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slovo starosty

Jak jsme se na konci školního roku vybarvili
Dne 15. 6. proběhlo na naší škole Barevné vyučování. Každá třída si vylosovala
barvu, kterou poté prezentovala. Děti se chopily příležitosti, vyzdobily si své třídy
a oblékly se do jednobarevných oděvů. Výsledný efekt byl velice působivý. Během
dne proběhl i nácvik požárního poplachu, který děti zvládly v rekordním čase. Při
této příležitosti jsme mohli celou akci pečlivě zdokumentovat. Další fotografie
z tohoto pestrého dne najdete na straně 4.
Foto a text: Mgr. Tereza Benešová

Vážení spoluobčané, léto je v plném proudu a místo abychom lenošili, máme stále napilno. Začátkem léta jsme prožili prapodivné počasí plné bouřek, silných větrů a srážek.
Následkem tohoto přírodního aktu bylo vyvráceno či zlomeno několik stromů a nespočet popadaných větví, ať už
na obecních pozemcích, tak i v soukromých zahradách.
Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, ale bohužel došlo na materiální škody, zejména co se plotů týká. Snažili
jsme se vše dát co nejdříve do řádného stavu, někde to ovšem šlo hůře a musela být použita těžší technika.
Veliký dík patří našim zaměstnancům a především dobrovolným hasičům, kteří i v těch nejhorších situacích vyráží do terénu a jsou ochotni pomoci. Společnými silami
se podařilo dát věci do normálu a opět máme v obci čisto
a uklizeno.
Začátkem července jsme dle plánu předali staveniště
a ihned se začalo s demolicí stávající hospody na hřišti.
Stavba to jistě nebude jednoduchá, ale výsledek určitě bude
stát za to. Postupně vykonáváme drobné opravy či úpravy komunikací a míst, kde obyvatelé naší obce vidí určité
nedostatky, a pokud je to v našich silách, snažíme se plně
vyhovět.
Co ovšem tolik ovlivnit nemůžeme, je výstavba dálničního tunelu a s tím spojené problémy s přerušením Dobrovodské ulice, resp. zhotovení bezpečného koridoru pro
pěší. Musím přiznat, že komunikace s investorem či zhotovitelem stavby není vůbec jednoduchá a člověk si kolikrát
připadá jako v jiném světě. Prim hrají jako vždy peníze.
Často se informace mění, nebo úplně liší. Z tohoto důvodu
bych se chtěl omluvit především těm občanům, kterým jsem
kdy sdělil „ověřené“ informace týkající se výstavby cesty
pro pěší, ale skutečnost nakonec byla jiná. Poslední informací (snad již pravdivou) je, že zhotovitel započal dne 13.
7. 2022 s pracemi na vybudování bezpečného koridoru pro
pěší mezi obcí Dobrá Voda u Českých Budějovic a Suchým
Vrbným. Nezbývá než doufat, že od srpna bude možné cestu
pro pěší začít využívat.
Blíží se volby do zastupitelstva, tentokrát trochu dříve,
než bylo zvykem. Volby budou probíhat ve dnech 23. a 24. 9.
2022 v místě a podmínkách, na které jste dlouhodobě zvyklí. Většina současných zastupitelů se opět objeví na různých
kandidátních listinách, což je signál, že stále mají chuť pro
naši obec něco vykonat. Pokud jste se současným stavem
spokojeni, dejte jim opět hlas. Pokud ne, volte jiné kandidáty dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Budoucnost naší
obce je jako vždy ve vašich rukách.
Přeji všem klidné prožití zbytku léta a při volbách šťastnou ruku.
Bc. Petr Štika, starosta obce
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střípky z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 26. 5. 2022 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
Schválení rozhodnutí o pořízení změny č. 4 územního plánu. Změna územního plánu se týká především regulace možné výstavby v rámci
ploch určených pro rodinnou rekreaci, resp. zamezení výstavby rodinných
domů v této oblasti. Dále se změnou územního plánu řeší změny využití
u dvou konkrétních parcel. Zhotovitelem změny č. 4 územního plánu je
ing. Lenka Šímová, a to za celkovou cenu 85.500 Kč.
Schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022–2031.
Zejména z důvodu nárůstu cen došlo k přecenění majetku a vznikl
nový aktualizovaný plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to
na období let 2022–2031. Plán financování obnovy řeší způsob financování obnovy vodohospodářské infrastruktury a vývoj nájemného.
V roce 2020 činila hodnota vodohospodářského majetku dle majetkové
evidence vodovodů a kanalizací z roku 2020 dle zákona č. 274/2001 Sb.
183,07 mil. Kč včetně DPH. Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku
obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, vyžaduje každoročně vynaložit
minimální částku 2,115 mil. Kč včetně DPH/rok na prostou reprodukční
obnovu vodohospodářského majetku.
Schválení podání žádosti o dotaci. Na základě Výzvy č. NPO 1/2022
– Rekonstrukce veřejného osvětlení má obec Dobrá Voda u Českých
Budějovic možnost získat finanční prostředky na výměnu neúsporných
světelných bodů v rámci soustavy veřejného osvětlení a docílit tak efektivnějšího a levnějšího svícení v obci. Předběžně je navržena výměna cca
140 kusů nevyhovujících svítidel. Dotace bude vypočítána dle ušetřené
elektrické energie za rok.
Schválení Smlouvy o výpůjčce nemovité věci. Pozemek parc. č. 3405
– ostatní plocha, způsob využití zeleň, který je v majetku České republiky,
obec Dobrá Voda u Českých Budějovic dlouhodobě užívá a udržuje. Pro
zachování stávajícího stavu bylo nutné užívání daného pozemku stvrdit
smlouvou o výpůjčce. Zastupitelům obce byl předložen návrh smlouvy
o výpůjčce nemovité věci č. 113/22-UZSVM/C/7281/2021-KK. Užívání
daného pozemku je bezplatné a na dobu určitou, nejdéle však do 31. 12.
2024. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic bude v následujících letech
usilovat o bezúplatný převod do majetku obce.
Schválení poskytnutí finančního daru. Na základě písemné žádosti
ze dne 22. 5. 2022 byla obec Dobrá Voda u Českých Budějovic požádána
o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč. Žadatelem byla církevní
právnická osoba Římskokatolická farnost Dobrá Voda u Českých Budě-

