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Pro tištěnou verzi svátečního 100. vydání jsme tentokrát mimořádně použili historizující recyklovaný
papír, evokující dávné časy.
Můžete tak po přečtení tohoto čísla zpravodaje sami vyzkoušet, jestli náhodou nehoří lépe, než
všechna ostatní, standardně exkluzivně bělená. Anebo ho pietně uschovat pro příští pokolení, jako to
uděláme my:-)! 
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stavby tohoto léta

Hřbitov – Jak jsem zmiňoval již v minulém čísle, prováděli jsme větší úpravy na hřbitově. Jen
na doplnění: litého asfaltu byly sejmuty dva kontejnery, podkladního betonu odvezeno více než
sto tun. Tento beton byl nahrazen podkladním
kamenivem, chybějící obruby byly zhotoveny ze
dvou set nových, masivních zahradních obrub.
Při jejich pokládce museli kameníci zvolit určitý
kompromis v jejich výšce, protože obě poloviny hřbitova, které chodník dělí, nejsou ve stejné
úrovni, a také terén nelze zcela kopírovat. Současně byla provedena renovace centrálního kříže
a v rámci zemních prací přivedena do jeho bezprostřední blízkosti i voda. Zdrojem této vody
je vrt, který slouží i k údržbě tenisového kurtu.
Tím šetříme nejen peníze a stále vzácnější upravenou pitnou vodu, která se až dosud výhradně
ke kropení využívala, ale mnohým návštěvníkům
hřbitova i zkrátíme cestu od původního jediného zdroje vody ke hrobu. Zejména to lidé kvitují
s povděkem.
Nešvar, který se šíří hřbitovem, je zarůstání hrobů břečťanem. K někomu se tato rostlina
šíří ze sousedních hrobů, a protože se dotyčný
na hřbitově vyskytuje jen zřídka, nestačí se při
jeho návštěvě divit. Pomníček se skrývá pod
kopou listí, nápisy na něm jsou zcela zakryté.
Také loňská vánoční výzdoba a náletové dřeviny
na některých hrobech nesvědčí o dobrém vztahu k předkům. Břečťan se snadno množí, a tak si
jej někteří lidé vysadí sami. Protože však plocha
hřbitova je majetkem obce a hrobová místa jsou

jen pronajata, začali jsme tento břečťan a naprosto neudržované keře poblíž hrobů likvidovat. Jsou
k tomu závažné důvody: bezpečnost pracovníků
údržby při sečení, protože se pod rostlinami skrývá mnoho sklenic, a špatný přehled po hřbitově,
který umožňuje prakticky beztrestné krádeže jak
hřbitovní galanterie, tak i rostlin.
Hornická ulice pod hřbitovem. Při jarní údržbě
si pracovníci obce všimli pásu propadlého asfaltového krytu na nové vozovce. V červenci 2019
naše obec reklamovala projetou kolej na vozovce
u hřbitova v ulici Hornická u dodavatele stavby,
firmy Stavitelství Matourek s.r.o. Firma SM nechala vyfrézovat projetou část a provedla na dvou
místech sondu vyhloubením jámy až na dno kanalizace, aby zjistila příčinu projetí. Ukázalo se,
že ve spodní části souběžně s kanalizací pod
původním vodovodem od vodojemu protéká pískovým ložem pramen vody, který za dva roky
podmáčel výkop podloží pod komunikací, a tím
došlo k projetí vozovky. Ve spodní části tedy firma zřídila část drenáže obalené geotextilií, aby
voda mohla odtékat do kanalizace, ale nebrala
s sebou pískové lože, „vykufrovala“ podmáčenou
část, nahradila ji lomovým kamenem a celou rýhu
zaasfaltovala. Ačkoliv nedošlo k pochybení firmy, veškeré dodávky materiálu a práce na opravu
projeté části zajistila na vlastní náklady z důvodu
dlouholeté spolupráce s naší obcí.
Trávní ulice a její obnova pokračuje podle připraveného harmonogramu, v době, kdy čtete tyto
řádky, by mělo být vše hotovo. Proti původnímu
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rozpisu prací byly navíc opraveny všechny uliční
vpusti.
Lázeňská ulice – chodník. Také tato stavba,
i přes průtahy nezpůsobené obcí, se konečně realizuje, za dočasné zrušení zastávky MHD se občanům omlouváme.
Lázeňská ulice u CSS Emausy. Investorem stavby, která hlavně z důvodu bezpečnosti chodců
mění tvar zatáčky, je SÚS Jihočeského kraje. Investorem chodníku, který dále významně zvyšuje
bezpečnost procházejících chodců, je naše obec.
Staveniště bylo předáno zhotoviteli, kterým je
firma Skanska, 15. července. Práce měly být podle smlouvy dokončeny za 70 dní. Protože se zde
na objednávku města České Budějovice realizují
některé dříve neplánované změny, termín dokončení a zprovoznění komunikace se prodlouží
do konce října.
Mateřská škola – v srpnu prošla rekonstrukcí
kotelna mateřské školy. Nainstalovány byly dva
nové kotle o celkovém příkonu 98 kW. Částečně
byly upraveny i rozvody vody a zcela vyměněn
byl i systém regulace rozvodu vody. Také odkouření kotlů je zcela nové. Podobná akce, ale většího
rozsahu, čeká o příštích prázdninách rovněž kotelnu základní školy.
Ulice Pod Lesem – během měsíce října by mělo
dojít k zřízení dalších parkovacích stání pod křižovatkou s ulicí U Domova důchodců a drobné
úpravě této křižovatky. Tyto úpravy si vyžádají
krátké omezení průjezdnosti.

