a to nepatrné navýšení ceny za surovou vodu a navýšení
mezd zaměstnanců tak jako v ostatních profesích.
Pevná složka, částka za vodoměr, zůstává nezměněná, tj. 745 Kč/rok bez DPH (u RD). Vzhledem
k minimálním ztrátám v distribuční síti díky
pravidelným investicím do údržby se jedná stá-

le o cenu, v porovnání s ostatními městy a obcemi v okolí, nízkou.
Cena vodného a stočného včetně patnáctiprocentní sazby DPH = 63,09 Kč za 1m3, vodoměr za 1 rok
857 Kč včetně DPH. Z důvodu již schválené nižší
sazby DPH na 10 % bude cena vodného a stočného
60,35 Kč za 1m3, což znamená pokles ceny o 1,51 Kč
za 1m3 oproti předchozímu období.
Schválení koupě nemovitosti do majetku obce.
Na základě písemné nabídky doručené dne 14. 2.
2020 na odkup pozemku od Ing. Václava Hadraby,
likvidátora společnosti Horníkovy úsporné stavby,
bylo nabídnuto obci Dobrá Voda u Českých Budějovic odkup pozemku parc. č. 2961/7 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o velikosti 6 m2, a to za cenu
1 000 Kč za nemovitost. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic akceptovala tuto nabídku.
Schválení investičního záměru a podání žádosti o dotaci. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zpracovala investiční záměr na akci „Oprava
zařízení pro výrobu tepla a ohřev teplé vody v kotelně ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic“. Investiční záměr mimo jiné obsahuje popis potřeby, variantní řešení opravy, popis realizace, apod. Předpokládané náklady činí 2,5 mil. Kč. Schválení investičního záměru je součástí podkladů pro možné podání žádosti o dotaci. Jedná se o dotaci MF, Program
29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Z tohoto dotačního titulu je možná podpora do výše 90 %, max. 20 mil. Kč. 

