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Sněhová nadílka minulé zimy. Doufejme, že se letos také dočkáme toho okamžiku ztichnutí, když napadá na všechno sníh. 

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
s nadcházející zimou a s příchodem nového roku bych vás touto cestou chtěl požádat o jistou spolupráci a upozornit na některé skutečnosti
a plánované změny.
V prvé řadě bych chtěl požádat majitele vozidel, resp. řidiče, aby svá
vozidla neparkovali na místech, kde může dojít ke kolizi při zimní údržbě či při svozu odpadu. V obci není snad jediná ulice, kde by někteří řidiči nevhodným parkováním neztěžovali situaci ostatním. Pokud bych měl
zmínit alespoň některé z těchto ulic, nemohl bych opomenout ulici Zacharova, jednosměrnou část od ulice Lázeňská vedoucí ke kostelu. Zde
se situace naprosto vymyká kontrole a např. v poslední době nebyl v této
části obce svezen odpad právě kvůli špatně zaparkovaným vozidlům.
Dále se jedná o ulici Na Vyhlídce, kde i přes umístěné dopravní značení
„zákaz zastavení“ dochází k opakovanému porušování silničního provozu. Není přeci možné, aby řidič vědomě stál v zákazu, částí vozidla
na chodníku a ještě k tomu v protisměru. Berte prosím na vědomí, že
v této části obce je veliký pohyb dětí ze základní školy a v současné době
je ulice Na Vyhlídce nejvytíženější komunikací pro osobní i nákladní
dopravu. Apeluji tímto na všechny řidiče, kteří svým neukázněným chováním ztěžují a znepříjemňují život v naší obci ostatním obyvatelům.
Chovejte se řádně a ohleduplně ke svým spoluobčanům.
V souvislosti s parkováním v obci již nemůžeme déle nechat bez zásahu neřízené parkování či odstavování vozidel na pouťovém placu vedle
kostela. Od nového roku tak budeme nuceni přistoupit k vyřešení dané
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věci. S největší pravděpodobností půjde o možnost krátkodobého parkování ve vymezené části, především při sportovních utkáních nebo návštěvách kostela. Problém s vozidly, která budou delší dobu blokovat místa
(tak jako se nyní stává), bude řešen za účasti Policie ČR, popř. budou
odtažena. Majitelé vozidel mají nyní dostatek času na to, aby je přemístili
na své pozemky či řešili jinou možnost parkování - mimo obecních prostor. Uvědomte si prosím, že např. při konání tradiční velikonoční pouti
musí být v daný moment možné okamžité vyklizení prostor.
Další změnou, která již nastala v průběhu měsíce listopadu, je úprava
jízdního řádu kyvadlové dopravy z Dobré Vody u Českých Budějovic
do Suchého Vrbného, tzv. pendlbus. Došlo k přidání ranního a dopoledního spoje a dále k časovému posunu ranního spoje ve směru do Suchého Vrbného s přidáním zastávky Želivského, zejména kvůli požadavku
školáků. Naopak byly odebrány večerní spoje, které nebyly za dva měsíce
využity vůbec, především ve víkendovém čase.
I v letošním roce jsme se rozhodli vydat kalendář na rok následující, tentokrát stolní, čtrnáctidenní, s vyznačenými symboly svozu odpadu
a s fotografiemi současné obce. Na přípravě kalendáře se opět velkou
měrou podílel pan Karel Mika, kterému touto cestou velice děkuji. Kalendář bude k dostání na obecním úřadu za cenu 100 Kč.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál krásné a klidné prožití
adventního času, dětem bohatého Ježíška a do nového roku jen to nejlepší. A pokud budete mít čas a chuť, jistě se potkáme u některé z plánovaných kulturních akcí.
Bc. Petr Štika, starosta obce

2/ Informace z obecního úřadu

střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 18. 11. 2021 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:

Schválení podání žádosti o dotaci. Zastupitelé obce Dobrá Voda u Českých Budějovic schválili podání žádosti o dotaci do programu MMR
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul:
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava povrchu ulice Na Lukách, Dobrá Voda u Českých Budějovic“. Oprava povrchu
této komunikace, včetně chodníků a veřejného osvětlení, je plánována
na rok 2022.
Schválení pronájmu majetku obce. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 1. 11. 2021 záměr pronajmout část
pozemku p. č. 3365 – ostatní plocha v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých
Budějovic. Jedná se o dlouhodobý pronájem této části pozemku z důvodu
možnosti parkování pro 3 vozidla. Žádost o pronájem podala společnost
NAVI ELEKTRO s.r.o., která sídlí v nově rekonstruované budově bývalé
německé školy. Pronájem se uzavírá na dobu neurčitou za částku ve výši
100 Kč/vozidlo/rok, celkem tedy 3.600 Kč/rok.
Schválení návrhu na zhotovitele plánované akce (projekt). Na základě
výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Bytový dům s obecními byty
na pozemku p. č. 2859, Dobrá Voda u Českých Budějovic byla hodnotící