Jiří Šabatka, stavební výbor

foto: Otta Sepp

střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů dne 22. 8. 2019
bylo mimo jiné projednáno a schváleno:

Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce.
Upravený jednací řád zastupitelstva obce, který stanovuje podmínky samotného jednání, je
uveřejněn na webu obce a dále bude k dispozici
na každém veřejném zasedání zastupitelstva.
Schválení pravidel pro tvorbu a používání
sociálního fondu obce. Úpravy pravidel se tý-

kají navýšení některých příspěvků zaměstnancům obce a dále vzniku nového příspěvku, a to
poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění
ve výši 6.000 Kč ročně pro oprávněné osoby.
Schválení nákupu pozemků. Na základě vzájemné dohody s původní majitelkou níže uvedených pozemků se zastupitelé rozhodli o koupi
těchto pozemků do vlastnictví obce, a to parc. č.
3639/1 – ostatní plocha, parc. č. 3635/7 – zahrada,
parc. č. 3635/2 – lesní pozemek, vše v obci a k.ú.

Dobrá Voda u Českých Budějovic. Za celý soubor
pozemků bylo zaplaceno 2 203 270 Kč.
Schválení nákupu traktoru a příslušenství.
Na základě výběrového řízení na pořízení nového
traktoru a příslušenství (čelní nakladač, štěpkovač, závěsný vysavač listí) byla vybrána společnost Gregor a syn s.r.o., Pionýrů 12, 390 02 Tábor
– Čekanice. Za celý soubor movitých věcí bylo
zaplaceno 1 925 473 Kč včetně DPH.

Petr Štika, starosta

Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukách v pořadí 100. vydání
Dobrovodského zpravodaje. Je to již více než
24 let od doby, kdy zastupitelé obce v čele se
starostou panem Stanislavem Koubou začali
podávat informace dobrovodským obyvatelům prostřednictvím psaného textu. Jsem
rád, že tato tradice pokračuje i nadále. Právě
ke stému vydání jsme si dovolili zpravodaj
zpestřit fotografiemi pana Otty Seppa, uznávaného fotografa a troufám si říci i dvorního
fotografa naší obce. Fotografie pana Seppa se
mimo jiné objevily i v prvním vydání obecního zpravodaje. Dnes již zesnulému umělci
je věnována značná část tohoto vydání.
Rád bych se, jak se stává mým zvykem,
vrátil opět do nedávné minulosti, konkrétně ke konání letního kina. Akce byla velice
zdařilá, zájem občanů byl nad očekávání.
Tribuna s kapacitou 160 osob byla plně obsazena a více než sto dalších lidí posedávalo či
postávalo okolo. Ani mírný déšť tento večer
nezkazil. Jako zastupitelé jsme velice rádi, že
kultura tohoto typu měla úspěch, a proto jsme
neváhali a již nyní jsme na příští rok zamluvili srpnové úterky, které budeme věnovat letnímu kinu. Můžete se tedy těšit na čtyři letní
večery strávené pod širým nebem při sledování filmového představení.
V současné době bych vás rád pozval
na další kulturní akci pořádanou naší obcí,
a to hudební představení konané v dobrovodském kostele dne 20. října 2019. Více informací naleznete uvnitř zpravodaje, kde se
také samozřejmě dozvíte již obvyklé dávky
informací o dění v obci, o stavbách, apod.
Připomínám, že barevná verze zpravodaje
je kdykoli k nahlédnutí na našem webu, kde
je také možné stáhnout mobilní aplikaci pro
lepší a pohodlnější přístup k informacím.
Pro ještě dostupnější informovanost obyvatel jsme v současné době umístili tři nové
vyvěsky na místa, která jsou více frekventovaná, a pravděpodobně počet míst dále rozšíříme. Také postupně doplňujeme a obměňujeme mobiliář v obci, zejména lavičky a koše.
Chtěl bych tímto upozornit všechny obyvatele
naší obce, děti i dospělé, aby se ke všem věcem chovali řádně a ohleduplně. Pokud bude
naše snaha některými „dobráky“ ničena, vůle
zastupitelů tvořit něco pěkného a smysluplného pomine.
Na závěr bych chtěl opět požádat všechny majitele vozidel, aby parkovali na svých
pozemcích, nikoliv na chodnících, a neomezovali tak tím další účastníky silničního provozu, chodce a také naše pracovníky, kteří se
postupně připravují na zimní údržbu.

