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MÁME TO ZA PÁR!
Už jen několik týdnů
a školu opustí naši nejstarší
svěřenci, žáci obou devítek.
Přejeme jim vykročení
pravou nohou, ať už v září
vstoupí do bran středních
škol, nebo učilišť. A také
to, aby byla pro všechny
naše základní škola
místem, na které budou
rádi vzpomínat a odkud
si odnesou do dalších let
nejen něco toho vzdělání,
ale dobrá přátelství, která
vydrží. foto: Petra Miková

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dne 27. dubna v podvečer se uskutečnilo setkání obyvatel naší obce se
zástupci investora stavby dálnice D3, projektanta a zástupce zhotovitele
dálničního tunelu. Právě výstavba tunelu se nás posledních pár let výrazně dotýká a ovlivňuje naše životy, zatím pouze negativně. Na již zmíněném setkání padla důležitá informace, kvůli které bylo v podstatě setkání
s veřejností uskutečněno. Bohužel se potvrdily řeči všech skeptiků a bylo
nám oznámeno, že slibovaná roční uzavírka Dobrovodské ulice bude prodloužena, a to pravděpodobně do března příštího roku. Upřímně jsem velice rád, že na setkání dorazilo mnoho našich obyvatel a informaci jsme
vyslechli společně. A také jsme společně na ni mohli reagovat. Všem
zúčastněným patří dík a ti, kteří se z nějakého důvodu nemohli dostavit,
jistě už informace získali.
Z důvodu prodloužení uzavírky a společného tlaku na investora stavby bylo slíbeno, že se konečně vyřeší bezpečný koridor pro pěší, a to
v blízkém místě uzavřené Dobrovodské ulice. Tento koridor snad bude
k dispozici již na začátku prázdnin a opět budeme moci bezpečně projít
do Suchého Vrbného. Samozřejmě za dodržování bezpečnostních předpisů v daném místě, jelikož koridor bude umístěn v rámci staveniště
a bude tedy nutné uposlechnout pokynů odpovědných pracovníků. Jinak
to fungovat nebude.
Dalšími požadavky obyvatel i vedení obce bylo řádné a včasné čištění komunikací, vybudování protihlukové stěny v ulici U Křížku, která nebude omezovat provoz, zachování tzv. pendlbusu a několik dalších
neméně důležitých bodů. Pravdou je, že jako zástupci obce požadujeme

výše zmíněné na každé pracovní schůzce se zástupci investora a zhotovitele stavby. A věřte, že v tom budeme i nadále pokračovat. Stejně
jako vy i zastupitelé obce vnímají omezování způsobené stavbou tunelu
a nikomu to rozhodně není lhostejné. Jsou mezi zastupiteli i tací, kteří
se zde narodili a žijí zde desítky let, někdy i po generace. Nám všem
velice záleží na blahobytu obce a spokojenosti obyvatel a děláme pro to
vše, co je v našich silách. Bylo by jistě vhodné, pokud některý z našich
obyvatel začne posuzovat konání zastupitelů, resp. vedení obce, a tvrdit,
že v jistých věcech „obec nekoná“, aby se nejprve obrátil na vedení obce
a obohatil se o dostatečné a pravdivé informace. Stačí třeba přijít na veřejné zasedání zastupitelů obce, na které v posledních letech dochází
pouze hrstka z vás.
Začátkem léta, resp. 1. července, má dojít k předání budovy současné
hospody na hřišti, která bude přestavěna na moderní a kapacitně lépe
vyhovující restauraci. Nyní probíhají přípravy, kdy je především nutné
zajistit bezproblémový chod v rámci sportoviště a vytvořit dostatečné
provizorní zázemí pro hráče. I to bude ovšem v jisté míře omezující
a opět bude zapotřebí, aby všichni návštěvníci areálu dodržovali nastavená pravidla. Zejména děti by se neměly pohybovat v blízkém okolí
stavby, a proto žádám všechny rodiče, aby na toto dbali. Do konce června, kdy bude areál plně k dispozici, ještě zvládneme několik kulturních
a společenských akcí, jako např. oslavu dětského dne, letní kino apod.
Všichni jste srdečně zváni.
Přeji všem krásné prožití letních měsíců a dětem podařený závěr školního roku.	
Bc. Petr Štika, starosta obce