stavby V OBCI

Podle plánu dohodnutého obcí s investorem a představeného v minulém zpravodaji jdou práce na výměně plynového potrubí včetně nových
přípojek v ulicích U Haldy, Hornická, Na Stráni, Srubecká a Na Lukách podle harmonogramu. Některé
pasáže jsou zaasfaltované, opraveny
byly i chodníky.
Poněkud složitá se ukázala část
okolo točny MHD, kdy se bez přerušení provozu musela překročit
Lázeňská ulice, ale díky technologii podvrtu se podařilo akci provést včas a bez velkých komplikací. Z dopravního hlediska vznikly
mírné komplikace pro návštěvníky
dobrovodského hřbitova na začátku
listopadu, ale ani zde nedošlo k váž-

nější konfliktní situaci. V křižovatce Hornická – K Lusnému došlo
k propojení potrubí horní a dolní
části Hornické ulice a byly připraveny odbočky do ulice K Lusnému
a opačným směrem do Sadové tak,
aby nebyl komplikován průjezd touto křižovatkou v době, kdy se bude
příští rok provádět výměna potrubí
v těchto ulicích. Konečný termín 30.
listopadu tedy patrně ohrožen není.
Do finále jde i stavba Potoční
ulice, v době uzávěrky tohoto listu
byl termín „balení“ povrchu vozovky stanoven na 29. a 30. listopadu.
Následovat bude pokládka dlažby
v chodnících. Tím jsou větší stavební práce v obci pro letošní rok
dokončené. 
Jiří Šabatka

Obecní úřad
vám nabízí ke koupi:
Knihy Mým domovem je Dobrá Voda (250 Kč),
Kostel Panny Marie Bolestné (130 Kč)
a Edwin Schopenhauer (200 Kč)
a pohledy (malý a velký, 4 a 5 Kč).
Dále Vám nabízíme výtisk ručně malované mapy
našeho regionu za 60 Kč a také odznáček
se znakem Dobré Vody za 40 Kč.
Dále si můžete zakoupit
stolní kalendář na rok 2022
s fotografiemi naší obce a s praktickým
vyznačením všech svozů odpadů
během celého roku (100 Kč).

komisí doporučena jako zhotovitel společnost ALFAPLAN s.r.o. – projektová kancelář, IČ 26029626, s nejnižší nabídkovou cenou 906.000 Kč
bez DPH.
Projektová činnost se má zabývat vybudováním obecních bytů v ulici
Lázeňská (mezi ulicemi Na Vyhlídce a Potoční), v místě, kde již dříve stála nemovitost. Dále bude v této věci řešeno propojení chodníku k základní
škole (z ulice Lázeňská podél atletického oválu). Na uvedenou projektovou činnost byla získána dotace ve výši 688.000 Kč od Jihočeského kraje.
Schválení koupě části nemovitosti. Geometrickým plánem č. 1863160/2021 byl z pozemku ve vlastnictví soukromých osob, p. č. 2803/1, oddělen díl „a“ a díl „b“ o celkové výměře 161 m2. Kupní cena je dle znaleckého posudku č. 7122/2021/166 stanovena ve výši 12.000 Kč. Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic tuto část pozemku kupuje za účelem scelení
s pozemkem p. č. 2529 – ostatní plocha, ostatní komunikace, kde dochází
k obnově vozovkového souvrství (mezi ulicemi U Křížku a Stará cesta).
Schválení darovací smlouvy (finanční dar). Dárce, společnost ČESKÁ
NÁJEMNÍ s.r.o., poskytuje obdarované obci Dobrá Voda u Českých Budějovic finanční dar ve výši 80.000 Kč, a to na ekologické projekty v rámci obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Finanční obnos bude využit
zejména na výsadbu zeleně a jejich údržbu.

Bc. Petr Štika, starosta obce

Jak s odpady
v roce 2022
Od nového roku bude v platnosti
aktualizovaný svozový plán týkající se odpadu. V podstatě dochází
k jediné změně, a to v rozšíření
svozu bioodpadu (hnědé nádoby).
V příštím roce bude svoz hnědých
nádob možný již od března až
do listopadu, vždy v pátek v sudém týdnu. Svoz směsného odpadu, plastů a papíru zůstává beze
změn, tedy stejně jako v letošním
roce. Přílohou tohoto zpravodaje
je rozpis svozů na rok 2022, který
si opět můžete umístit na viditelné místo v rámci své domácnosti.
Rozpis bude opět celý rok k dispozici ve vývěskách a na webu
obce. V této věci upozorňuji, že
svoz odpadu v naší obci probíhá
v daný den v průběhu celého dne.
Může se tedy stát, že odpad bude
vyvezen v jinou hodinu, než jak
jste byli zvyklí. Je vhodné nádobu
připravit k výsypu již brzy ráno.
Také bych rád upozornil na nešvar několika místních obyvatel,
kteří neznají nebo nechtějí znát
provozní řád sběrného místa. Toto
místo jsme v posledních letech
rozšířili jak kapacitně, tak i časově. V současné době je sběrné
místo v naší obci plnohodnotným místem pro ukládání různého odpadu vyprodukovaného
běžnou domácností. Vždy je ale

důležité dbát pokynů odpovědného pracovníka, jinak toto místo
nebude možné řádně spravovat.
V letošním roce jsme umožnili
obyvatelům naší obce odkládat
ve sběrném místě i odpad stavební, v množství maximálně 25 kg
na osobu, a to zejména z důvodu,
aby drobný stavební odpad nekončil v nádobách na odpad směsný.
Není tudíž akceptovatelné, aby
místní obyvatelé vozili celou káru
suti a dožadovali se likvidace tohoto odpadu. Sběrné místo není
kapacitně uspořádáno k tomu, aby
v rámci rekonstrukce či stavby
nemovitosti docházelo k likvidaci
stavebního odpadu v naší obci. Při
těchto stavebních úpravách je povinností stavebníka likvidaci odpadu řádně zajistit u společnosti,
která se touto oblastí zabývá.
V průběhu měsíce prosince
letošního roku bude s největší
pravděpodobností provozní doba
sběrného místa upravena, resp.
zkrácena o jednu hodinu ve všední dny. Z dlouhodobého hlediska je vysledováno, že v zimním
období je po 17h využitelnost
sběrného místa minimální. Sledujte prosím web obce či vývěsky,
kde bude informace uveřejněna,
a respektujte případnou změnu.