Petr Štika, starosta

2/ Informace z obce SPOLKOVÉ DĚNÍ
BUĎME PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADU POŘÁDNÍ
Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel České republiky aktivně třídí
odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35 %.
Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici.
V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost zhruba 49 kg papíru, 32 kg plastů
a 30 kg skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat 71 % celkové produkce obalových materiálů. Podobných čísel dosahuje i naše obec,
a za to Vám všem musíme velice poděkovat!
Ale bohužel se setkáváme s velkým nepořádkem
v okolí těchto sběrných hnízd.
Udržujte v okolí sběrných hnízd prosím pořádek!
Pokud přijdete ke kontejnerům a ty jsou již plné,
nenechávejte tam přinesený odpad, ale počkejte
s uložením až na vyvezení nádob. Dále můžete
navštívit sběrné místo, které se nachází v Sadové
ulici a je otevřeno 3 dny v týdnu, a to: pondělí
14–18 hod., středa 14–18 hod. a sobota 8–12 hod.
Pokládáním odpadu v okolí popelnic zakládáte
černou skládku a dopouštíte se tím přestupku,
za který podle zákona můžete dostat vysokou pokutu.
Znovu připomínáme svozový plán pro tento
rok. Komunální odpad se sváží ve středu, nádoby
na plast se vyvážejí každý týden v pátek, papír
každý lichý týden ve čtvrtek, sklo i kovový odpad
jedenkrát za měsíc a bioodpad každý sudý týden
v pátek.
Papír, plast a sklo však není všechno. Kromě
velice rozšířených popelnic na bioodpad u nás
v obci naleznete i sběrné nádoby na olej, elektroodpad, textil a nyní nově i sběrnou nádobu pro
zpětný odběr osvětlovacích zařízení (přímo v budově obecního úřadu).
Odpady, zákony a budoucnost třídění
Ministerstvo životního prostředí zpracovalo dlouho očekávaný zákon o odpadech. Je to první ze
čtyř současně předkládaných zákonů nově upravujících problematiku odpadového hospodářství
(zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích
s ukončenou životností, změnový zákon a novela
zákona o obalech). Nyní je tento zákon projednáván v komisích Legislativní rady vlády.

Mezi chystané novinky patří dražší popelnice,
kamery ve sběrně či konec nádobí na jedno použití. Hlavní cíl je jasný – popelnice na směsný
odpad by měla být co nejprázdnější a mělo by se
jich vyvážet co nejméně. Zákon například postupně zvedá poplatek za skládkování až na víc než
trojnásobek (v roce 2030). Obce budou podle ministerstva vyšší cenou za skládkování motivovány
vyprodukovat méně odpadů. Tak budou motivovat lidi, aby toho méně vyhodili a víc třídili.
Každoročně se náklady za odpad pro obec
zvyšují; i přesto se vedení obce vždy snažilo
udržet roční poplatky pro občany na co nejnižší
úrovni. Aby tomu tak bylo i nadále, potřebujeme
samozřejmě i vaši spolupráci. Aktuálně se věnujeme přípravě materiálu jak správně třídit, aby to
obec a následně vás občany stálo co nejméně.
V příštích 15ti letech je potřeba až 65 % dnešního komunálního odpadu recyklovat. Jinými
slovy, pokud je v kontejneru metrák odpadu,
tak 65 kilogramů z něj by se mělo nově přesunout do tříděného odpadu a do recyklační linky.
V roce 2035 by se měla jen desetina komunálního
odpadu dostat na skládku. Je to sice hodně odvážný cíl, protože dnes tam končí 47 procent komunálního odpadu, ale je třeba si říct, že splnitelné to
je. Záleží jen na každém z nás.
Pár tipů k biologicky rozložitelnému komunálnímu
odpadu
Mnoho z vás má hnědou „bio popelnici“. Je ale
opravdu nutné do ní veškerý bioodpad naházet
a nechat odvézt? Založte si vlastní kompost, který
můžete použít zpět na své zahradě, protože nahradí
jakákoliv hnojiva, která byste museli kupovat. A co
vše je vhodné do kompostu? Určitě tam dávejte nakrátko posečenou trávu, spadané listí ze zdravých
stromů, kuchyňský bioodpad, zbytky zdravých
rostlin ze zahrádky, rozdrcené větve z prořezávky
stromků a keřů, plevel. Nejen, že ušetříte obci peníze za odvoz, ale ušetříte i sami sobě. 