Bc. Petr Štika, starosta obce

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
v den, kdy píši tyto řádky, tj. 23. 3. 2020, se
nacházíme v nelehké situaci. Zažíváme to, co
si jen stěží mohl někdo z nás představit a dotýká se to nás všech, bez výjimky. Asi největší dopad na nás má omezený pohyb na veřejnosti a povinné nošení roušek. Jak jistě
víte, plníme nařízení vlády, a proto jsou uzavřené téměř všechny prostory, kde by mohl
být větší výskyt obyvatel. Jedná se zejména o základní a mateřskou školu, kadeřnictví, knihovnu, hospody, dětská hřiště, sběrné
místo, platí zákaz návštěv v domově důchodců a v CSS Emausy. Nadále můžeme využívat služeb místní prodejny potravin a lékárny v domově důchodců. Pevně věřím, že tyto
prostory budou nepřetržitě zásobovány a my
tak budeme mít k dispozici základní potraviny, drogistické zboží a léky.
Zrušena jsou také veškerá sportovní utkání a kulturní či společenské akce. Již nyní
je jasné, že velikonoční svátky budou oproti minulým rokům jiné. Omezený pohyb nejspíš zabrání koledníkům obcházet své blízké, přátele a sousedy, návštěvy rodinných příslušníků se budou muset pravděpodobně také
omezit a tradiční velikonoční pouť neproběhne vůbec. O její případné náhradě budeme se
zastupiteli jednat, jakmile to bude možné. To
samé platí i o dalších aktivitách v obci. Zejména pak blížící se plánovaný koncert hudebních umělců Lukáše Sommera a Jaroslava Svěceného, který se snad podaří přesunout na pozdější termín. Dále jsme nuceni
omezit osobní návštěvy jubilantů, proto těmto oslavencům mimořádně věnujeme část tohoto zpravodaje. Plánované vítání občánků
je bohužel také ohroženo a s největší pravděpodobností tuto událost zahájíme až v příštím roce.
Ačkoli se omezení týká také našeho obecního úřadu, zejména pak úředních hodin, stále se snažíme informovat obyvatele o aktuálním dění. Děje se tak prostřednictvím vývěsek v obci a především pomocí webové stránky dobravodaucb.cz. Situace se mění každým
dnem a tyto stránky, resp. mobilní aplikace,
slouží k nejrychlejší možné cestě k rozšíření potřebných informací. V poštovní schránce
jste před pár týdny zajisté objevili informační
leták od obce, na kterém jsou uvedena mimo
jiné důležitá telefonní čísla, včetně kontaktu
725 313 687, který v případě nutné pomoci
ze strany obce můžete využít.
Dále jsme touto cestou žádali místní obyvatele o pomoc při tvorbě roušek, které jsou
stále nedostatkovým zbožím. Potvrdilo se, že
jsou mezi námi lidé dobrosrdeční a ochotní
pomoci druhým. Všem těmto lidem patří obrovský dík. Roušky, ať už nakoupené za nemalé peníze nebo získané od dobrovolníků,
jsou postupně předávány obyvatelům dle potřeby, včetně domova důchodců apod. Poděkování také samozřejmě patří jednotce dobrovolných hasičů, která je připravena k plnění pomoci obyvatelům naší obce, vedení školy
a pedagogickému sboru, který v omezených
možnostech zabezpečuje nejen učivo, ale potřebné nepřerušení kontinuity vzdělávání.
Další velký dík patří zaměstnancům obecního úřadu a všem lidem, bez jejichž práce bychom měli situaci těchto dní ještě komplikovanější.
Život v nutném omezení opravdu není jednoduchý a mnohé věci zažíváme jinak, než
bychom si přáli. Z rodičů, kteří povinně zůstávají s dětmi doma, se stávají chůvy na plný
úvazek, učitelé, kuchaři – a to ještě v dosti omezeném provozu. Pevně věřím, že situaci všichni ustojíme a společně ji zvládneme. V době vyspělých technologií si můžeme
kdykoli zavolat, podpořit jeden druhého, potřebné věci si mezi sebou vypůjčit, vzájemně si vypomáhat. Chovejme se k sobě ohleduplně, pomáhejme si a dodržujme nastavená
pravidla. Mysleme pozitivně a věřme, že situace se bude zlepšovat. A těšme se na to, až
se za nějaký čas opět budeme moci společně
scházet.
Bc. Petr Štika, starosta obce
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Odpady,
neodpady

Vážení obyvatelé, předem vám děkujeme za skutečnost, že se snažíte třídit odpady do barevných popelnic,
které nechává obec pravidelně vyvážet, a také za to, že vzrostla návštěvnost sběrného místa.
Naši hasiči se počátkem měsíce ledna zapojili do akce Recykluj s hasiči, takže vám budou nápomocni při
odvozu např. lednic, praček, myček na nádobí, drobných spotřebičů a televizí. Obec díky této spolupráci
nemusí odvoz daných spotřebičů platit a hasičům přibude nějaká ta koruna na vybavení.
Kontakt: 724 400 144, mailová adresa: sdhdv@seznam.cz.
Nyní se zaměříme na pořádek okolo kontejnerů na tříděný dopad (tedy sběrných hnízd), kde někteří občané staví odpad mimo určené nádoby a zaměstnanci obce ho musí následně sbírat po obci. U těchto kontejnerů se rovněž objevuje i stavební odpad a v neposlední řadě i zbytky potravin, masa a kostí. Vzhledem
ke skutečnosti, že se tak děje opakovaně více měsíců a dělo se to i ve dnech otevřeného sběrného místa,
přijme obec v této souvislosti opatření týkající se monitorování těchto sběrných hnízd.
Rád bych Vás touto cestou požádal o spolupráci, a to za přispění pomoci vašich dětí. Pokuste se jim
prosím připomenout, že až půjdou s tříděným odpadem, je nutné krabice, které nosí ke kontejnerům, rozebrat a umístit do daných nádob a jakýkoli tříděný odpad vložit do dané popelnice nebo odnést do sběrného místa do velkoobjemových kontejnerů.
Předem děkuji nejenom za obec a její zaměstnance, ale i za vaši pomoc.
Stanislav Augustin

