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Vážení spoluobčané,
Školní prázdniny se přehouply do druhé poloviny a vy, kteří jste z nejrůznějších důvodů
nenavštívili „teplé“ kraje, jste si asi tepla příliš
neužili. Příjemné „babí“ léto nás však prý ještě
čeká a sklizeň úrody ze zahrádek také někdy potěší...Seznámím vás tedy s tím, co jsme během
prázdnin v obci udělali, co ještě máme v plánu
udělat i čím bychom se mohli pobavit. Nejprve
tedy práce. V tělovýchovném pavilonu základní
školy pokračovala postupná výměna oken v
šatnách, na WC, ve školních dílnách a na chodbě.
Každý takový krok vede nejen ke zlepšení
prostředí pro žáky i učitele, ale prokazatelně i ke
snížení spotřeby plynu a když ne ke snižování
plateb za plyn, tedy alespoň k jejich pomalejšímu
zvyšování, než kdybychom tyto práce vůbec neprovedli. Postupná výměna oken by měla
plánovitě skončit v celém objektu o příštích
prázdninách. V areálu mateřské školy byla pozornost věnována zejména opravám a úpravám v
kotelně. Byly vyměněny dvě ze tří expanzních
nádob, přemístěny kotle, čímž se zkrátilo komínové potrubí a na zcela nový komín byl napojen
plynový bojler pro ohřev vody. Samostatným
odkouřením tohoto bojleru by měly přestat občasné výpadky v ohřevu teplé vody pro kuchyni.
V herně jednoho z pavilonů děti jistě uvítají i
nový koberec. Od dubna se technik obce zabývá
opravami veřejného osvětlení. Po častých kabelových poruchách v minulé zimě provádíme některé opravy a údržbu tak, aby poruchy byly minimalizovány. Protože je stále větší část zemních
rozvodů v obci provedena silnějšími hliníkovými
vodiči, nelze většinu postupně se rozpadajících
betonových sloupů nahradit tzv. sloupy bezpaticovými. Tam, kde jsou sloupy ještě v přijatelném
stavu alespoň vyměňujeme nebo opravujeme
svorkovnice a kryty. Vzhledem k tomu, že v obci
je takových světelných bodů asi čtyři sta, není to
práce na pár týdnů. Protože kvalita sloupů byla
vyhodnocena jako nejhorší v Mírové ulici a také
vodiče zde už nejsou v dobrém stavu, provedli
jsme rekonstrukci osvětlení v celé této části.
Příští rok, samozřejmě v závislosti na stavu financí, přijde na řadu Trávní ulice. Ještě v tomto roce,
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a to velmi brzo, přijde na řadu také osvětlení v
ulici Pod Lesem od Lázeňské, jehož výměna
bude provedena v rámci celkové rekonstrukce
této komunikace. Termín začátku rekonstrukce
obdrží všichni obyvatelé této ulice formou oznámení do schránek. Je třeba počítat s tím, že ulice
bude uzavřena a po dobu prací zde nebudou moci
parkovat žádná vozidla. Přepojení vodovodních a
rekonstrukce kanalizačních přípojek od hranic
soukromých pozemků by mělo proběhnout tak,
aby provoz v dotčených domácnostech byl omezen na nejnižší možnou míru.
Stále ještě není vyloučena možnost, že tzv.
„obecní“ les, severně od Borové ulice, přejde
celý do majetku obce. Je známo, že někteří místní obyvatelé si z něho udělali samoobsluhu pro
těžbu palivového dřeva a odkladiště větví ze zahrad, popřípadě nyní i spadaných jablek. Tyto
samozvané “těžaře“ upozorňuji naposledy, že
žádný hajný nemá právo dávat potvrzení k těžbě
jakéhokoliv dřeva, protože ideální polovina lesa
je majetkem obce, druhá zatím města České Budějovice. Odborná probírka jak jehličnanů, tak i
listnáčů zde už měla být udělána dávno. Upozorňuji však, že takové amatérské poražení dubu o
průměru 12-14 cm, jejichž pařezů jsme opět objevili několik, se může za účelem získání palivového dřeva dost prodražit! Podrost lesa jsme
začali vlastními silami čistit od náletových
dřevin a ostružiní a poté, až se vyřeší zcela
vlastnické poměry, bude vyžádáno komplexní
odborné posouzení a jistě k nějakému kácení
dojde. Ale takto, na divoko, už prosím ne!
Podobným způsobem bude nutné upravit i porosty v Olšové ulici, kde přerůstající jehličnany
brání v osvětlení sousední, Vrbové ulice. I k
tomu však dojde až po skončení vegetačního období. Chtěl bych však zde upozornit na jeden
velmi nebezpečný strom a požádat vás, aby nebyl vědomě ani ve vlastních zahradách vysazován. Škumpa orobincová (Rhus typhina),
pochází původně ze Severní Ameriky a může
dorůst velikosti okolo 5 metrů. U nás je škumpa
často vysazována jako okrasný strom do zahrad
a městských parků, ale bohužel se dá najít už i
ve volné krajině, kde ji nejspíš někdo vysadil.
Na místech, kde není okolí udržované, se
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škumpa stává invazní rostlinou, podobně jako
například křídlatka (Reynoutria) či bolševník
velkolepý (Heracleum mantegazzianum), které
se také na Dobré Vodě vyskytují. I v zahradě se
škumpa rychle rozrůstá. Množí se pomocí kořenů a semen, takže za několik let mohou pod
matečným stromem vyrůst desítky i stovky mladých rostlin. Nejjednodušším a zároveň nejekologičtějším způsobem likvidace je likvidace mechanická, ale ta bohužel většinou nestačí. I
přesto, že celý porost vykácíme, brzy se objeví
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nový. Proto je nutné použít i chemii. Škumpa
orobincová má ještě jednu vlastnost, která z ní
dělá nebezpečnou rostlinu. Celá rostlina je totiž
jedovatá. Mohou za to látky, které jsou přítomny zejména v bílém latexu, který rostlina roní
při poškození. Ty jsou silnými alergeny a
kontaktními jedy. Pozor tedy v následujícím období, až si její květ budete případně odnášet do
vázy…Proti plevelům byla v obci ošetřena chemicky většina chodníků. Těm, kteří si zaschlý plevel
před svým domem sami odklidili, děkuji. J.š.