Bc. Petr Štika, starosta obce
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V naší obci jsou již dva chytré radary
Vážení spoluobčané, dovolte mi krátkou rekapitulaci akce „RADARY“
v naší obci. V lokalitě Dobrá Voda u Českých Budějovic si občané opakovaně stěžovali na nerespektování rychlosti v obci, tedy 50 km/h. Tato
rychlost je dána všeobecným právním předpisem, Zákonem č. 361/2000
Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Tato povinnost byla ze strany řidičů porušována někdy
i o desítky kilometrů za hodinu. Nechali jsme tedy již v roce 2020
vypracovat statistické měření silničního provozu, které nám jasně naše
domněnky potvrdilo, a společně se zastupiteli jsme se dohodli, že musíme danou situaci řešit neodkladně a důsledněji. Naším záměrem bylo
a je zvýšení bezpečnosti provozu na území naší obce, bez obohacování
z výnosu pokut plynoucích z dopravních přestupků. Oslovili jsme několik dodavatelů různých systémů a následně jsme vstoupili do jednání se
společností GEMOS Dopravní systémy a.s. Praha, která se danou problematikou úspěšně zabývá. Výsledkem našich jednání bylo podání žádosti
o dotaci pro umístění dvou chytrých radarů na území naší obce.
Jelikož to byl běh na delší dobu, povedlo se nám ve spolupráci se společností GEMOS dohodnout bezplatné zapůjčení jednoho kusu chytrého radaru
na dobu pěti měsíců. Výsledky měření byly alarmující. V souhrnu zde bylo
přibližně 500 přestupků denně, které byly zaznamenány a odeslány na datové
úložiště, pro potřeby statistik a podkladů pro přestupková řízení. Nemohu si
zde odpustit poznámku, že nás zaráží reakce některých našich spoluobčanů
typu: „Doufám, že ten radar není ostrý... Proč by měli platit pokuty dobrovodští? Není tam cedule měřený úsek, kamarád říkal… “ atd.
Vždyť nám všem jde snad o to, aby naše obec byla bezpečná pro
všechny a zejména pro nás, co tu žijeme. Právě my všichni bychom měli
jít příkladem a chovat se tak, abychom nikoho neohrožovali. Děláme to
přeci sami pro sebe, naše rodiny, přátele, sousedy! Věřte, že i kdyby tento
způsob zvýšení bezpečnosti provozu měl zachránit byť jen jeden lidský
život, stojí nám toto rozhodně za vynaložené úsilí.

Na konci prázdnin byly vyhlášeny výsledky dotačního titulu a dotace
pro nákup dvou kusů chytrých radarů nám byla přidělena. Obratem jsme
se pustili do vyřizování všech náležitostí potřebných pro dokončení tohoto projektu. Výsledkem je nově umístěný chytrý radar na Lázeňské ulici
směrem od Třebotovic a dočasné přemístění druhého radaru na ulici
U Rybníka nad školou směr na Pohůrku. Oba radary jsou již funkční, zaznamenávají a odesílají informace o přestupcích. Funkcionalita je stejná
jako u dříve zapůjčeného systému. Radar začíná reagovat při překročení
rychlosti 54 km/h, kde řidiče upozorní ukázáním jeho rychlosti, a to až
na vzdálenost 200 m od zařízení. Pokud řidič nereaguje, je mu zobrazena
jeho registrační značka vozidla ve vzdálenosti 40 m od zařízení a když
ani poté nesundá nohu z plynu, a to ve vzdálenosti 25 m od zařízení,
systém automaticky generuje podklady pro správní řízení. Tento postup
řidiče psychologicky motivuje k tomu, aby rychlost snížil na požadovaných 50 km/hod.
Emil Oborný