NAŠI JUBILANTI

V měsících dubnu a květnu oslaví krásné životní jubileum tito naši spoluobčané:

paní Jiřina Čurnová
paní Květuše Tomčíková
paní Jiřina Schmidtmayerová
paní Marie Rezková
paní Hana Vagenknechtová
paní Marie Mahdalová
pan Jaroslav Kukrál
pan Karel Moc
paní Anděla Hájková

Oživení

trampského ducha

V hloubi obecního lesa, až tam, kde končí všechny cesty a divoká zvěř se bezstarostně toulá porostem, nachází se starý lom. Pamětníci vyprávějí, že tam kdysi bývalo kolem ohně živo a veselo. Vzplanuly tam mnohé první lásky a uzavřelo se nejedno přátelství. Jak šel čas, z lásek se
stala manželství a z přátelství jen dávní známí.
A tak se stalo, že oheň přestal plát, kytary utichly a lom zpustl.
Rozhodli jsme se romantiku táborového ohně
vzkřísit a pokusit se vytvořit místo, kde v krásném prostředí nedaleko našich domovů bude možné s přáteli posedět u ohně, zazpívat si, či si něco

dobrého upéct na ohni. Naším cílem je zachovat
přírodní ráz tohoto místa a využít při renovaci pokud možno jen přírodní materiály.
V sobotu 14. března jsme se tedy sešli a v dobré náladě provedli základní terénní úpravy, které
jsme zakončili opečením buřtů. Renovace místa
bude ještě pokračovat a až bude vše hotové, rádi
bychom uspořádali slavnostní zahajovací oheň,
kam vás všechny rádi pozveme. Pokud se do té
doby rozhodnete místo navštívit a ohniště využít,
chovejte se prosím jako v lese a zanechte místo
tak, jak byste jej sami chtěli najít.

Jan Čermák

Protože se vzhledem k nutným omezením nedostavíme osobně pogratulovat,
přejeme Vám alespoň touto cestou hodně zdraví, životního optimismu
a radosti z pěkných chvil s blízkými lidmi.
kulturní výbor a zastupitelé obce

Zprávy

Vážení rodiče, milé kolegyně a kolegové, dovolte mi touto cestou poděkovat všem za právě prožité týdny mimořádných opatření.
Myslím, že se nám společně podařilo nastavit efektivní systém výuky na dálku, který
prověřil schopnost učitelů a rodičů táhnout
za jeden provaz.
Naším cílem není děti zahltit množstvím
úkolů, ale dát jim prostor pro samostudium,

Ze školy
být sám zodpovědný za své vzdělání, poznat
své schopnosti, rozvíjet individualitu. Chceme být školou otevřenou a přátelskou, ale zároveň rozvíjející a přiměřeně náročnou a připravit tak děti pro jejich další studijní, profesní i osobní život.


Mgr. Lenka Scheinpflugová,

ředitelka školy

Vážení spoluobčané!
Ke sledování aktuálních informací je dobré mít v telefonu aplikaci V OBRAZE. Je zdarma a pro
instalaci potřebujete pouze 13 MB místa v úložišti telefonu. Aplikace je určena pro všechny, kteří
chtějí být informováni o aktualitách, upozorní vás na nově vložené zprávy. Přináší vám přehled
aktualit z webu naší obce, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce, vždy se o všem dozvíte ihned po zveřejnění.
Ke stažení pro operační systémy iOS a Android:
z App Store					
z Google Play

Čištění a úprava lomu 

Zprávičky

2x foto: Jan Čermák

ze školky

Zimní radovánky jsme si neužili ani o jarních
prázdninách. Zato vichr, ten foukal často a na náš
lesní plácek shazoval větve. Při bezvětří jsme
si z větví stavěli přístřešky u stromů a hráli si
v nich. K našemu vzdělávacímu programu O řemeslech nám přijel zahrát divadelní představení
O živé vodě herec s úžasným vozíkem, na kterém
divadlo hrál a uvnitř něj měl kulisy. Na žádost
paní učitelky nám vyprávěl, jak si vozík vyrobil.
Děti tak zažily netradiční divadelní představení.
Masopustní karneval s koblihami, občerstvením a tancem si užila celá školka. Začali jsme se
těšit na jaro a Velikonoce. Ve třídě Slůňátek děti
modelovaly z keramické hlíny mističky a zajíčky, v ostatních třídách se začali objevovat beránci,
ovečky a výzdoba vajíček. Toto těšení na krásné