Milan Přecechtěl, MBA

člen Kulturního výboru obce Dobrá Voda

u Českých Budějovic

Bývalá prodejna, tzv. masna u Glaserů

foto: Otta Sepp

Údržba autobusu 

foto: Otta Sepp

Nový traktor
aneb

Hektor

– pomocník již nejen na zimu
Po dlouhých úvahách a nekonečných debatách jsme se rozhodli pro obnovení části mechanizovaného
parku. Zastupitelé se shodli, že pro naši obec, čítající necelých 2700 obyvatel, zhruba 800 obytných
domů, rozlohou 156 ha a 15 km silnic je více než dvě desítky starý traktor Zetor s pracovním názvem Hektor již nevyhovující, neboť naši obecní zaměstnanci pokaždé trnuli strachy, zdali, když začne padat sníh,
našeho Hektora nastartují. Hlavními důvody jsou tedy SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST!
Úklid sněhu vyplývá z dopravního pasportu, a to
z části Zimní údržba silnic a chodníků. Zde je definováno, kde a do jaké doby má být zajištěn úklid
sněhu atd. Dalším důvodem k nákupu byl záměr
širšího využití tohoto stroje a to nejen v zimě, nýbrž po celý rok - EFEKTIVNOST! Je zapotřebí si
uvědomit, že stávající traktor jsme využívali pouze k úklidu sněhu a párkrát v roce ke shrnutí ořezaných větví. Proto jsme se vážně začali zaobírat
otázkou, čím vším nového Hektora vybavit, aby
nám usnadnil a zefektivnil údržbové práce v naší
obci celoročně. Konzultovali jsme tuto otázku nejen s našimi zaměstnanci, ale zároveň jsme vedli
diskuse i s odborníky na prodej a servis – navštívili jsme s několika zastupiteli např. společnost
Agrozet České Budějovice, a.s. a dále probíhalo
srovnání s okolními obcemi, kde např. v nedalekém Borku proběhla osobní konzultace, a to přímo s obsluhou jejich nedávno pořízeného Zetoru
za přítomnosti našich obecních zaměstnanců.
Při výběru výrobců jednotlivých komponentů
byl kladen důraz na kvalitu, na poměr výkon/cena
a hlavně na bezpečnost. Výsledkem byl nákup
nového traktoru Zetor Proxima 80 vybaveného
čelním tříbodovým závěsem, stavitelným volantem včetně sedadla, vyhřívaným zadním sklem,
klimatizací a závažími na kolech. Traktor disponuje výkonem 76 HP, objemem válců 4156 ccm.
Hmotnost činí cca 4000 kg, délka 4710 mm, výška
2850 mm a šířka cca 2350 mm. Traktor je osazen
čelním nakladačem českého výrobce z Humpolce
s multilockem TL 140 SL a čelní lopatou s vyměnitelným břitem a kovanými paletizačními
vidlemi. Traktor Zetor Proxima 80 byl vybrán
záměrně, a to z důvodu použitých komponentů a vynikajících referencí jak od uživatelů, tak
i prodejců. Čelní nakladač TL 140 SL byl nutností, jelikož nám v obci doposud chyběla možnost
svépomocí naložit, popřípadě složit jakékoliv těžší břemeno, sypký materiál a v neposlední řadě
cokoliv na paletě. Nosnost čelního nakladače je
cca 1350 Kg ve výšce 1,2 m nad zemí, u země je
to cca 2000 kg.
Dále byl pořízen vysavač nečistot VD 440/25
se samostatnou motorovou jednotkou a konečně i dlouho diskutovaný výkonný štěpkovač LS
160 PB, který je uložen na samostatném bržděném přívěsu. Vysavač nečistot bude v permanenci od jara do podzimu. Bude nesen na obecním
vozidle značky Iveco, které se dovybaví klecí se
sítí pro sběr listí. Zároveň proběhlo osazení Iveca závěsným zařízením, které bude sloužit pro
připojení přívěsu a štěpkovače. Vysavač nečistot
VD 440/25 má dostatečný výkon, a proto zajistí
úklid nečistot a listí na jiné úrovni než doposud.
Štěpkovač LS 160 PB je výkonný sofistikovaný