jovic, která v naší obci spravuje mimo jiné objekt „nové fary“. Tato fara
v letošním roce bude zrekonstruována a poskytnuté finanční prostředky
budou využity zejména na úpravu okolí fary a obnovu fasády.
Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 30. 6. 2022 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
Schválení prodeje majetku obce (část parc. č. 2935/2). Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 13. 6. 2022
záměr prodat část pozemku, a to p.č. 2935/2 – zahrada o výměře 34 m 2
v obci a k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě geometrického plánu č. 1893-102/2022. Nově vznikne parc. č. 2935/7. Cena
za prodej je stanovena ve výši 1.500 Kč za m2, celkem 51.000 Kč. Zájem
o tuto část projevili majitelé sousední nemovitosti.
Schválení prodeje majetku obce (část parc. č. 3361/1). Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 13. 6. 2022
záměr prodat část pozemku, a to p.č. 3361/1 – ostatní plocha o výměře
29 m2 v obci a k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě
geometrického plánu č. 1891-102/2022. Nově vznikne par. č. 3361/5. Cena
za prodej bude stanovena na základě znaleckého posudku. Zájem o tuto
část projevila společnost EG.D, a.s., která v daném místě vybuduje novou
kioskovou trafostanici.
Schválení výpůjčky majetku obce (parc. č. 3359/1). Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 15. 6. 2022
záměr vypůjčit pozemek p.č. 3359/1 – ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha o výměře 6.366 m2 v obci a k.ú. Dobrá Voda
u Českých Budějovic. Plocha, na které se nachází fotbalové hřiště, byla
bezúplatně vypůjčena do užívání Spolku sportovního klubu Dobrá Voda
u Českých Budějovic, resp. oddílu kopané.
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce. Dodatek č. 1 navazuje na Smlouvu o výpůjčce ze dne 3. 1. 2005 mezi obcí Dobrá Voda u Českých Budějovic a Spolkem sportovního klubu Dobrá Voda u Českých
Budějovic, resp. oddílem kopané. Dodatek upravuje bezplatné užívání
předmětných nemovitostí a dále je součástí Dodatku upozornění na probíhající stavební práce na sousedních parcelách a s tím související omezení
při hraní kopané.
Schválení aktualizované Smlouvy o užívání. Jedná se o nové znění
již platné smlouvy uzavřené dne 27. 3. 2017 včetně jejího dodatku, a to
mezi obcí Dobrá Voda u Českých Budějovic a Spolkem sportovního klubu
Dobrá Voda u Českých Budějovic, resp. tenisovým oddílem. Smlouva lépe
upravuje náležitosti týkající se užívání předmětných nemovitostí a určuje
práva a povinnosti tenisového oddílu.	
Bc. Petr Štika, starosta obce

Stavební práce v obci
Na začátku měsíce července byla zahájena dlouho připravovaná akce,
která je svým rozsahem ojedinělá v historii naší obce. Jedná se o akci
„Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu“, která se svou náročností
dotkne i běžného života v obci. Viditelnou první změnou je osazení přechodného dopravního značení v ulicích Hornická, Požárníků a Zacharova. Smyslem tohoto značení je zajištění průjezdnosti těžké techniky včetně
nadrozměrných nákladů. Věnujte prosím pozornost těmto změnám včetně
jejich dodržování. Stavba je kompletně oplocena tak, aby byla zachována
možnost využívání přilehlých sportovišť. Přesto je vhodné poučit především děti o nutnosti dodržování pravidel chování na hřišti a nevstupování
na staveniště. V této fázi výstavby se provádějí přeložky stávajících sítí
tak, aby do zahájení podzimní fotbalové sezóny byla v provozu tribuna
a náhradní zázemí pro hráče.
Kromě této akce budou v letních měsících dokončeny rozpracované
akce „Oprava povrchu ulice Na Lukách“ a „Přeložka vedení VN“. Zatímco oprava povrchů pokračuje v souladu s termíny, ve zpoždění je akce
přeložky elektrického vedení. Hlavními důvody jsou deštivé počasí, které
brzdilo v červnu výkopové práce a pokládku sítí, a zpoždění dodávek
elektrických kabelů. Podle realizační firmy budou rozpracované části dokončeny v měsíci červenci. Ačkoli v této akci nejsme investorem, přesto
se snažíme řešit stávající rozpracovanost takovým způsobem, aby neobtěžovala příliš život obyvatel v dotčené části.