2/ Informace z obecního úřadu

střípky z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 14. 4. 2022 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
Schválení prodeje majetku obce (část parc. č. 3619/1). Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 22. 3. 2022
záměr prodat část pozemku, a to p. č. 3619/1 – ostatní plocha o výměře
16 m2 v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě
geometrického plánu č. 1884-43/2022. Oddělená část parcely bude následně sloučena se sousední parcelou. Cena za prodej byla stanovena ve výši
1.500 Kč za m2, celkem 24.000 Kč. Zájem o tuto část projevili majitelé
sousední nemovitosti.
Schválení pronájmu majetku obce (část parc. č. 3255/10). Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 22. 3. 2022
záměr pronajmout část stavby, parc. č. 3255/10 v obci a k. ú. Dobrá Voda
u Českých Budějovic, k provozování občerstvení. Objekt se nachází
ve sportovním areálu v Zacharově ulici. Pronájem byl uzavřen na dobu
určitou do 31. 10. 2022 za částku nájemného ve výši 5.000 Kč měsíčně
včetně energie.
Schválení koupě nemovitosti do majetku obce. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic schválila, po předchozí domluvě s majitelem nemovitosti
parc. č. 3610, odkup části tohoto pozemku, a to za účelem zlepšení dopravní situace v daném místě. Jedná se o odkup rohu pozemku o rozměru
4 m2 v místě, kde dochází pravidelně k problému při odbočování z ulice
Borová do ulice Pomezní. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic nabídla
částku 1.500 Kč za m2, celkem tedy 6.000 Kč.
Schválení návrhu na zhotovitele plánované stavební akce. Na základě
výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba
víceúčelového sálu, byla hodnotící komisí doporučena společnost Metro-

stav DIZ s.r.o., IČ 25021915, s nejnižší nabídkovou cenou 49.887.131 Kč
bez DPH.
Schválení poskytnutí dotace. Na základě písemné žádosti ze dne 24. 3.
2022 schválili zastupitelé obce Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč. Žadatelem byla církevní právnická osoba
Charita České Budějovice, která v naší obci poskytuje pečovatelské služby.
Schválení Veřejnoprávní smlouvy. Na základě Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a obcí Dobrá Voda u Českých Budějovic bude
možné využívat služeb městské policie Třeboň v rozsahu stanoveném
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
nebo zvláštním zákonem, vyjma odchytu volně pobíhajících zvířat. Pokyny strážníkům MP bude možno udělovat pouze prostřednictvím starosty
obce nebo jím pověřené osoby. Sazba za výkon činnosti byla dohodnuta
ve výši 1.000 Kč za hodinu (včetně přejezdu z Třeboně a zpět). Smlouva
se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.
Schválení Dohody o poskytování informací z provozovaného dopravního kamerového systému. Na základě Dohody o poskytování informací
z provozovaného dopravního kamerového systému mezi Policií ČR a obcí
Dobrá Voda u Českých Budějovic bude možné poskytnout určenému kontaktnímu pracovišti policie informace z kamerového systému prostřednictvím dálkového nepřetržitého přístupu. Informace budou poskytovány
zejména za účelem zajištění podmínek pro efektivnější pátrání po motorových vozidlech, odhalování a vyšetřování trestných činů a přestupků souvisejících s provozem motorových vozidel nebo s jejich využíváním. Takovéto poskytnutí informací bude bezplatné. Dohoda se uzavírá na dobu
neurčitou. 
Bc. Petr Štika, starosta obce

Stavební práce v obci
Dosud byly provedeny menší práce jako oprava oplocení areálu ZŠ, zřízena zpevněná plocha pro dopravní techniku obce v areálu garáží u školky, kde byla využita již použitá zámková dlažba. Pro veškerou techniku
pro dopravu a údržbu obce máme nyní buď krytá garážová stání nebo
zpevněné plochy, v rámci možností byl před velikonoční poutí opraven
i chodník v ulici Požárníků. Každoroční drobný vývěr vody v horní části
ulice Na Kopečku, kde už v minulosti bylo opakovaně prokázáno, že se
nejedná o poruchu vodovodního potrubí a únik vody z něj byl drénem
sveden do kanalizace. Zřejmě se jedná o vodu z nějakého mělkého pramene v okolí.
Začala oprava povrchu ulice Na Lukách, termín dokončení 31. 8. 2022.
Jedná se o poměrně rozsáhlou stavbu, která po loňské výměně plynového
potrubí zahrnuje výměnu povrchu komunikace, opravu chodníků po obou
stranách a výměnu veřejného osvětlení, kde k nasvícení komunikace postačí světla na čtyřech stožárech a dosavadní sodíkové výbojky budou