Bratři Schopenhauerovi – autoři výjimečných děl
Počátkem listopadu navštěvuje při příležitosti Památky zesnulých většina
lidí hroby svých blízkých. Tak tomu je každoročně i na obou hřbitovech
na Dobré Vodě. V minulosti se o výzdobu hrobek a hrobů na obou z nich
postarali dva mimořádně talentovaní umělci-sochaři, bratři Schopenhauerovi, kteří oba prožili téměř celý svůj život v naší obci.
Je pravděpodobné, že kořeny rodu sahají až do 18. století k významnému německému filosofovi Arturu Schopenhauerovi. Edwin se ale narodil
v Londýně – a získal tak anglické občanství. Proč je na jeho monumentálním náhrobku uveden letopočet narození 1875, když to mělo být o rok
později, se neví. Edwinovi rodiče se brzy odstěhovali do Hamburgu, kde
získali občanství německé. Jak a proč se rodina Schopenhauerova ocitla
v létě 1883 zrovna na Dobré Vodě, není také známo. Starobylý dům koupila paní Leonie od českobudějovické městské spořitelny. Už v té době
byl hospodou. Faktem je, že v listopadu 1883 se jim narodila dcera Alice
Blanca a o dva roky později rovněž ke konci listopadu syn Alfred Karl
Artur.
Edwin James Arthur Schopenhauer se narodil 1. listopadu 1876 a celý
život si ponechal anglické občanství a domovskou příslušnost v Londýně.
Tato skutečnost způsobovala problémy nejen bratru Alfrédovi, který jako
Němec narukoval v roce 1914 do německé armády, ale samotnému Edwinovi, který byl po dobu války pod policejním dohledem. Jako cizí státní
příslušník nezískal v Dobré Vodě domovské právo, i když k místu měl
vřelý vztah a s Čechy se dobře snášel. Zemřel 1. ledna 1940 na mrtvici,
pohřben byl 3. ledna do rodinné hrobky u západní zdi dobrovodského
hřbitova.
Historik píše, že byl z obou bratrů talentovanější, zhotovoval formy
i kamenné sochy, Alfréd však prováděl jako velmi zručný řemeslník tu
těžkou, kamenicko-betonářskou práci. Narodil se 29. listopadu 1885
na Dobré Vodě, zemřel 5. srpna 1946 v internačním táboře při čekání
na odsun. Pohřben byl na hřbitově U sv. Otilie. Roku 1956 bylo jeho tělo
exhumováno a byl uložen do rodinné hrobky na dobrovodském hřbitově.
Podnětem k exhumaci Alfreda byl pravděpodobně dopis jeho sestry Alice,
v němž si stěžovala, že ačkoliv její bratr vytvořil mnoho náhrobků pro
dobrovodský hřbitov, musí ležet v anonymním hrobě. Pohřbení na Dobré
Vodě zařídili údajně někteří občané Dobré Vody.

V současné době je tomu téměř sto let, kdy díla Schopenhauerových
postupně na dobrovodských hřbitovech vznikala. Tomu odpovídá i jejich
současný stav. Obec již několik let usiluje o to, aby se udělalo něco pro jejich záchranu, žádné z nich není bohužel v jejím majetku, což je podmínkou. Na snímku vidíte poměrně zdařilou, novou rekonstrukci náhrobku
z letošního roku (na třebotovickém hřbitově). 
Jiří Šabatka
(podle knihy Daniela Kováře:
Edwin Schopenhauer, anglický sochař z Dobré Vody)

Pomník před a po renovaci 

foto: Jiří Šabatka
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Zprávičky ze školky
Podzim v mateřské škole jsme měli plný zajímavých akcí. V říjnu jsme
vyhlásili tradiční KAŠTANIÁDU a celá školka spolu s rodiči nasbírala
1400 kg kaštanů. Všem sběračům velmi děkujeme nejen my, ale obzvlášť
zvířátka v lese, která budou mít zajištěnou potravu v zimě. Všichni sběrači budou odměněni.
4. 10. nám pobyt ve školce přijelo zpříjemnit divadlo KOS s legrační
pohádkou Pan doktor Léčímrád a 21. 10. divadlo OKÝNKO s pohádkou
Není poklad jako poklad.
V rámci prevence jsme pořádali zajímavý program s Policií ČR. Mohli jsme si sednout do služebních aut se spuštěnou sirénou, zápasit s policistou se štítem, běhat na čas. Policistka Štěpánka zjišťovala, jestli děti ví,
co je správně a co špatně při jízdě na kole, odrážedle a v autě a zda děti
znají některá telefonní čísla na záchranný systém. Za odměnu dostaly
děti Poldovy omalovánky. Největší radost nám udělal služební pejsek,
který nám se svým pánem předvedl, jak umí poslouchat pokyny.
O Halloweenu se celá školka proměnila ve strašidelný dům, vařili

jsme lektvary, tančili a strašili. Námi vydlabanými dýněmi jsme si vyzdobili školní zahradu.
Děti z hudebního sborečku připravují vystoupení na tradičních předvánočních koncertech, potěší zpěvem koled dobrovodské občany. V předvánočním čase se celá školka připravuje na vánoční trh, aby tam předvedla
krásné výrobky z keramické hlíny. Tvoříme nejen z hlíny, ale i ze samotvrdnoucí hmoty. Výrobky si vystavíme ve školce na spojovací chodbě.
Zaměstnanci mateřské školy se opět jako vloni zapojí do sbírky oblečení a přikrývek pro nadaci ADRA, aby tak pomohli lidem bez domova.
A na co se můžeme těšit v nejbližší době? Samozřejmě na Mikuláše a čerty s tradiční nadílkou a my jim za to zazpíváme a zatančíme.
Také přiletí do školky Ježíšek a nadělí nám dárky pod stromeček. A co
nadělíme my rodičům? No přeci videozáznam z naší vánoční besídky
s rozbalováním dárečků.
Přejeme všem krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví a pohody v roce
2022.
Zuzana Strnadová a tým učitelek MŠ