Kromě realizovaných prací se připravují další stavební úpravy, které
budou ovlivňovat život a dopravní provoz v naší obci. Na konci měsíce července bude zahájena další etapa postupné rekonstrukce stávajícího
plynovodního potrubí. Práce budou prováděny v celé délce ulice Borová
a přilehlé části ulice Pomezní a je nutné je provést pro plánované opravy
komunikací v těchto ulicích. Budou prováděny po etapách, tak aby byla
v maximálně možné míře zajištěna dopravní obslužnost pro zde bydlící
obyvatele. O zahájení prací byli všichni dotčení již informováni realizační
firmou. Předpokládané dokončení je do konce měsíce září.
Současně bude také provedena výměna potrubí v křižovatce ulic Lázeňská a Na Lukách. Na to naváže v podzimních měsících výměna plynovodního potrubí v části ulice Sadová a v celé délce ulice K Lusnému. Tato
stavební práce bude dokončena do konce listopadu. Investorem je společnost EG.D, a.s., která i přes objektivní problémy provede v letošním roce
plánované výměny nevyhovujícího plynovodního potrubí v celém rozsahu. V měsíci srpnu bude provedena již avizovaná oprava plochy u vjezdu
k rampě prodejny potravin, čímž se vyřeší problém s hromadící se vodou
při každém dešti. S předstihem bude termín realizace zveřejněn, aby bylo
zajištěno neparkování v této části obce.


Ing. Jindřich Hájek, technik obce
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V září půjdeme k volbám do zastupitelstva obce
Volby se konají v jídelně základní školy Na Vyhlídce 6, v pátek 23. 9.
od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. 9. od 8 do 14 hodin. Prosíme, abyste
v případě příjezdu automobilem použili parkoviště v areálu školy (vjezd
ulicí Školní).
Přinášíme několik informací jak volit:
••• v komunálních volbách není možné volit mimo trvalé bydliště
••• komunální volby neumožňují volit ze zahraničí
••• do zastupitelstev obcí nelze volit s voličským průkazem,
		 pro tyto volby se vůbec nevydává
••• pokud jste volební lístek neobdrželi, nebo ho nemáte sebou,
		 můžete si o nový požádat přímo ve volební místnosti
••• na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit
do úřední, orazítkované obálky, systém je poněkud složitější. Místo
kroužkování zde navíc probíhá křížkování.
Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:
Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty
dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat 11 křížků, tolik je členů zastupitelstva naší obce.
Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle
jejich pořadí na hlasovacím lístku.
Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu.
••• hlasovací lístek neplatí, jestliže:
 • neoznačíte žádnou stranu ani kandidáta (vložili jste do obálky
		 neupravený lístek)
• označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů,
		 než kolik se volí členů do zastupitelstva

 • nevložíte hlasovací lístek do úřední, tedy orazítkované obálky
 • vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného
		zastupitelstva
 • je hlasovací lístek přetržený
••• hlasování ve volební místnosti
 • při vstupu do volební místnosti prokážete svoji totožnost
		 předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu komisi
		 vašeho volebního okrsku. Každý volič se musí dostavit osobně,
		 hlasování v zastoupení není možné. Obálku do urny vloží volič
		 výhradně na té straně, kde sedí komise pro jeho okrsek.
  • od volební komise obdržíte obálku s úředním razítkem
  • s ní a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu. Za plentu vcházíte
		jednotlivě.
 • provedete úpravu volebního lístku křížkováním podle výše
		 uvedeného návodu a vložíte ho do úřední obálky
  • úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodíte do volební urny.
••• volič z jiné členské země EU prokazuje svoji totožnost nejen
občanským průkazem či cestovním pasem, ale zároveň také průkazem o povolení k pobytu či potvrzením o přechodném pobytu.
Aby mu bylo umožněno hlasování, musí si ještě zažádat o zapsání
do dodatku stálého seznamu voličů. Zápis lze provést nejpozději
dva dny před prvním dnem voleb do 16 hodin na obecním úřadu.
K zápisu si volič musí donést důkaz o státním občanství v jiné zemi
EU a potvrzení o přihlášení v obci.
••• hlasování zdravotně postižených: jestliže vám vážné zdravotní důvody nedovolují dostavit se do volební místnosti, můžete si na
obecním úřadu předem zažádat o hlasování do přenosné schránky
(tel. 387 200 446).
Svou účastí u voleb dáte najevo, že vám záleží na budoucnosti obce.
Aby ani jediný hlas nebyl zneplatněn, prosíme zejména prvovoliče, aby
si před volbami pečlivě přečetli pokyny přiložené u volebních lístků.