Setkání seniorů obce
V pátek dne 26. srpna od 18. hodin zvu jménem všech zastupitelů všechny seniory obce na
„Setkání pod stanem“.
Pokud někdo z vás do těchto míst ještě náhodou
nevkročil, tak stan se nachází v areálu hřiště u

kostela a kromě improvizované besedy se zastupiteli a starostou vás tam ještě čeká malé
občerstvení a živá hudba do 22. hodin. Přejme
si, aby nepršelo, svetry vezměte pro jistotu sebou. j.š.
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DOBROVODSKÉ KOLOBĚŽKY
aneb Koloběžková pouť a jiné radovánky 3. září

V tento den se uskuteční kromě jiného na Dobré Vodě v okolí kostela první koloběžkové závody, na které všechny srdečně zveme. Registrace závodníků proběhne od 10
do 12 hodin.
První závod těch nejmenších dětí na odstrkovadlech bude odstartován ve 13
hodin. Po závodu nejmenších dětí budou následovat závody dětí na koloběžkách, rozdělené do čtyř věkových kategorií, rozdělených zvlášť na chlapce a děvčata, s maximálním věkem do 15 let. Podmínkou je vlastní koloběžka, pro dospělé budou stroje k
zapůjčení v omezeném množství.
Všichni starší 15. let se mohou zúčastnit recesní jízdy dospělých, s cenami pro nejrychlejší
a nejhezčí koloběžku nebo kostým závodníka. Zajímavou cenou pro tyto nejstarší závodníky
jsou například poukazy na mytí a vyčištění interiéru Vašeho vozu, které věnoval pan Vladimír Brož, poukázky na služby od pneuservisu Dvořák, poukazy na thajské masáže v Plachého ulici v Č.B. nebo poukazy na aromaterapeutické maséže od paní Dagmar Ďuchové. Pro
mladší závodníky jsou připraveny různé dobroty, hračky, ceny od jazykové školy LINGO,
prodejny Hervis, prodejny elektro ELLEX, velkoobchodu nápojů Vrtal, dětského centra
Bezbot, Radan sportu, andrenalin parku Slověnický mlýn, koloběžka od dovozce a internetového prodejce koloběžek www.e-kolobezka.cz, ceny věnuje i Forfan reklama, Zoo Hoch s.r.o.,
dodavatel oken a dveří DomeStyl s.r.o. , Kofola, CITRO bar-restaurant, prodejna hraček
Puntanela, půjčovna koloběžek Musher v Panské ul. v Č.B., poskytovatele internetu S4Net
s.r.o., Cyklo Jiřička aj.
Lákadlem pro chlapce v nejstarší kategorii bude zcela určitě vyhlídkový let z letiště Hosín,
který věnoval sponzor pan Pavel Pígl – www.vyhlidkoveletycb.cz , který přislíbil i exhibici parašutistů – seskok na louku u kostela. Doprovodný program v podobě ukázky svého vybavení přislíbila od 10 do 12 hodin Policie ČR . Dále bude celý den v provozu nafukovací
velká skluzavka, trampolíny, kuličky, dětská střelnice, stánky s občerstvením, dětská
dílna s dřevěnými výrobky, malování na obličeje, nebo si mohou děti vyzkoušet jízdu na
koni.
Sportovní akci moderuje rádio Faktor včetně vyhlašování vítězů a předávání hodnotných cen od
sponzorů. Na bezproblémový průběh celé akce budou dohlížet členové SDH Dobré Vody. Upozorňujeme, že
po dobu konání denního programu bude Požárnická i Zacharova ulice v okolí kostela uzavřena pro motorová
vozidla tak jako při velikonoční pouti.

Večer následuje vystoupení hudební skupiny „Pozdní sběr“ ve stanu na hřišti.
Tato skupina z Moravy hraje tzv. jižanský rock. Jejich stránky www.pozdnisber.cz Vám
napoví, že Vás čeká pohodový večer s dobrou muzikou.
Bližší info a přehled cen najdete na www.budejovickeakce.cz
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Nová sezona fotbalu: I.A třída mužů sk."B"
Dříteň
D.Voda
D.Voda
Slavia ČB
D.Voda
Bavorovice
D.Voda
D.Voda
Lišov
D.Voda
Dačice

D.Voda
Zliv
Křemže
D.Voda
Loko ČB
D.Voda
N.Bystřice
Olešník
D.Voda
Čt.Dvory
D.Voda

20.08.
27.08.
03.09.
10.09.
17.09.
24.09.
28.09.
01.10.
09.10.
15.10.
23.10.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
10:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00

SO
SO
SO
SO
SO
SO
ST
SO
NE
SO
NE

MUDr. Zdeňka Pavlásková a MUDr. Miroslav Pavlásek
Nově zavedená možnost objednání na čas.
Velmi krátká objednací doba.
ORDINAČNÍ HODINY
Akutní případy

Objednání

Po

7,00 – 10,00

10,00 – 12,00

Út

7,00 – 10,00

10,00 – 12,00

St

13,00 – 16,00

16,00 – 18,00

Čt

7,00 – 10,00

10,00 – 12,00

Pá

7,00 – 10,00

10,00 – 12,00

Objednání na tel: 387 411 287
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