Víceúčelový sál, pohled od jihozápadu

nahrazeny LED úspornými světly. Tak jako na jiných stavbách bude zhotovitel konzultovat průběh prací s obyvateli v souvislosti s garážováním
soukromých vozidel a přístupu k domům.
Ve stejném termínu bude provedena úprava plochy u vjezdu k rampě
prodejny potravin, kde se dříve po silných deštích hromadila voda. Znamená to vybourání stávajících panelů a asfaltů, osazení acodrainu a nové
vyasfaltování plochy. Znovu upozorňujeme řidiče z okolních domů, aby
místo před prodejnou nezneužívali k parkování svých vozidel, v období
těchto úprav budete bránit nejen provozu prodejny, jak už je neblahým
zvykem, ale i práci techniky zhotovitele stavby. V tom případě budou
vozidla na náklady vlastníka odvezena.
U další stavby, která již také běží, není investorem obec, ale firma
EG.D, která provádí přeložku stávajícího vzdušného vedení v úseku mezi
ulicemi Nová cesta a Srubecká pokládkou nového kabelu VN v trase ulic
Hraniční, Zlatá, Nová cesta, Školní. Tato stavba by měla být dokončena
v průběhu měsíce června.
Pod pojmem „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu“ na hřišti se skrývá i kompletní přestavba zázemí pro sportovce v podzemní části budovy, stavba vodojemu také v podzemí, který nahradí nevyhovující
povrchovou ocelovou nádrž na vodu pro zálivku hřiště. Přestavba bude
zahájena v červenci. Protože nelze bez náhrady zrušit zázemí pro soutěže
fotbalistů, probíhají i práce na zřízení pro ně náhradního zázemí po dobu
výstavby, což zahrnuje vodovodní a kanalizační přípojku, pronájem buněk
pro šatny, sprchy a WC pro sportovce i rozhodčí. O průběhu této velké
stavební akce vás budeme informovat příště. 
Jiří Šabatka

Obecní úřad vám nabízí ke koupi:
Knihy Mým domovem je Dobrá Voda (250 Kč), Kostel Panny Marie Bolestné (130 Kč), 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. Stále si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2022 s fotografiemi naší obce a s praktickým vyznačením
všech svozů odpadů během celého roku (100 Kč), a to i v samoobsluze či v obecní knihovně.

OBECNí OBECNÉ /3

Bleší trh v naší obci
Po delší pauze se opět konal v sobotu dne 7. 5. 2022 bleší trh. Z důvodu nepříznivého počasí se uskutečnil pod stanem na hřišti u hospody.
I když počasí nepřálo, přišli prodejci i kupující. V nabídce byly i domácí produkty jako buchty, koláčky a další občerstvení včetně kávy.
Přítomným účastníkům se setkání líbilo, a tak se naplánovalo další
na 1. sobotu v měsíci červnu jen s určitou změnou. Usoudili jsme, že
bude pro maminky lepší, aby se akce konala až v odpoledních hodinách, aby si to všichni v klidu užili. Před konáním akce budou opět
vyvěšeny plakáty s veškerými informacemi.
Na další setkání se těší organizátorky
Marcela Zifčáková a Marie Glaserová

Dozor
na Dobrovodské pouti
Po covidové pandemii se konečně konala v prostranství u kostela tradiční
velikonoční pouť. SDH jako každoročně vypomáhalo s dodržováním pravidel a pořádku. Měli jsme za úkol v pátek ráno zkontrolovat u stánkařů,
zda dodržují předem stanovené metry, vyřešit s nimi úklid. Každý den
jsme hlídali pořádek, parkování, výtržnosti a v neposlední řadě případné
problémy s vodou a elektřinou. I letošní ročník proběhl bez komplikací
a my jsme za to rádi.
Děkujeme všem, kteří si našli čas v době velikonočních svátků a drželi
dozor!
Hasička Iveta Kůtová