Jiří Šabatka

Rekonstrukce fary
pro Centrum Agáta

V současné době se budově zaslouženě dostává
zásadní opravy, jejíž součástí bude i instalace
venkovního výtahu. Protože stavba přitahuje
pozornost místních i návštěvníků obce, požádal
jsem o informaci o ní a jejím budoucím využití
současného správce farnosti Patera Stanislava.
P. JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka pochází
z jihočeských Netolic. Teologii studoval na pražské Univerzitě Karlově a v rakouském Heiligenkreuz. V roce 2009 byl vysvěcen na kněze v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. V letech
2013 až 2016 studoval církevní právo v Římě.
Jako realizátor stavby pod názvem Centrum
Agáta byla vybrána firma DEMOSTAV spol. s r.
o. z Hluboké nad Vltavou. Dokončení stavby je
plánováno ještě v tomto roce. Cílem projektu je
vytvoření nového unikátního Centra Agáta pro
oběti domácího a genderově podmíněného násilí, které jim bude poskytovat služby a pomoc
nad rámec služeb poskytovaných intervenčními
centry. Centrum bude implementovat další formy práce s obětmi domácího násilí jako například práce s celým rodinným systémem, využití
zahrady centra pro relaxaci, arteterapii, ergoterapii, zooterapii a také duchovní podporu díky
přítomnosti kněze, který bydlí přímo v objektu.
K dispozici bude pracovní pozice tzv. integračního pracovníka pro cizince, který bude zajiš-

ťovat tlumočení a podporu obětí z řad cizinců.
Cílem Centra Agáta bude celková stabilizace
rodin zasažených domácím násilím a následné
zapojení členů těchto rodin do běžného života
bez násilí.
Příjemcem podpory grantu z Norska v rámci Norských fondů ve výši 12 542 152 Kč je
Diecézní charita České Budějovice. Vzhledem
k tomu, že zemní práce na zahradě a fasáda objektu patří mezi tzv. neuznatelné náklady, požádal správce farnosti o finanční podporu i obec.
Zastupitelé jeho žádosti vyhověli, a tak jako
v minulosti přispěla obec na pořízení zvonů či
vyhřívání lavic v kostele, odhlasovali tentokrát
příspěvek ve výši 100 000 Kč. Jiří Šabatka /

foto Karel Mika a archiv

4/ vzdělávání

Básně s letní náladou
Pro zpestření konce školního roku a pro větší těšení na prázdniny jsme
na naší škole vyhlásili soutěž o nejlepší báseň s letní náladou. Otiskujeme soutěžní kousky žáků ze 7. třídy, vítězné verše naleznete na webu
školy.
Už chci prázdniny
Martin Mlčoch

Děda na prázdninách
Patricie Kamlachová

Do vody se ponoříme
Plavky pěkně namočíme
Už dávám si nápoje
V moři chytám korále

Už se blíží prázdniny
Děda kupuje noviny
Protože na pláž nedojde
Tak poslouchá šumět moře

Babička posílá pohlednice
Já nám je lepím na lednice
Děda sedá u borovice
Já mu pošlu pozdrav z Nice

Všude kolem zelená
Cvrčky hlásat poslouchá
Slunce mu svítí do očí
A tak si brýle nasadí

Letní prázdniny
Stela Petýrková

Letní problémy
Lucie Kupcová

Blíží se letní nálada
A já padám na záda
Cítím vůni moře slanou
Taky slyším píseň známou
Vysvědčení rozdávají
A já myslím na koupání

Nebe čisté, bez mráčku
Mamka vaří omáčku
Plavky přišly, jsou jí malé
Musí nosit zas ty staré

Pojedeme na vodu
Sjedeme jez pozadu
Na kamenech uschneme
Ručníkem se utřeme
Pojedeme domů zase
Do školy netěšíme se

Slunko svítí o 106
Sestra hledá další věc
Nejdřív ručník, poté brýle
A já nevím, co už dříve
Tašku nemá zabalenou
A mám jet na dovolenou
Moře na mě jistě čeká
Pláž si pro mě místo chystá
Já vše vzdávám, nejedu
Půjdu asi pro dědu

Jak jsme se na konci školního roku vybarvili
Fotogalerie z Barevného vyučování.

foto: Mgr. Tereza Benešová a Mgr. Petra Miková

Dne 7. 6. se naši mladí nadějní
šachisté zúčastnili
republikového kola této soutěže
v Nových Hradech.
Konkurence byla obrovská,
ale hoši bojovali statečně do
posledního tahu.

foto: Petra Miková

Historie a zajímavosti hry, která nezná barvy
Za kolébku šachů se prohlašuje několik různých zemí. V současnosti
se prapůvod šachové hry nejčastěji
klade do Guptovské říše v Indii,
protože arabské, perské i turecké označení šachů je odvozeno ze
sanskrtského čaturanga, tj. „čtyři
součásti vojska,“ pěchota, jízda,
sloni a válečné vozy, předobrazy
dnešních šachových pěšců, jezdců,
střelců a věží.
V Persii, kde byla hra modifikována a přejmenována na šatrandž,
nalézáme první zmínku o ní kolem
roku 600 n. l. Kolem roku 800 se

hra dostala do Číny a je tam s pozměněnými pravidly hrána pod
názvem siang-čchi (též „čínské šachy“). Poté, co Persie byla v polovině sedmého století dobyta muslimy,
rozšířil se šatrandž do celého muslimského světa. Do Evropy se počínaje devátým stoletím hra začala
dostávat jak z jihu přes muslimské
země, tak z východu přes Rusko.
Kolem roku 1000 zde již byla všeobecně známa. Nejstarší evropský
šachový text, latinská báseň Versus
de scachis, je datován kolem roku
997. Někdy v téže době také vznik-

la dnešní šachovnice, tedy zvyk zabarvovat pole hrací desky střídavě
tmavou a světlou barvou.