přístroj pro štěpkování dřevní hmoty o max. průměru až 160 mm s důrazem na bezpečnost obsluhy. Samozřejmě je zapotřebí si uvědomit, že větve
nerostou rovně a že průměr 160 mm je vhodný
na otop a ne na zpracování. Každoroční štěpkování nás stálo několik desítek tisíc korun a štěpka
nám nezůstala. Proto jsme dospěli k názoru, že
efektivnější bude štěpkovat sami a výsledek využít pro potřeby obce v oblasti parkových úprav.
Zpočátku jsme cílili na získání dotace, ale bohužel nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul,
který by nám umožnil získat finanční prostředky
na nákup nového traktoru a příslušenství. Proto
jsme vypsali výběrové řízení na nákup výše uvedených zařízení, abychom stihli realizaci ještě
před letošní nadcházející zimou. Celková cena,
za kterou jsme byli ochotni nové zařízení nakoupit, byla stanovena na 1 700 000 Kč bez DPH.
Výběrové řízení proběhlo dle zákonných regulí
a jako dodavatel byla vybrána společnost Gregor
a syn s.r.o. sídlící v Táboře. Spolupráce s touto
společností probíhala na velmi dobré úrovni.
Společnost Gregor a syn s.r.o. nám vycházela
ve všech našich požadavcích vstříc. Dohodli jsme
se, že bude náš nový traktor prezentován na výstavě Země živitelka, která každoročně probíhá
v našem krajském městě. Využili jsme možnosti
zúčastnit se návštěvy této výstavy a několik zastupitelů v čele s naším panem starostou vyrazilo
na Výstaviště. Návštěva Země živitelky byla pro
nás přínosná a navíc jsme získali spoustu nových
informací pro další postup obměny mechanizace
u nás v obci. Po skončení výstavy nám dodavatel
přivezl a předal nový traktor včetně vybraných
komponentů. Proběhlo zaškolení pracovníků
obce včetně přihlížejících několika zastupitelů.
Musím zde podotknout, že všichni zúčastnění
přistoupili ke školení svědomitě.
Uskladnění nové techniky bude ve stávajících
objektech v majetku obce. Starý traktor je právě
připravován k prodeji formou obálkové metody
s nejvyšší nabídkou. Termín prodeje bude včas
zveřejněn, stejně tak i termín prohlídky včetně
nejnižšího podání. V dohledné době budeme řešit nákup, respektive obnovu sekaček, travního
traktůrku a několika drobností včetně vybavení
k zařízení na údržbu obce (nové zametací koště
pro zametání chodníků, přední zametací koště
pro zametač vozovky, apod.).
Závěrem bych chtěl říci, že nákup nových zařízení by nám měl zlepšit a ulehčit životní podmínky v naší malebné obci. Pevně doufám, že tomu
tak bude. Děkuji tímto všem, kteří se podíleli
a budou dále podílet na práci pro naši obec, pro
nás všechny, sousedy, známé a přátele.

Emil Oborný, místostarosta
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OTTA SEPP – VELKÝ PATRIOT A NESTOR JIHOČESKÉ FOTOGRAFIE
Vydání Dobrovodského zpravodaje, který právě držíte v rukou, je tak trochu sváteční. Připomíná sté
vydání tohoto periodika a tomu jsme přizpůsobili
také jeho podobu. Většina fotografií, které v tomto
a také v některém z dalších vydání naleznete, jsou
dílem dobrovodského fotografa pana Otty Seppa.

Portrét Otty Seppa

foto: Michal Tůma

Otta Sepp se narodil 7. července 1912 v Suchém
Vrbném, kde žil až do dospělosti. Vyučil se kadeřníkem, ale osud ho navedl na jinou cestu –
po zakoupení prvního fotoaparátu značky Agfa
Billy Rekord v roce 1937 bylo jasné, že se fotografování stane jeho celoživotním koníčkem i zaměstnáním.
Události druhé světové války zasáhly i do života Otty Seppa – 4. května 1940 byl gestapem zatčen
pro účast na ilegální činnosti v Národním hnutí
pracující mládeže, po internování v Českých Budějovicích a v Terezíně byl převezen do pankrácké
věznice v Praze a propuštěn po půl roce. Konec
války prožil a dokumentoval v Českých Budějovicích; fotografoval odsun Němců a repatriační tábor
v Suchém Vrbném, po válce navštívil s Červeným
křížem koncentrační tábor Mauthausen.