Novinky z naší základní školy
Zkuste s námi www.proskoly.cz
Škola v rámci své licence nabízí rodičům a žákům bezplatné využívání
výukového portálu www.proskoly.cz. Jedná se o vzdělávací portál plný
procvičování, testů a dotazníků na tradiční i moderní témata – kromě
rozvoje rozumových schopností v klasických předmětech také např. fake
news, finanční gramotnost, internetovou bezpečnost, volbu povolání
apod.
Přístupová hesla jsou k dispozici u pana učitele Milana Vysockého: milan.vysocky@zsdv.cz Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ
Národní plán doučování
V září jsme se zapojili do národního plánu spočívajícího v poskytování
hodin výuky nad rámec běžného vzdělávání, říkáme tomu „doučování“,
ale nejedná se o pouhé dohánění učiva pro dobré známky, je to příležitost
pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.
Plán MŠMT má pomoci zmírnit negativní dopady výluky prezenčního
vzdělávání způsobeného změnou režimu v českých školách způsobeného
pandemií Covid-19 od března roku 2020. V první fázi probíhá toto přímé
individuální i skupinové doučování do konce roku 2021, v tomto období
poskytneme nad rámec běžné výuky několik stovek doučovacích hodin
navíc.
Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ
Nová školní knihovna
Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic se od letošního školního roku může pochlubit zbrusu novou školní knihovnou. Minulý školní
rok byl věnován stavebním úpravám, nákupu nábytku a knih, evidování
knih do výpůjčního systému a dalším nezbytnostem.
Nový kabátek knihovny se doslova povedl! Prostorná světlá místnost,
jejíž zeď zdobí obrázky žáků a malba košatého stromu s poetickým názvem knihovník příběhotvorný, je zasazena do 2. patra školní budovy.
K posezení slouží dřevěná lavice a pohodlné měkké sedací kostky. Vše
do sebe barevně zapadá. Barvy lahodí čtenářskému oku.
Každý milovník čtenářského slova bude mile potěšen. Knihovna je plná

kouzelných pohádek, všemožných encyklopedií, poutavých beletristických výtisků, početných souborů literatury do tříd či cizojazyčných knih.
Knihovnu lze bez problémů využívat i ke čtenářským dílnám.
Jako každá knihovna i ta naše má vlastní knihovní řád, který je nutno
respektovat. Navštívit knihovnu mohou žáci o velké přestávce v pondělí
i v pátek a ve čtvrtek po obědě. V této době je místnost zasypána nejen
knihami, ale i nadšenými žáky – hltajícími čtenáři! Výpůjční doba je
stanovena na 3 týdny. Ke knize se chováme jako k miminku – opečováváme ji, staráme se o ni, hýčkáme ji. Vracíme ji v tomtéž stavu, jako
jsme se jí ujali.
Závěrem bych řekla asi toto: Čtěte! Kniha je brána k srdci, k člověku,
k vlastnímu nitru. Probouzí naši fantazii, pomáhá nám v těžkých chvílích. Dává nám naději a víru. To kouzelné slovo: KNIHA…

Mgr. Tereza Hromádková (i foto)
Vstupy rodilých mluvčí do výuky a školní časopis
V tomto školním roce zájemci ze žáků V. B mají opět možnost dopisovat si s anglicky mluvícím kamarádem či kamarádkou. Navazujeme tak
na aktivitu z loňského školního roku, kdy bylo vzájemně vyměněno více
jak 30 dopisů. Dále jsou pro žáky připravované vstupy rodilých mluvčích.
Budeme vycházet ze zájmu žáků, předpokládáme 1 vstup měsíčně.
Dříve než jsme se pustili do opětovného probírání číslovek, spojili jsme
se s paní učitelkou Carolyn Sprangers a jejím žákům pomohli s výběrem
sortimentu a s cenami pro budoucí školní obchůdek.
V říjnu v rámci lekce o anglicky mluvících zemí jsme díky technice měli
možnost se na část hodiny přesunout do australského městečka Brisbane
a pohovořit s paní Effat Jamshedi o životě v Austrálii. Rozhovoru předcházelo shlédnutí krátkého videa a fotografie, práce s globusem, aby si
žáci lépe představili vzdálenosti, časový posun.
Také jsme během podzimu připravovali s žáky vydání prvního školního
časopisu, jehož autory jsou právě žáci naší základní školy. Nazvali jsme
jej Dobrá vyhlídka a plánujeme vydávání čtyřikrát ročně.

Mgr. Hana Koudelková
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Proč jsem rád, když na Vánoce nenasněží…
Rozhovor s panem farářem nejen o adventu a Vánocích

Prosinec je pro většinu z nás měsícem, kdy se chystáme na Vánoce,
a mnohdy si ve shonu ani neuvědomíme, že by tento čas měl být především poklidný. Aby se trocha pozastavení objevila i tady, na stránkách
zpravodaje, chystala jsem rozhovor s panem Stanislavem Brožkou, farářem na Dobré Vodě. A protože Vánoce vnímám také jako svátek, kdy se
věnujeme dětem, vybídla jsem své žáky ze sedmé třídy, aby to byli právě
oni, kdo položí našemu faráři otázky. Jsou trochu úsměvné, ale dětská
zvědavost nepotřebuje korektury.

„Kdy vás napadlo, že chcete být farářem?“

„Lyžujete?“
Ne.

„Co je to advent?“

Slovo advent znamená příchod. V adventu si připomínáme, že se narodil
Ježíš, aby si Bůh a lidé mohli být blízko. Připomínáme si, že i nyní je
nám blízko. A také se těšíme, že jednou zase přijde, aby obnovil celý svět
do Boží krásy.