Mozaika z 11. století v dómu v Piacenze

Kolem roku 1200 se omezenější
pravidla hry šatrandž začala v Itálii
a Španělsku měnit, zhruba po 300
letech dostala hra v zásadě tu podobu, v jaké je známá dnes. Nejnápadnější změnou byla podstatně
zvýšená bojová schopnost dámy,
královny, a proto se tehdy šachu říkalo „královniny šachy“ nebo „šach
šílené královny“. Nová pravidla se
rychle rozšířila a v zásadě se už shodovala s dnešními, kromě některých
ustanovení o konci hry a patu, která se lišila od místa k místu a byla
ustálena až počátkem 19. století.
 dokončení na následující straně

Vzdělávání Knihovna /5
dokončení z předchozí strany
První zmínka o šachové hře
na českém území je v latinsky psané Svatovojtěšské legendě z poloviny 12. století, prvním česky psaným dílem o této hře jsou Štítného
Kniežky o šašiech, které zachycují
tehdejší pravidla a znalosti o dějinách hry.
Mnohde politické a náboženské autority šachy zakazovaly jako
projev nemravnosti či hráčské vášně. Například Jan Hus prý šachy
hrával v mládí, později se ale stal
jejich odpůrcem, neboť se domníval, že se tím promarní spousta
času, který by člověk mohl strávit
v trpělivé práci nebo modlitbách;
rovněž mu vadilo, že šachy mohou
vyvolat špatné pocity vůči protivníkovi. Hraní šachu, ale především
karetních her, kritizoval také Petr
Chelčický.
Odedávna se šachové prvky používají pro svou dekorativnost také
ve výtvarném a užitém umění. Příkladem může být šachovaná orlice
na moravském zemském znaku.
O všeobecné oblibě šachů ve středověku svědčí také fakt, že už v 15.
století přešel výraz šachovaný jako
vzor látky do soukenické terminologie. Slovo šašek vzniklo právě
jako označení muže, nosícího pestře šachované oblečení.

Hráči šachu, Honoré Daumier, 1863

První moderní šachový turnaj se konal v Londýně roku 1851

a od konce 19. století rychle rostl
počet každoročně konaných mistrovských turnajů. Roku 1914 ruský car Mikuláš II. poprvé formálně
udělil titul šachový velmistr, a sice
pěti finalistům turnaje v Petrohradě. Na tuto tradici později navázala
Mezinárodní šachová federace (Fédération Internationale des Échecs,
zkratka – FIDE), založená roku
1924 v Paříži. Roku 1927 byl založen titul mistryně světa výhradně
pro ženy: jeho první držitelkou se
stala česko-anglická šachistka Věra
Menčíková.
Petra Miková, zdroj: https://
cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy
Zajímavosti okolo šachovnice

Turek byl mechanický stroj,
provozovaný na přelomu 18. a 19.
století, který jeho majitelé vydávali
za šachový automat, ovšem ve skutečnosti byl velmi propracovanou
mystifikací, neboť uvnitř, pod šachovnicí, se skrýval skutečný hráč.
Mechanismus zkonstruoval roku
1771 bratislavský vynálezce Wolfgang von Kempelen a veřejnosti ho
předvedl ještě téhož roku na zámku Schönbrunn za přítomnosti Marie Terezie.
Stroj, jehož mechanismus umožňoval i „mimické“ výrazy mecha-

Na konci června přibylo do naší obecní knihovny několik nových titulů, několik žádaných knih a novinek pro dospělé, mladé i malé čtenáře.
V srpnu se můžete těšit na další knihy, které nám zápůjčkou poskytne
Jihočeská vědecká knihovna.
Petra Miková

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY - SRPEN
Oddělení pro dospělé čtenáře – otevřeno 2. 8., 9. 8., 23. 8. a 30. 8.
2. 8. od 17:30 – Uvolněné matky (oddělení pro děti a mládež)
Oddělení pro děti a mládež – otevřeno 11. 8.
Malí a mladí čtenáři můžou vrátit knížky nebo si je vypůjčit ve dnech,
kdy bude otevřeno oddělení pro dospělé čtenáře.
Případné změny sledujte na vývěskách a na stránkách knihovny.