Od druhé poloviny 50. let se již naplno věnoval
především reportážní a dokumentární fotografii,
pracoval v Jihočeském muzeu, fotografoval pro
Jihočeské divadlo, od roku 1966 až do důchodu
byl fotoreportérem v Jihočeské pravdě (Deníku).
Spolupracoval na fotografické části Encyklopedie města Českých Budějovic, byl spoluautorem publikace Českobudějovické ateliéry (autor
PhDr. Karel Pletzer, CSc.). Za celoživotní práci
v oblasti reportážní a dokumentární fotografie
získal Otta Sepp v roce 2006 Cenu statutárního
města Českých Budějovic.
Vystavovat své fotografie příliš nechtěl, ale
zmíníme tu alespoň dvě zásadní výstavy, kterých
se ovšem pan Sepp již nedočkal – v roce 2012
byl k příležitosti nedožitých stých narozenin vystaven cyklus České Budějovice panoramatické
1945–1970 a v roce 2018 jako připomínka srpnových událostí proběhla výstava Osmašedesátý
– rok nadějí a zklamání, která mapovala události
v Českých Budějovicích roku 1968 a jeho dozvuky v roce následujícím. Na tomto projektu
se finančně podílela také obec Dobrá Voda. Obě
výstavy proběhly v prostorech Galerie Nahoře

Výstavba nové základní školy

s pečlivou přípravou kurátorky paní Bohuslavy
Maříkové.
Otta Sepp byl se svým fotoaparátem vždy
uprostřed významných událostí, s jeho fotografiemi jste se mohli pravidelně setkávat na stránkách
tisku a na propagačních materiálech. Za svůj život vytvořil ohromný archiv, který bude zdrojem
informací ještě po generace. Mnohé fotografie
vzbuzují úsměv, jiné ještě dneska připomínají balast doby – najdete mezi nimi zachycenou
procházku dětí z mateřské školy na Dobré Vodě,
ještě v budově dnešního obecního úřadu, ale i detail Samsonovy kašny se skóre 4:3, což byla tvrdě
potrestaná výhra našich hokejistů nad Sovětským
svazem.
Fotograf, který poprvé držel fotoaparát coby
hošík na skautském táboře, se až do svých posledních dnů zajímal o dění kolem sebe a také
o nástup nových technologií. Zemřel 10. ledna
2011 a s ním jako by symbolicky odešla éra svitků a kinofilmů.
S poděkováním paní Boženě Kolrosové, dceři pana
Seppa, za obrazový i textový materiál Petra Miková

foto: Otta Sepp

Zprávičky ze školky

A přece se točí! Pouť na Dobré Vodě

Žáčci před původní, tzv. českou školou, rok 1963

foto: Otta Sepp

foto 2x: Otta Sepp

Nový školní rok jsme zahájili se zrekonstruovanou kotelnou, která je vybavena dvěma novými plynovými
kotly. Od června máme vyměněné veškeré osvětlení za led úporná svítidla a led zářivkové trubice. Část
MŠ byla v létě vymalována.
Vše bylo připraveno na nástup 36 nových, převážně tříletých dětí, kterým se snaží personál naší školky
vytvořit příjemnou rodinnou atmosféru tak, aby si děti snadněji zvykly na život ve velkém kolektivu.
Ve sboru jsme přivítali novou paní učitelku, školní asistentku a paní uklízečku.
Novinkou je zakoupení deseti dotykových notebooků s výukovými programy pro vzdělávání předškoláčků. Stejné programy jsou i na interaktivním multiboardu, který využívají všechny třídy MŠ. Jedná se
o velký tablet na mobilním stojanu, kde může současně pracovat až dvacet dětí. Tento tablet nám zakoupila
v loňském školním roce obec.
Na celý školní rok máme naplánované kulturní akce – divadla, návštěvu místní knihovny, společné
tvoření s rodiči dětí.
Ve školce již mnoho let působí hudební sboreček, ve kterém učíme základům sborového zpěvu za doprovodu klavíru a orffových hudebních nástrojů. S paní učitelkami Martinou Markovou a Renátou Rejžkovou se malí sboristé podílejí na kulturních akcích obce – na Vánoce připravují se staršími dětmi koledy
na vystoupení v kostele a v domovech důchodců, ke Dni matek pak udělají radost babičkám pásmem
lidových a dětských písniček.
Školka je také zapojena do recyklohraní, během něhož učíme děti třídit odpad do barevných kontejnerů. V brzké době vyhlásíme tzv. kaštaniádu a budeme soutěžit ve sběru kaštanů a užívat si podzim a okolní krásnou přírodu. V nejbližších dnech chystáme ve školce v rámci prevence sociálně-patologických
jevů malé překvapení – přijedou k nám zástupci Policie ČR, pobesedují s dětmi adekvátně k jejich věku
o nebezpečných situacích, např. v dopravě, při kontaktu s cizími lidmi, o nálezu nebezpečných předmětů,
jako jsou například použité injekční stříkačky a podobně.
Kolektiv učitelek MŠ