„Jak slavíte Vánoce?“

Mé přemýšlení nad tím, co bych chtěl v životě dělat, mělo několik fází.
Již od dětství mě fascinovaly včely. Ale postupem času jsem si uvědomil,
že také rád chodím do kostela a že se tam cítím moc dobře. Napadlo mě
tedy, jestli bych nemohl být knězem. Takto jsem o tom začal přemýšlet,
když mi bylo asi 17 let. Pak mě ještě čekala cesta dalšího přemýšlení,
studia a rozlišování, která vyústila v to, že jsem se po deseti letech, roku
2009, knězem skutečně stal.

Hlavně v kostele. Běžně slavím na Štědrý den čtyři mše svaté a na Boží
hod vánoční minimálně tři. Podobně o svátku sv. Štěpána. Vždycky jsem
rád, když na Vánoce není sníh a je teplo. Alespoň to na silnici neklouže
a v kostele není zima.

„Máte nějaké zájmy nebo koníčky?“

To nevím.

Můj hlavní koníček je včelaření, kterému se aktivně věnuji již více něž 30
let. Ale celkově se zajímám o přírodu, zvláště mě baví bezobratlí živočichové. Postupně jsem choval různé brouky, ploštice, motýly, mravence,
čmeláky, žížaly i drobné korýše. V současné době se kromě čtyř včelstev
starám také o jednu kudlanku. Jmenuje se Eva.

Co nového
v obecní knihovně
Během již téměř uplynulého roku 2021 se toho v knihovně
(i když část roku pro čtenáře uzavřené) událo dost – obě
oddělení jsme nechali vymalovat, na dveře nalepit název
a otevírací hodiny, v oddělení pro dospělé čtenáře vznikl
koutek čtení pro ženy a v oddělení pro děti a mládež přibývají knihy pro náctileté. Přibylo 16 nových čtenářů, takže
celkový počet uživatelů knihovny již překročil hranici 800.
Nakoupili jsme více než 200 nových knih a okolo 400 titulů
jsme získali jako výpůjčku díky výměnnému fondu JVK.
V říjnu jsme s kolegyní, která nechce být jmenována
(díky, Markéto!), zpřehlednily hry, jež půjčujeme v dětském oddělení – na každou nalepily štítek s číslem označující věk, od kterého je hra vhodná, a podle toho srovnaly
do regálů. Zájemci o vypůjčení mají tak přehled o tom, co
si vybrat, a já o tom, kolik her pro jaký věk máme – a podle toho nakupovat nové.
Po dlouhé době, kdy bylo znemožněno setkávání čtenářů, jsme mohli zorganizovat první přednášku. Proběhla
20. 10., týkala se cesty po Gruzii a Kavkazu a velmi poutavým způsobem nám o těchto zajímavých krajích povyprávěl pan Zdeněk Bárta.
Na další setkání se zajímavým hostem, tentokrát spisovatelem, novinářem a cestovatelem Janem Cempírkem, se
můžete těšit zanedlouho – 1. 12. od 18:00 v oddělení pro
dospělé čtenáře (viz pozvánka na této straně).
Na měsíce listopad a prosinec jsem nabídla učitelkám
1. a 2. tříd čtvrteční dopolední návštěvy žáčků v dětském
oddělení. Myslím, že návštěva se spolužáky a povídání
o hezkých knížkách, kterých máme spoustu, přiláká nové
čtenáře, malé následovníky úchvatného vábení příběhů
z knih.
Přeji dobrovodským čtenářům (s průkazkou i bez) pěkný rok 2022 – ať proběhne hlavně v klidu, životním i čtenářském.
Petra Miková

„Jíte kapra?“
Ano.

„Jak došlo k tomu, že věříme, že dárky nosí Ježíšek?“
„Máte nějaké přání do dalšího roku?“

Přání asi nemám. Mám ale předsevzetí. Vycházím z toho, že by mělo být
jedno, konkrétní a reálné. Budu se tedy snažit radovat se z maličkostí.


rozhovor sestavila Petra Miková

Zveme všechny čtenáře
i jiné milovníky příběhů na povídání

s JANEM
CEMPÍRKEM
spisovatelem, novinářem a cestovatelem
třeba o jeho nové knize – protektorátní novele
z Českobudějovicka,
nebo také o autorské mystifikaci
či o stopování v největším vedru