nického „šachisty“, hrával partie
proti lidským protihráčům; poslední partii v Paříži odehrál proti
Benjaminu Franklinovi, který zde
pracoval jako velvyslanec Spojených států. Když roku 1809 přijel
Bonaparte na zámek Schönbrunn,
Turek mu údajně před začátkem
partie zasalutoval.
Café de la Régence byla známá
pařížská šachová kavárna, otevřená roku 1681 poblíž Palais Royal.
Ze slavných šachistů ji navštívil
i Američan Paul Morphy, neoficiální mistr světa své doby. Některými
bývá považován za vůbec největšího šachistu všech dob a roku 1858
sehrál svou slavnou simultánní partii naslepo proti osmi soupeřům.
Do kavárny docházelo i mnoho
šachových amatérů a tyto návštěvy
byly i věcí jisté společenské prestiže. Mezi známé osobnosti, které
v kavárně hrávaly, patřili Voltaire
(který odtud vedl korespondenční
partii s pruským králem Fridrichem
II. Velikým), Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Maximilien
Robespierre, Napoleon Bonaparte
či Benjamin Franklin. Podle jedné
z pověstí zde proti Robespierrovi
hrála dívka převlečená za muže
a poté, co vůdce Francouzské revoluce porazila, odhalila svou totožnost a požádala ho o milost pro
svého odsouzeného milence. Přemožený Robespierre jí prý vyhověl.

Jezdcova procházka je šachový a matematický problém popsaný pomocí šachové figury jezdce
a šachovnice. Jezdec se pohybuje
v souladu s šachovými pravidly
po prázdné šachovnici a jeho úkolem je, aby každé pole navštívil
právě jednou. Jezdcovou procházkou se zabývali již středověcí arabští a indičtí učenci a první řešení
jsou známá již z 9. století. Mnoho
variant bylo a dosud je oblíbenou
úlohou rekreační matematiky, ale
také předmětem studia řady významných matematiků. Používají
se různě velké šachovnice i různé
varianty pohybu jezdce. Na typické šachovnici 8 × 8 polí má úloha
obrovské množství řešení, z nichž
v přesně 26 534 728 821 064 případech jezdec končí na poli, odkud
opět ohrožuje své startovní pole.
Již v 9. století použil princip
jezdcovy procházky kašmírský
básník Rudrata ve svém veršovaném sanskrtem psaném díle Kâvyâlankâra. Různé slabiky napsané
v šachovnicových polích dávaly
smysl pouze tehdy, když se při čtení sledoval vzor daný jezdcovou
procházkou. V současnosti se tento
typ hádanky nazývá koníček.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Turek_(stroj),
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Caf%C3%A9_de_la_R%C3%A9gence, https://cs.wikipedia.org/
wiki/Jezdcova_proch%C3%A1zka

Kateřina Maďarková
Justýnka a asistenční
jednorožec
Justýnka je holčička, která chodí do školy, má ráda učení, vše vidí jen
šedivě, nemá fantazii a místo hraní raději počítá násobilku. Mamince
se to nepozdává, místo hraní si počítá, místo pobíhání se nudí. Dojdou s Justýnkou k panu doktorovi pro předpis a do lékárny pro lék.
Lékem volby je zde jednorožec. Ne ale obyčejný, je to asistenční jednorožec Hubert. Pomůže Justýnce najít
fantazii i kamarády.
Mezi dětskými knihami doopravdy
originál. Námětem i pestrobarevností.
Vizuálně krásná knížka, oku lahodící
ilustrace, milý příběh.
Dokonce v knize padne sem tam i životní moudro: „Áááá, další stroj času.
To je zvláštní, jak vy lidi toužíte ovládat
čas na celém světě, a přitom ani neumíte pořádně využít ten svůj. Rádi byste
cestovali do minulosti nebo budoucnosti
a vůbec si neužíváte svoji cestu přítomností.“ „Máte spoustu vynálezů, co vám šetří čas, ale pak ho ztrácíte
s vynálezy, které vám ho zase berou...“
Lupněte si pár lentilek, zahoďte mobily, vytáhněte modelínu
(„Znáš snad nějaký jiný materiál, který probouzí fantazii víc než právě modelína?“) a chvilku nechte pracovat fantazii. Svět bude hned
barevnější a veselejší.
Petra Pavlíčková Aimová

6/ kultura sport

NA

DOBRÉ
VODĚ

27. 8. Loučení s létem – pouť. plácek
4. 9. BibiBum (tanečně-zpěvní
vystoupení pro nejmenší děti)
v areálu školy
2. 10. koncert skupiny Liba a spol.
Domov důchodců Dobrá Voda
11. 10. setkání v knihovně
se spisovatelem Janem Štifterem
26. 11. rozsvícení vánočního stromu
4. 12., 11. 12. a 18. 12. adventní
koncerty
11. 12. Pavel Šporcl – housle,
Lukáš Sommer - kytara

2. POLOVINA

Případné nové kulturní akce nebo změny sledujte na webu obce,
ve zpravodaji nebo na vývěskách.