Dobrovodské příběhy STAVBA prvního kostelíka

V minulém vydání Dobrovodského zpravodaje jste si mohli přečíst o založení první sakrální stavby nad pramenem s léčivými účinky. V tomto čísle si povíme něco o jeho dalším osudu. Kostelík byl postaven během neklidného období třicetileté války a dokončený vysvěcen 1. 8. 1632, tedy téměř přesně dva roky od položení základního kamene. Jan Karmenský, který stál u zrodu stavby, věnoval kostelíku různé bohoslužebné předměty
a složil u budějovického magistrátu 600 zlatých, z jejichž úroků se kostelík udržoval, a další částky odkázal ve své závěti. Do začátku 17. století přibyly k základní stavbě ještě dvě proti sobě stojící kaple, ale ani po této
úpravě nestačila stavba pojmout velké množství poutníků a již v roce 1718 byl podán na českobudějovickém magistrátu návrh na výstavbu reprezantivního kostela zasvěceného Panně Marii.

Podle knihy Mým domovem je Dobrá Voda autora Václava Vondry

pokračování příště

4/ sport KULTURNÍ AKCE inzerce
Další postup dobrovodského družstva dospělých

podzim na antuce

SEZNAM MISTROVSKÝCH DOMÁCÍCH UTKÁNÍ

fotbalového spolku SK Dobrá Voda u Č. Budějovic – podzim 2019

Jako každým rokem v měsíci září se tenisová sezóna pomalu blíží ke svému závěru. Také oficiální soutěže
družstev skončily, když poslední mistrák odehráli naši starší žáci v sobotu 7. září. Neznamená to ale, že
hra pomalu ustává. Opak je pravdou. Po prázdninách se opět naplno rozběhly pravidelné tréninky naší
mládeže pod vedením tří trenérů. Rovněž dospělí zájemci o tenisovou hru každý den obrušují své tenisky
a míčky o červenou antuku až do večerních hodin.
Čekají nás ještě poslední dvě akce. Jednak turnaj jednotlivců klubové mládeže (ve dnech 21.–22. 9.) a dále
již 6. ročník turnaje dospělých ve čtyřhře „O pohár starosty Dobré Vody“ (v sobotu 5. 10.). Definitivní
ukončení hry na dvorcích pak přinesou první podzimní mrazíky, které hru na antuce znemožní.
Jak jsme avizovali na jaře, v letošních oficiálních krajských soutěžích družstev startovaly za Dobrou
Vodu dva týmy dospělých a tři týmy mládežnické. Ve všech případech se jedná o družstva smíšená (startují vždy muži i ženy a chlapci i děvčata).
Největšího úspěchu dosáhlo „A“ družstvo dospělých, když po loňském 5. místě letos jednoznačně
dominovalo v krajské soutěži KP IV a bez porážky obsadilo 1. místo (skóre 49:12). Znamená to již druhý
postup o soutěž výše za poslední tři roky, tentokrát do soutěže KP III. „B“ družstvo dospělých s bilancí
dvou vítězství ku dvěma porážkám skončilo na 4. místě v KP VI (= nejnižší krajská soutěž).
Z mládežnických bylo asi nejúspěšnější družstvo mladšího žactva (10–12 letí), které po loňském postupu z KP II do KP I mělo pozici nejtěžší. Po dvou vítězstvích a pěti porážkách (třikrát ale 4:5) obsadilo
konečné 6. místo, čímž se podařilo tuto soutěž udržet i pro další rok. Nejvíce si zahrálo družstvo staršího
žactva (13–14letí), které v desetičlenné skupině soutěže KP II obsadilo 5. místo po čtyřech vítězstvích
a pěti porážkách (dvakrát ale 4:5).
Těžkou pozici mělo družstvo dorostu (15–18letí). Dorost jsme postavili poprvé a celé družstvo bylo složeno z loňských starších žáků, tzn. z patnáctiletých hráčů. Skončili sice poslední, když se jim nepodařilo
zvítězit ani v jednom utkání, nicméně dvakrát prohráli těsně 4:5, jednou 3:6 a dvakrát 2:7. I oni mohou
v příštím roce své první zkušenosti s touto kategorií využít.
K vystoupení našich družstev je na místě dodat, že samotné výsledky nejsou to nejdůležitější. Hlavní je
skutečnost, že vůbec hrajeme a že hrajeme s chutí. To myslím platí pro všechna naše družstva. V opačném
případě by to totiž ztrácelo smysl.
Ještě mi dovolte na tomto místě poděkovat obci Dobrá Voda za umožnění tenisové hry i na třetím nově
vybudovaném dvorci v areálu pod hřbitovem. Bez toho by start tolika dobrovodských tenisových družstev
nebyl možný. Tři dvorce umožní do budoucna případně ještě další zvýšení počtu startujících družstev
a také další nárůst aktivních hráčů.
Končíme šestou tenisovou sezónu na Dobré Vodě s aktivními 73 platícími členy, z nichž 43 tvoří
mládež do osmnácti let. I proto jsme rádi, že se nám pro ně i pro další zájemce a uživatele areálu v Zacharově ulici podařilo z vlastních prostředků vylepšit obě šatny o nové koberce, lavice k sezení a věšáky,
stejně jako o „stěnové“ plachty v prostoru sezení u bufetu. V podobných investicích hodláme pokračovat
i v dalších obdobích.
Závěrem mi dovolte, abych za všechny tenisty popřál školákům úspěšný nový školní rok, všem obyvatelům Dobré Vody pak příjemný zbytek ještě snad teplejších dnů a hlavně co nejvíce pohody i vzájemného
porozumění.
Miroslav Vaníček