1. 12. 2021 v 18:00
v naší obecní knihovně

6/ kultura

Prosinec
ve znamení hudby
Milí čtenáři, na poslední měsíc tohoto roku jsme pro vás připravili sérii
adventních a předvánočních koncertů. Naší hlavní myšlenkou bylo, aby
proběhly během adventních nedělí, tedy 5. 12., 12. 12. a 19. 12., a aby
přispěly ke klidnému rozjímání, které právě k adventu patří, nebo k zpestření předvánočního času. Jde o první takovéto uspořádání a doufáme, že
se naše myšlenka shledá s vaší přízní a adventní a předvánoční koncerty
se stanou dobrovodskou tradicí.
Jako první otevře tuto řadu svým vystoupením paní Jadviga Kubátová,
kterou znáte spíše pod jejím dívčím jménem Scheinpflugová, operní pěvkyně působící v Linzi. Za doprovodu varhan a violy zazní skladby J. S.
Bacha a dalších skladatelů a také roráty, staročeské adventní zpěvy, tedy
důstojné připomenutí adventu, času zastavení a rozjímání.
Koncert následující neděli nabídne (podle slov kapely) „romantiku jako
slunce, co jde spát do šumavských lesů“. Rastafolková skupina Never Been
2 Jamaica, z poloviny českobudějovická a z druhé naše, dobrovodská, nabídne odlehčenou, snad i taneční směsici žánrů (opět cituji) „protlačenou
přes ukulele, basu, cajon a pozoun“.
Třetím a závěrečným koncertem se opět vrátíme do prostor našeho
nádherného barokního kostela. Se svým programem vystoupí již tradičně
malí i větší sboristé naší mateřské a základní školy. Pilně na něj trénují
a určitě se už těší na vystoupení, které si museli minulý rok odříci. Předvánoční koncerty našich malých talentů jsou již dobrovodskou tradicí,
na kterou se všichni těší a která je pro mnohé z nás spojená se vzpomínkou na vlastní děti, ještě nedávno mnohem menší. Sbory naší školy prošly
po těch letech děti, které jsou dnes již dospělými, a každý další koncert
je pro mnohé také připomínkou jejich dospívání. A je velmi milé vidět
čerstvé dospělé, kteří se jdou na koncert mladších pokračovatelů podívat.
Než se ale setkáme v kostele Panny Marie Bolestné nebo na prostranství za ním, bude potřeba rozsvítit vánoční strom. Tuto událost chystáme
na 27. 11., opět s programem, zpíváním, hrou a taky neodmyslitelným
punčem. Na ten si, prosím, přineste vlastní hrnečky, trocha ekologického
chování patří ke kultuře také. Na úvod nám zazpívají děti z dobrovodské
mateřské školy, následovat bude tradiční živý betlém, poté vystoupí skupina Liba a spol. s hosty. Po rozsvícení dobrovodského vánočního stromu
bude koncert pokračovat, v závěru se jako zkouška na vlastní výstup objeví Mikuláš s nezbytným doprovodem.
Pozvání na všechny zmíněné akce naleznete na této straně zpravodaje,
na obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Přesto raději
sledujte aktuální epidemiologická nařízení; pokud některá z akcí bohužel
neproběhne, budete včas informováni.
Během ledna 2022 sestavíme spolu s dobrovolnými hasiči program
kulturních akcí na nový rok, jejich přehled opět najdete v dalším zpravodaji. Budeme rádi, když přijdete, kromě vlastního kulturního zážitku nám
tak dáváte najevo, že naše snahy nebyly marné.
Přejeme vám pěkné vánoční svátky a těšíme se na shledanou v roce
2022.
Za kulturní výbor Petra Miková

5. 12. od 16:30 - Adventní koncert

Jadvigy Kubátové
(roz. Scheinpflugové) v kostele Panny
Marie Bolestné

12. 12. od 17:00 – koncert skupiny
Never Been 2 Jamaica
- na ploše za kostelem

19. 12. od 17:00 – vystoupení

dětských pěveckých sborů
ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých
Budějovic – v kostele Panny Marie
Bolestné
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Srandamač prověřil
zdatnost hasičů i pobavil

Dne 25. 9. 2021 se konala hasičská soutěž, tzv. Srandamač, mezi SDH
Kaliště a SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic. Družstva z Dubičného
se bohužel účastnit nemohla. Nicméně se i tak soutěže se účastnilo celkem
10 družstev.
Celou organizaci zajišťovala naše členka Veronika Vybíralíková. Příprava započala již několik dnů předem. Zajištěním pohárů a medailí byla
pověřena Eva Bláhová,
O časomíru se postaral Jakub Frühbauer, hudbu zajistili Vojtěch Augustin, David Augustin, Jirka Moravec, Tomáš Bláha a Veronika Vybíralíková.
Ve 14:00 přijela soutěžní družstva z Kališť a před začátkem soutěže byla
provedena covidová opatření, o které se postaral tým zdravotního zajištění
ve složení Michaela Schwarzová, Klára Schwarzová a Eva Bláhová.
V 15:00 nastoupila družstva, poté následovalo překvapení v podobě
předtančení. Taneční choreografka Lenka Klimešová za doprovodu Petry Augustinové, Sebastiana Mášky, Filipa Rottnera a Vojtěcha Augustina
předvedla opravdu výjimečné vystoupení. Utajované taneční vystoupení
přišlo z vlastní iniciativy našich členů, za což je jim třeba velice poděkovat. Zapotřebí je rovněž poděkovat rozhodčím ve složení Šárka Irová, Eva
Moravcová, Milan Čečka st., Milan Čečka ml. a Pavel Trypes.
Soutěžili mladší a starší, žáci, dorost, muži nad 35 a ženy nad 35
ve štafetě CTIF a požárním útoku. Počasí bylo objednáno, a tak se vydařil
celý den, který pokračoval po soutěži u hasičské zbrojnice za doprovodu
našich „Dj. troniků“ vybíjenou, pečením buřtů, které zajistilo SDH Kaliště, popíjením pivního moku a opravdu výtečné točené malinové limonády,
která mizela po litrech.