Výsledky utkání tenisových družstev
		Dospělí „A“ - KP II. (soboty)
30. 4.
Jiskra Bechyně „B“
7. 5.
Sokol TK Kaplice
14. 5.
Start Č. Buděj. „B“
28. 5.
TJ Spartak Tr. Sviny
4. 6.
TK S. Ústí „B“
18. 6.
LTC Velešín „B“
25. 6.
TJ Jiskra Třeboň „A“

8:1
4:5
9:0
6:3
7:2
8:1
8:1

výhra (D)
prohra (V)
výhra (D)
výhra (V)
výhra (D)
výhra (V)
výhra (V)

		POSTUP DO KP I
		Dorost – KP II. (neděle) 			
1. 5.
ZVVZ Milevsko „B“
7:2
výhra (D)
8. 5.
LTC Velešín
4:5
prohra (V)
15. 5.
TK S. Ústí
6:3
výhra (D)
29. 5.
TK Ostrovec
8:1
výhra (V)
5. 6.
TK Strakonice
6:3
výhra (V)

		Starší žactvo – KP I. (soboty)
30. 4.
LTC Velešín
9:0
15. 5.
LTC Tábor 1903 „B“
9:0
14. 5.
LTC Humpolec
2:7
28. 5.
TK Strakonice
7:2
4. 6.
TK Soběslav
9:0
18. 6.
TK Pelhřimov „B“
7:2
25. 6.
TJ Jiskra Třeboň
7:2

výhra (V)
výhra (D)
prohra (V)
výhra (D)
výhra (V)
výhra (D)
výhra (D)

		Dospělí „B“ – KP VI. (soboty)
30. 4.
TJ Cen. Dačice „B“
8:1
7. 5.
TK S. Ústí „C“
3:6
14. 5.
LTC Č. Krumlov „C“
7:2
28. 5.
TK Vimperk
1:8
4. 6.
TK J. Hradec
1:6

výhra (D)
prohra (V)
výhra (D)
prohra (V)
prohra (D)

Vysvětlivky: (D) doma, (V) venku

Tenisové soutěže družstev zakončeny
Tenisová sezóna 2022 se odehráním posledního kola dlouhodobých soutěží družstev dostala zhruba do své poloviny. To se stalo v sobotu 25. 6.
I utkání posledního hracího termínu mohla rozhodovat o konečném
umístění dobrovodských tenisových družstev. Můžeme konstatovat, že
letošní výsledky nebyly vůbec špatné a radost můžeme mít jak z umístění a výkonů mládeže, tak téhož v provedení týmů dospělých (jednotlivá
utkání najdete v přiložené tabulce).
Mládežnické týmy dorostu (KP II) i staršího žactva (KP I) obsadily
ve svých soutěžích shodně 2. místa. Tým dorostu dělilo od 1. místa a postupu do KP I jen těsně horší celkové skóre oproti týmu Sezimova Ústí.
Tohoto vítěze mimochodem naše družstvo ve vzájemném souboji porazilo
6:3. Družstvo žáků s přehledem zvítězilo v šesti svých utkáních a pouze letos dominantní Humpolec byl nad jejich síly. Oběma mládežnickým
družstvům ještě jednou gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
klubu i naší obce. Zvláštní poděkování pak patří kapitánům obou družstev
za organizačně i časově nelehkou práci, zejména panu Švejnohovi a panu
Zapletalovi.

Na pěkných výsledcích našich mládežnických družstev má jistě zásluhu dlouhodobá práce trenérů Pavla Tůmy, Honzy Varyše a Věry Harantové. Tato trojice se v posledních letech na našich kurtech stabilizovala
a rovněž jim patří za kvalitní a spolehlivou práci s dobrovodskými mladými tenisty poděkování. Současně jim přejeme dostatek sil a elánu do trenérské práce další.
Konečnou tečku za sezónou družstev udělalo družstvo dospělých „A“,
které v posledním přímém souboji o 2. místo v KP II zvítězilo v Třeboni
s tamním „A“ týmem 8:1. A jelikož v letošním roce (díky udržení se jihočeského družstva v celostátní II. lize) postupují ze všech krajských stupňů
soutěží vždy první dvě družstva, tak i náš tým žen a mužů „A“ opět (již
počtvrté) postupuje o soutěž výš. Příští rok tak bude družstvo Dobré Vody
„A“ startovat v soutěži KP I, což je druhá nejvyšší soutěž v kraji. Také
všem hráčům a hráčkám, kteří získávali body pro dobrovodská družstva
dospělých, patří za skvělou reprezentaci naše klubové poděkování.


Miroslav Vaníček

sport hasiči /7

Letní soustředění děvčat a dorostu
oddílu kopané

Ve dnech 24. 6. až 27. 6. se uskutečnilo letní soustředění děvčat a dorostenců oddílu kopané. Zúčastnilo se celkem 15 dětí, deset děvčat, ale jen
pět chlapců, což nás trenéry dost mrzelo. Proto se nakonec vše trénovalo
společně. Pro zajištění tréninků se zúčastnili tři trenéři pro obě kategorie.
Soustředění se konalo v malebném prostředí Přední Výtoně u Lipenské
přehrady. Ubytování a strava byly zajištěny v penzionu Vyhlídka.
Denně byly tři tréninkové jednotky, jedna dopoledne a dvě odpoledne. V této kopcovité krajině byly optimální podmínky pro vytrvalostní
výběhy. Využívali jsme také fotbalové hřiště k nácvikům herních situací
a k práci s míčem. Protože je hned vedle výtoňské pláže, tak se posilovalo
a cvičilo i ve vodě. Při těchto nácvicích si trenéři ověřovali, jak na tom
technicky, fyzicky a rychlostně jednotliví hráči jsou. U některých jsme
byli mile překvapeni jejich vytrvalostí a vitalitou.
Pro zpestření jsme sehráli v sobotu přátelské utkání s hokejovým ligovým dorostem Písku, který tam měl letní soustředění souběžně s námi.
Při něm se ukázal fyzický rozdíl mezi chlapci z hokeje a našimi děvčaty,
takže jsme, lidově řečeno, dostali naloženo. Ale přesto jsme toto utkání