zážitky nám zkazila epidemie koronaviru a provoz mateřské školy je nyní přerušen. Jaké asi budou Velikonoce bez tradiční Dobrovodské pouti?
Zápis do mateřské školy na školní rok
2020/2021 bude probíhat v měsíci květnu. Podrobnosti o zápisu, včetně kritérií, sledujte na internetových stránkách školy (www.zsdobravoda.
eu), v sekci mateřská škola. Vzhledem k současné situaci nevíme, zda bude možné uskutečnit zápis v plánované podobě včetně přítomnosti dětí,
nebo bude zápis probíhat jinou formou. Vše bude
upřesněno podle aktuální situace. Doufáme, že se
vše ustálí a zlepší. Přejeme všem hodně zdraví.




Bc. Eva Miglová a kolektiv učitelek
MŠ Dobrá Voda

Poplatky za odpad a psy
plaťte do odvolání pouze na účet!!
Poplatek za odpad na rok 2020 se nemění, zůstává ve výši 650 Kč na osobu. Plaťte jej nyní pouze převodem na účet č. 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj číslo popisné (čtyřmístné). Poplatek platí i fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tudíž 650 Kč. Jediná výjimka pro nezaplacení poplatku za odpad je v rodině, která má dvě a více dětí ve věku do 15- ti let. V tomto případě se platí poplatek pouze za jedno dítě.
Poplatek za psa zůstává také nezměněn, a to ve výši 400 Kč. Pro důchodce platí snížený poplatek
200 Kč. Vzhledem k současné situaci prosíme uhradit platbu na účet č. 30925231/0100, variabilní symbol 1341 a za něj číslo popisné (čtyřmístné).
	
OÚ Dobrá Voda u Českých Budějovic
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Historie křížových cest a dobrovodské kapličky
V čase okolo Velikonoc si křesťanskou víru, která ovlivnila obrovskou měrou kulturu i naše morální zásady a výrazně zformovala zákony, připomene snad každý z nás. V tomto jarním vydání zpravodaje vám přinášíme
malou výpravu do historie křížových cest a vzpomeneme také naše dobrovodské kapličky doplněné obrazy s nezaměnitelným rukopisem malířky Renaty Štolbové.
Křížové cesty neboli Kalvárie, které jsou součástí kostelů nebo samostatnými stavbami v krajině,
jsou symbolickým malířským nebo sochařským
znázorněním události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Začínají jeho odsouzením Pilátem
Pontským, následuje nesení kříže po Via Dolorosa, ukřižování a následné zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Obvykle mají tradičních čtrnáct zastavení.
Historie křížových cest začíná už na konci starověku a v raném středověku, kdy pouze majetní,
nezávislí a nutno napsat i odvážní věřící vykonávali pouť z Evropy na Blízký Východ. Byla to cesta neskutečně náročná a vydat se na ni mohli jen
někteří – v té době totiž většina obyvatel neměla
možnost svobodného cestování. Také proto se přistoupilo k budování jakýchsi zkrácených křížových cest, napodobenin té skutečné. Vybíraly se
k tomuto účelu takové krajiny, kterým vládl kopec, aby se poutníci co nejvíce přiblížili Kristově
útrpnému stoupání na Golgotu. Jednotlivá zastavení byla vyobrazena v malých kapličkách nebo
sloupech a měla podobu právě obrazů nebo reliéfů, a to z důvodu, aby příběhu rozuměli i negramotní poutníci.
V době českého baroka, které potřebovalo rekatolizovat rozdrobené církve z předbělohorské
doby, vznikalo velké množství takovýchto staveb. Právě baroko nejvýrazněji stavebně zasáhlo do otevřeného prostoru naší země (polní cesty,