Sobota 		12. 10. 2019
Neděle 		13. 10. 2019
Pondělí 		14. 10. 2019
Středa 		16. 10. 2019
Sobota 		19. 10. 2019
Pondělí 		21. 10. 2019
Sobota 		26. 10. 2019
Neděle 		27. 10. 2019
Úterý 		29. 10. 2019
Sobota 		 9. 11. 2019
Sobota 		 9. 11. 2019
Neděle 		10. 11. 2019


neplacená
inzerce:

Přijď se bát na již 7.

KDY: 2. 11. 2019 v 18:00
KDE: od třebotovického hřbitova
těšte se na strašidla, ohňostroj,
stánek se strašidelnými doplňky,
odměny a něco na zahřátí v cíli
MASKY A LAMPIONY
S SEBOU

– Muži „A“
– Dor.
– SP „A“
– MP
– SŽ
– SP „B“
– Muži „A“
– Dor.
– SP „A“
– SŽ
– Muži „A“
– Dor.

Dobrá Voda – Jankov „B“
Dobrá Voda – Hrdějovice
Dobrá Voda – Lokomotiva „B“
Dobrá Voda – Srubec
Dobrá Voda – Veselí / L.
Dobrá Voda – Roudné „B“
Dobrá Voda – Úsilné
Dobrá Voda – Trhové Sviny
Dobrá Voda – SK Dynamo „B“
Dobrá Voda – Křemže / Holubov
Dobrá Voda – Rudolfov „B“
Dobrá Voda – Zliv
Za SK Antonín Libertin

Skupinové foto jednoho z fotbalových utkání – domácí tým

Zveme vás na koncert

HALLOWEENSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRUVOD

– 15:30
– 10:00
– 16:30
– 16:30
– 9:30
– 16:30
– 14:30
– 10:00
– 16:30
– 9:30
– 14:00
– 10:00

Katarína Ševčíková – harfa
Valentýna Mužíková – soprán

foto: Otta Sepp

LOVCI
PEREL

2019 - 2020
Milé holky a kluci,
začíná 3. ročník hry,
ve které se stanete
lovci perel.
Ponořte se do moře
knížek v naší knihovně
a získávejte perly.

20. 10. 2019 v 17:00
kostel Panny Marie Bolestné
Na koncertu zazní klasická hudba,
filmové a populární balady,
ale také irské a skotské melodie pro sólo harfu.

akci pořádají Děti Dobré Vody
za finanční podpory obce Dobrá Voda

Vstupné volné

Soutěž trvá
od 1. listopadu 2019
do 30. dubna 2020.

placená inzerce:
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
Prodej dušičkových věnců ze stříbrné jedle na Srubci, Staré Pohůrce.
Pro důchodce sleva 20 % na věnce 30 cm. Tel.: 777 634 940, www.venceodpopelky.cz
Firma ATN Bau přijme řidiče sklápěcího automobilu na stavbu dálnice D3, Úsilné–Hodějovice. Další informace na tel. čísle 603 819 576.
Kominictví Jung z Českých Budějovic oznamuje: v termínu od 1. 9 do 30. 10. 2019 se provádí pravidelné čištění a kontroly komínů na tuhá i plynná paliva. Cena služby: průduch
od 500 Kč vč. dopravy. Zájemce o službu prosíme objednávat se na tel. čísle 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! Tel: 724 387 744.

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

Dobrovodský zpravodaj č. 100. Vychází 5–6x ročně. Datum vydání 8. 10. 2019, uzávěrka příštího čísla: 8. 11. 2019. Jako periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obecní úřad Dobrá Voda u Českých
Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ 00581232. Evidováno MK ČR pod číslem E10908. Grafická úprava a sazba: Jaroslav KLM Klíma – BASTA. Redakční práce: kulturní výbor, neoznačené fotografie Petra
Miková, archiv redakce nebo autoři článků. Redakce si vyhrazuje právo na případné krácení příspěvků. Tisk: tiskárna KARMÁŠEK v nákladu 1000 kusů.