Nezůstalo jen u toho a opět překvapila naše omladina samostatnou
iniciativou starších hasičů, kteří dělali v průběhu celého večera dětem popcorn v hasičárně.
Tímto děkujeme rodičům, hasičstvu i sponzorům za podporu při závodění a pomoc při úklidu celé akce.

Michaela Schwarzová, vedoucí mladých hasičů, foto Ondřej Štika

Osm tenisových sezón
na kurtech Dobré Vody
V měsíci říjnu ukončili dobrovodští tenisté již osmou sezónu své činnosti.
Uplynulý rok se hodnotí těžko, jelikož minulá období byla silně ovlivněna všeobecnou covidovou situací. Omezené možnosti hraní se negativně
projevily ve sportovním růstu všech kategorií, nejvíce pak u těch nejmladších. Tímto si nechceme stěžovat, pouze konstatujeme skutečnost. Proto
i na dalších řádcích se omezíme na konstatování skutečností.
Do soutěží družstev jsme v roce 2021 postavili 4 družstva. Bohužel
jsme nedokázali sestavit týmy pro nejmladší kategorie (baby tenis do 10
let a mladší žactvo) a to zejména z důvodů uvedených výše.
Družstvo staršího žactva bylo velmi úspěšné, když v soutěži KP
I (o jednu vyšší oproti předcházejícímu roku) po výsledcích: čtvrtfinále
s TK Soběslav 7:2, semifinále s LTC Tábor „B“ 9:0, finále se Sokolem TK
Kaplice 4:5 obsadilo 2. místo a předčilo očekávání.
Družstvo dorostu ve své skupině KPII obsadilo 3. místo (čtvrtfinále
volno; semifinále s TK Prachatice 3:6; o 3. místo s TK Milevsko 7:2).
Družstvo dospělých „B“ v soutěži KP VI skončilo na 5. místě (čtvrtfinále s LTC Č. Krumlov „C“ 4:5; o 5. místo s TK Prachatice „B“ 9:0).
Ve vítězném tažení pokračovalo i v době pandemické družstvo dospělých „A“. Zvítězilo ve všech svých utkáních v soutěži KP III a již potřetí
postoupilo do vyšší soutěže – pro příští rok do KP II. Výsledky: čtvrtfinále se Sokolem K. Újezd 5:4; semifinále s TK Soběslav „A“ 6:3; finále
s TK J. Hradec 7:2.
Celoročně (vyjma období zákazu sportování) probíhala tréninková příprava mládežnických skupin pod vedením tří trenérů. V letních prázdninových měsících pak trenéři zorganizovali na našich dvorcích tři celotýdenní mládežnické tenisové kempy.
Podařilo se uspořádat několik klubových turnajů (dva pro mládež
od nejmladších po osmnáctileté dorostence, jarní i pozimní turnaj pro dospělé). Novinkou byl tzv. Retro turnaj s použitím historických dřevěných
raket a v retro oblečení.
I nadále rostla členská základna. Po podzimní aktualizaci se počet
členů Tenisového klubu SK Dobrá Voda zastavil na čísle 97 platících ak-

tivních hráčů (z toho dospělých 25 mužů a 7 žen; 17 mládež 15–18 let; 48
mládež do 14 let). Připomínáme, že členství v tenisové klubu zůstává pro
občany Dobré Vody každého věku stále otevřené (v současné době tuto
možnost uzavíráme pro „přespolní“). Členské povinnosti byly i v roce
2021 stále stejné (členské příspěvky dospělí 2.500 Kč, důchodci, studenti
a mládež do 18 let 1.000 Kč; 3 brigádnické hodiny pro patnáctileté členy
a starší, 1 hodina pro členy 11–14 let).
Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování za dlouhodobou spolupráci
i finanční podporu zastupitelům obce Dobrá Voda, za dlouhodobou spolupráci a součinnost p. Antonínu Libertinovi – předsedovi SK, za práci členům Správní i Dozorčí rady klubu a správci areálu p. Františku Vlachovi,
trenérům za sportovní přípravu mládeže, za nelehkou organizaci vedoucím družstev – zejména pak p. Švejnohovi a samozřejmě všem hráčům
za úspěšnou reprezentaci. Poděkování rovněž patří všem členům klubu,
kteří se aktivně podílejí na činnosti, vytváření dobré nálady a pohody.
Zvláštní poděkování určitě patří i Janě a Marcelovi, kteří nám v letošní
sezóně předvedli skvělý provoz bufetu, nejkvalitnější za celých osm let.

Miroslav Vaníček, předseda klubu, foto Ondřej Štika

8/ inzerce

SDH a obec DOBRÁ VODA u Českých Budějovic
si Vás dovoluje pozvat na

který se koná v sobotu 22.1.2022 od 20.00 do 2.00 hod
V sále KD METROPOL České Budějovice
K tanci vám bude hrát MIDI BAND a Správná pětka
- Vstupné 200 Kč při zvaní 8.1. 2022
- U vstupu 250 Kč
Doprodej od 9.1.2022 do 21.1. 2022
na tel. +420 724 400 144
(mapa sálu na www.sdhdv.cz, sdhdv@seznam.cz)
fcb: SDHDobraVodauCB

Odvoz na Dobrou Vodu, Srubec, Třebotovice ve 2.00 hod zajištěn.
Při vstupu bude vyžadováno dodržení aktuálního nařízení ministerstva zdravotnictví.
Buďme všichni ohleduplní.
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placená inzerce:

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

▮ 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

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
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