křižovatky cest, vyvýšená místa) – právě proto,
aby se poutníkovi procházejícímu krajinou připomínalo křesťanství prezentované římskokatolickou církví, a to doslova na každém kroku. Ustálila se také podoba křížových cest, na nejvyšším bodě, kam vedly výklenkové kaple nebo boží
muka, býval umístěn kříž jako 12. zastavení a dvě
následující byla umístěna nedaleko něj.
Dobrovodskou křížovou cestu tvoří čtrnáct
zděných výklenkových kaplí pocházejících z let
1837–1839. Vede od kostela Panny Marie Bolestné přes dobrovodské ulice a končí kaplí symbolického Božího hrobu. Obrazy ve výklencích byly
původně namalovány na plechových cedulích, ale
mnozí z vás si již pamatují jen prázdné stavby.
I ty poměrně dlouho chátraly a stávaly se bohužel i výzvou pro různé vandaly. V roce 1996 byly
kapličky citlivě renovovány a doplněny moderně, netradičně a poměrně odvážně pojatými obrazy malířky Renaty Štolbové. Tu odvahu zmiňuji úmyslně – když jsem se na Dobrou Vodu přistěhovala, byla jsem překvapená velmi netradičním,
až naivistickým způsobem malby, který toto závažné téma nezobrazuje jako plné bolesti a utrpení, ale jako příběh lásky a naděje.
V roce 2012 přibyla k těmto stávajícím kapličkám ještě další, která optimističtěji než stávající Boží
hrob uzavírá křížovou cestu. Myšlenka vytvořit ji
a výběr místa pocházel od tehdejšího zdejšího du-

Píše se 11. duben 1945
Tehdy, v posledních dnech druhé světové války, zahynul poblíž obce Dobrá Voda americký armádní pilot Robert W. Whitehead. Narodil se v roce 1921 ve státě Indiana, studoval na University of Wisconsin.
Do armády narukoval v roce 1942. Do onoho osudného 11. dubna uskutečnil 31 misí nad okupovanou Evropou. Z letecké základny Triolo v Itálii startoval jako doprovod bomdardérů ničících továrny v srdci německé říše, případně jako velitel čtyřčlenné skupiny stíhačů napadal vše, co se pohybovalo po říšských
cestách a kolejích. Těmto stíhačům se říkalo kotláři nebo hloubkaři. Lokomotivu obvykle vyřadili z provozu prostřelením parního kotle.
U Vimperka se čtyřčlenný roj stíhaček úspěšně
utkal s flakem (protileteckým kanónem) připojeným k osobnímu vlaku. V Dívčicích, v 10h a 10
minut, vyřadili z provozu odstavené lokomotivy
protektorátních a maďarských drah. Při formování k dalšímu útoku na železniční cíle poblíž Budějovic došlo k nečekanému setkání se dvěma německými stíhači. Ti se pravděpodobně chystali k přistání na letišti v Plané. Jeden z německých pilotů letounu Focke-Wulf 190 využil momentu překvapení a na velitelský letoun nadporučíka Whiteheada zespodu zaútočil. Americký
letoun začal hořet a z výšky 600 metrů se zřítil
na pole v katastru obce Srubec. Whiteheadův kolega, Harry R. Morris Jr., svého velitele okamžitě
pomstil a neznámého německého letce sestřelil.
Jeho Focke-Wulf dopadl u obce Ohrazení, pilot
měl ale štěstí a zachránil se na padáku.
Velmi pečlivě vedená kronika obce Srubec doslova uvádí: „Brzy po jejich příchodu (německých
vojáků) odehrál se nad Srubcem 11. dubna 1945