hodnotili s trenéry dobře a děvčata si ověřila, jak se hraje ve vyšších soutěžích a jaké proto musí být fyzické předpoklady.
Každý večer jsme měli nějakou zábavnou aktivitu. V pátek se konal
turnaj v bowlingu, v sobotu táborák a pečení špekáčků. V neděli byla
volná zábava s tanečky. Pro všechny to bylo hezké zpestření programu
soustředění. I počasí nám přálo a svítilo nám sluníčko, a tak jsme to využili všichni několikrát ke koupání. Věřím, že za rok bude na letním soustředění minimálně stejně velká účast jako v letošním roce.

za fotbalovou mládež – Antonín Libertin

Hasičské soustředění
Letošní hasičské soustředění se konalo 22.–26. 6. v autokempu Podroužek
u Netolic.
Každé ráno v 7:00 byl budíček a hned v 7:30 rozcvička. Pokaždé jsme
procvičovali celé tělo a běželi 1–3 kolečka. Potom přišla „strašná“ Standova kontrola chatek, kdy nelenil, klekl pod postel, nadzvedl peřinu, kontroloval skříňky a komentoval náš nepořádek. Nejlepší v ten den pak označil
jako sluníčka a nejhorší jako prasata. Po snídani až do oběda byly každý
den požární útoky. O svačinky se starala Evča a kuchtíci. Odpolední program byl koupání, soutěže a hry, plnění odznaků odbornosti.
Nepřišli jsme o stezku odvahy, celodenní výlet, Vánoce - (pod vánočním stromečkem jsme všichni našli kšiltovku se znakem SDH) a závěrečný taneček, který můžete vidět na našem FB SDH. Moc jsme si to všichni
užili a strašně bychom si přáli, aby nás trenéři vzali i na zimní soustředění.
za mladší hasiče SDH Anna a Eliška Bezemkovi

DĚTSKÝ DEN JAKO VÍCEBOJ
VE SPORTOVNÍM DUCHU
Dětský den se uskutečnil 28. 5. v areálu fotbalového hřiště, v okolí kostela
a areálu školky. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet štafety požárního sportu,
včetně silových disciplín, chytání rybiček, hody na plechovky a do věnců,
sbírání a hádání poslepu, chůdy, prolézání, disciplíny fotbalu, hokejbal
a šprtec.
Naše hasičky se postaraly rovněž i o malování na obličej. Poslední
disciplínou pomohli všichni také i nově budovanému parku na území bývalého hřbitova - zalitím nově zasazených stromů a keřů. Odměnou těm
menším byla po splnění všech stanovišť naplněná taška dobrot.
O zábavu se nám postaral skákací hrad od společnosti RE/MAX AB
Normal a skákací hrad, který nám byl přistaven i s občerstvením. Veliké
poděkování patří všem, co přiložili ruku k dílu a přispěli na zdárný průběh akce (hasičstvu, SK Dobrá Voda, obci a sponzorům)

Stanislav Augustin

úspěchy hasičů
na soutěžích
Rok se s rokem sešel a mladým hasičům začalo kolo plné soutěží, které
15. 5. zahájila soutěž Plamen v Jankově. Naši obec reprezentovaly celkem tři závodní týmy SDH Dobrá Voda. Jeden tým mladších a dva týmy
starších žáků bojovaly v disciplínách požární útok a v závodu požárnické
všestrannosti. Bohužel na stupně vítězů nedosáhly, ale i tak měly hezké
umístění. Týden po Plameni vyjely naše týmy na další soutěž ve Strážkovicích, kde běžely štafetu CTIF a požární útok. Následovala soutěž
v Mokrém, kde poměřila své síly i naše dospělá družstva ženy a muži.
Ženy se umístily na skvělém 3. místě a muži na 5. místě.
Dne 4. 6. se naši dorostenci zúčastnili krajského kola na SKP. Vybojovali za jednotlivce úžasná dvě 3. místa - David Augustin a Martin Žemlička a jedno 2. místo Terezka Vaňatová. Na další závod jsme se všichni
vydali s dětmi dne 11. 6. na Hosín. Tentokrát se účastnily naše tři týmy,
jeden tým mladších a dva týmy starších, kde tým starších vyhrál a i ve finále obhájil báječné 3. místo.
Naše celoroční činnost s dětmi přináší výsledky. Všem moc děkujeme
za Vaší podporu a gratulujeme k úspěchům a budeme se i nadále snažit
reprezentovat naši obec. 
trenérka Iveta Kůtová

8/ Pozvánky inzerce

4. 9. 2022 od 15:00
v areálu školy

(venkovní prostor u parkoviště
nebo tělocvična – podle počasí)

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
▮ Taxi Míra vás odveze po Českých Budějovicích a jeho okolí.
Jezdím i Praha, Vídeň, Německo letiště. Volejte 605 898 082

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
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