letecký souboj, při kterém bylo sestřeleno americké letadlo, které řídil kanadský pilot, 19letý
Bobby Veith. Letadlo dopadlo na pole pana Šulisty a celé shořelo. Mladý nadějný hoch - hrdina
položil svůj život daleko od své vlasti.“
Nesprávně uvedené jméno bylo zapsáno podle svědectví neznámého mladíka, který ho údajně vyslechl od přítomných německých vojáků, pilot byl Američan. Podle věrohodných svědectví
tělo přivezli srubečtí sedláci povozem na Dobrou Vodu v neckách a druhý den dva muži ve vrbenské truhlárně pana Španvirta vyrobili rakev,
ve které byl důstojně pohřben na třebotovickém
hřbitově tehdejším hrobníkem panem Zemanem
z Dobré Vody. Podle zásad americké armády, kdy
padlý Američan má být pohřben v USA, bylo jeho
tělo exhumováno už v červenci 1945 a převezeno do Států. Místo jeho současného hrobu je bohužel neznámé.
Dvoumotorový stíhací letoun Lockheed P-38 L
zvaný Lightning byl podobně jako německý bi-

chovního správce, ThDr. Zdeňka Mareše. Konkrétní podobu nové stavby se pokoušel vytvořit bývalý
dobrovodský starosta pan Jiří Šabatka s představou,
že by měla vypadat tak, aby při pozorování obrazu
nebyl vidět jiný tvar než ten, který mají původní, historické kapličky. Tento skvělý nápad dovedl k podobě trojboké kaple profesionální projektant ing. Pavel
Čurda. Ke stavbě byly využity staré cihly z demolice domu na Dobré Vodě, kaplička získala růžovou
barvu (symbolicky představující Pannu Marii, tedy

barvu mariánskou) a obrazy týkající se právě Bohorodičky (např. Zvěstování), opět namalovanými paní
Renatou Štolbovou. Její předposlední obraz Naděje
je na hřbitově a poslední – Zázrak u Dobré Vody –
v kapličce s pramenem.
Tím získala Dobrá Voda nádherný soubor staveb s neopakovatelnou malířskou výzdobou, který dotváří důstojné prostředí místní dominanty,
barokního kostela.
Petra Miková ve spolupráci s Jiřím Šabatkou

Jedna z vandaly poničených kapliček 
foto: Otta Sepp
Obrazy z mariánské kapličky  foto: Stanislav Scheinpflug

tevník Focke Wulf FW-190 odolný letoun, schopný vydržet značné poškození. Navíc měl výhodu dvoumotorového uspořádání, které eliminovalo větší zranitelnost kapalinou chlazených motorů. Byl i velmi solidně pancéřovaný. Díky tomu
se zhruba desetina Lightningů dokázala vrátit
z akce jen s jedním motorem v chodu. Při počtu
vyrobených letounů a počtu bojových misí je to
obrovské číslo. Kromě toho měl P-38 fenomenální dolet, jakým nedisponoval žádný z jeho protivníků. Díky tomu byl schopen doprovázet bombardéry na velkou vzdálenost. V Pacifiku nebyly výjimkou lety v trvání 5 až 7 hodin. Je ovšem obtížné porovnávat výkony jednomotorových stíhaček a dvoumotorového P-38, který měl více než
dvojnásobnou vzletovou hmotnost. Postrachem
každého protivníka byl však jeho 20 mm kanon.

To, že se stal nadporučík Robert W. Whitehead
poměrně snadnou kořistí německého pilota, lze
snad přičíst jisté únavě, protože byl v době sestřelu ve vzduchu již několik hodin a měl za sebou
několik soubojů.
Co přesně se v 10h a 40minut onoho 11. dubna 1945 nad Dobrou Vodou a okolím událo, se už
asi zjistit nepodaří. Jisté je, že se toho dne spojily
osudy mladého amerického letce a řady místních
obyvatel. Robert W. Whitehead padl a my, potomci přeživších, na něj po 75 letech stále vzpomínáme. Čest jeho památce.

Karel Mika a Jiří Šabatka

Pietní akce u symbolického hrobu na třebotovickém hřbitově

foto: Jiří Šabatka

Původní podoba pomníku v místě dopadu letounu

foto: Otta Sepp

Dobrovodské příběhy 

PILOTŮV(?) PRSTEN

Na místě dopadu stroje P-38 Lightning nadporučíka Roberta W. Whiteheada našel v roce 2008 hledač artefaktů letadel druhé světové války stříbrný prsten. Jestli skutečně patřil letci, nemůžeme s jistotou říci. Možná
jej dostal od svých blízkých, od rodičů, od své dívky, aby mu připomínal vzdálený domov, dodával odvahu nebo nosil štěstí. Nebo to byla jen náhoda, že někomu sklouzl z prstu právě na místě tragické události, o to nešťastnější, že se stala v posledních dnech druhé světové války? Sestřeleného Američana nám dnes připomíná pomník na místě dopadu a symbolický hrob s vrtulovým listem na třebotovickém hřbitově.

Více se dočtete v knize Filipa Vojtáška Pod palbou hloubkařů nebo na www.leteckabadatelna.cz.

pokračování příště

4/ sport inzerce
Zimní soustředění oddílu kopané Spolku sportovního klubu

Dobrá Voda u Českých Budějovic – 2020
Ve dnech 20. 2. až 23. 2. 2020 se uskutečnilo zimní soustředění oddílu kopané. Na organizaci a uskutečnění této akce měl největší podíl pan Beredzas, který byl takovým hlavním motorem celého soustředění.
Zúčastnilo se celkem 40 dětí z mladší přípravky, starší přípravky, mladších žáků, starších žáků a dívek.
Pro zajištění tréninků se zúčastnilo sedm trenérů jednotlivých mužstev a někteří rodiče. I když někteří hráči nebo hráčky chyběli, byli jsme s účastí všichni spokojeni.
Soustředění se konalo v malebném prostředí
Přední Výtoně u Lipenské přehrady. Ubytování
a strava bylo zajištěno v penzionu Vyhlídka. Byla
tři hlavní jídla denně a odpoledne pak ještě malá
svačinka. Pitný režim byl zajištěn po celý den.
Denně byly tři tréninkové jednotky, jedna dopoledne a dvě odpoledne. V této kopcovité krajině byly optimální podmínky nejen pro vytrvalostní výběhy, ale i pro nácvik rychlých sprintů.
Při těchto nácvicích si trenéři v měřených testech ověřovali, jak na tom fyzicky a rychlostně
jednotliví hráči jsou. U některých jsme byli mile
překvapeni jejich vytrvalostí a vitalitou. Dále
byl na místním hřišti prováděn tak zvaný kruhový trénink po jednotlivých skupinách hráčů.
Při něm se nacvičovala obratnost a také ovládání
techniky míče a v neposlední řadě přesná střelba.
Každá věková kategorie mládeže měla připraveny svoje tréninkové plány a řekl bych, že co jsme
si předsevzali, to bylo splněno. Samozřejmě došlo i na malý fotbálek, bez toho by to nebylo ono.

Každý večer měly děti nějakou zábavnou aktivitu. Ve čtvrtek se konal turnaj v prší, v pátek turnaj ve stolním tenisu a v sobotu turnaj v bowlingu. Pro všechny děti to bylo krásné zpestření programu soustředění.
Aby nebyly tréninkové jednotky tak jednotvárné, byl v sobotu po obědě uspořádán běžecký
závod se střelbou ze vzduchovky, námi pojmenovaný běžecký biatlon. Všichni si v něm rádi zaběhali, i když trať letos byla méně náročná, protože
nebyl sníh. Někteří závodníci dokonce měli i bezchybnou střelbu – a to po takovém náročném běžeckém výkonu je opravdu co říci. Vítězové všech
závodů byli odměněni věcnými cenami.
I počasí nám přálo a mimo neděli nám svítilo i sluníčko. Takže na závěr byli všichni hráči,
včetně rodičů a trenérů, spokojeni s celým průběhem. Věřím, že za rok bude na zimním soustředění stejně velká účast jako v letošním roce.


Za fotbalovou mládež Antonín Libertin
Účastníci letošního zimního soustředění 


▮ 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

3x foto: archiv oddílu kopané

placená
inzerce:

UHELNÉ SKLADY
BORŠOV NAD VLTAVOU

JARNÍ SLEVY PALIV
od 1. 4. do 31. 5. 2020

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina
Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA

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

složení uhlí pásovým dopravníkem

387 250 500, 602 409 423

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.

www.uhloterm.cz

Cena od 33 399,- Kč

Otevírací doba a rozvoz
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.
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