Nový park na místě bývalého
hřbitova dobrá voda
Až do r. 1785 bývali zemřelí z Dobré Vody a okolních obcí pohřbíváni
na budějovickém Staroměstském hřbitově. Důvodem bylo, že tyto obce
patřily k faře kostela sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele, který je tam situován. Poslední cesta člověka hlavně pro pozůstalé například z Třebotovic
to byla jistě dlouhá. A tak se zřízením farní osady (lokálie) v roce 1785
s centrem na Dobré Vodě, kam patřily obce Suché Vrbné, Pohůrka, Srubec, Třebotovice, Kaliště a Hlinsko, vznikl kromě matriky, jejíž vedení
bylo nařízeno obcím už výnosem Marie Terezie (1717–1780), na Dobré
Vodě i hřbitov. V té době už stál a byl vysvěcen kostel Panny Marie Bolestné (1739) a od r. 1786 i samostatná fara.
Hřbitov byl situován pár desítek metrů východně od kostela. Dnes občas i místní o tomto hřbitově mluví jako hřbitově židovském. Tím však
nikdy nebyl, ve jmenovaných obcích se židovské obyvatelstvo nevyskytovalo. Začátkem 19. století hřbitov velikostí přestal vyhovovat. Pohřbívat se
na něm přestalo v roce 1912, kdy byl založen hřbitov nový, dnes nazývaný
dobrovodský. Má výměru 1 ha. V době svého vzniku stál na katastru obce
Hlinsko. Už krátce před ním vznikl i hřbitov třebotovický, který má zhruba poloviční výměru.
Po padesáti letech od uzavření původního hřbitova došlo po exhumaci
ostatků k pokusu o přeměnu hřbitova v park. Víme, že dobrá myšlenka
nebyla nikdy dotažena do konce. V současné době dochází k realizaci
parkových úprav v obci, po rekonstrukci schodů od kapličky a cesty parkem podél potoka byly zahájena i úprava parku na původním hřbitově
u kostela. Podle záměru zastupitelů obce a návrhu projektantky zahradní architektury Ing. Nely Hermanové, která s obcí ochotně spolupracuje,
byla v centru parku osazena žulová deska, která říká, v jakém místě se

návštěvník nachází. K lípě, zasazené ke stému výročí založení republiky, přibyly i čtyři další vzrostlé lípy jako zárodek budoucí aleje od ulice
Požárníků. Vysázeno bylo i několik stromů menších a celá řada keřů. Postupně budou doplněny i lavičky, které jsou již zadány do výroby. Koncem
léta je naplánována i výsadba cibulovin a dalších keřů.
Z projektu záměru je zřejmé, že se nejedná o nějaké přísně střežené
pietní místo, ale prostor, který uvítá každého návštěvníka, který v zeleni
rád posedí s malými dětmi, nebo si prostě přijde odpočinout do příjemného prostředí. Je třeba si uvědomit, že každý nově založený park si vyžádá
určitou dobu, obvykle 3–4 roky, kdy se ukáže v plné kráse. Protože žijeme
v období nastávajícího sucha, které mladým rostlinám nesvědčí, slíbili
dobrovodští dobrovolní hasiči, že se o vláhu pro stromy i keře při svých
cvičeních postarají. V minulém roce pod zem uložená nádrž pro požární
vodu, kterou lze doplňovat z vrtu na hřišti, k tomu dává dobré předpoklady. Požádal bych však návštěvníky, aby nejenom zde udržovali čistotu. Je
smutné, že zejména těm mladším vůbec nepřijde divné kdekoliv zahodit
jakýkoliv obal od potravin nebo plastovou lahev. Když to se podaří, bude
naše obec stále hezčí. 
Jiří Šabatka

4/ vzdělávání

Zprávičky ze školky

Počasí dobrovodské pouti přálo a pan starosta zařídil, že nás potočili
na dětských kolotočích ještě před jejím zahájením.
Po Velikonocích jsme se zaměřili na projektové dny. V keramické
dílně, která vznikla ve třídě Bodlinek a Broučků pod vedením Bc. H.
Štarkové, si děti vyzkoušely nové pracovní postupy a techniky. Vyrobily
maminkám k jejich svátku krásná srdíčka se sklíčkovým středem. Další
projektový den prožily nejstarší děti ze třídy Koťátek v Oboře v Hluboké
nad Vltavou. Děti získaly nové informace z environmentální výchovy.
Odborníci z Lesů ČR jim ukázali paroží muflonů a jelenů, viděly i živé
muflony, učily se rozeznávat houby, seznámily se s prací dřevorubců
a také si vyzkoušely ochranný oděv s přilbou.
Filipojakubskou noc jsme oslavili 29. 4. Děti si vyráběly kouzelnické
hůlky, netopýry, závodily na košťatech, tančily a dobře se občerstvily.
V pátek 6. 5. vystoupil sboreček MŠ s pásmem písníček a básniček
v Domově důchodců na Dobré Vodě. Pro babičky a dědečky to byla
nejhezčí oslava Dne matek.
Zúčastnili jsme se také několika výtvarných soutěží. Malovali jsme
motýly a pohádkové bytosti, nejpovedenější obrázky našich malých malířů jsme poslali do soutěže.
Květen jsme zahájili sportovně. Lektorka z SK Dynamo připravila
dětem na zahradě školky dvě dopoledne plná pěkných pohybových her

a soutěží s různým sportovním náčiním. Jedna z her byla Na zahradníky
a krtky, což byla pěkná průprava pro projekt Malý zahradník, který připravili ve třídě Slůňat. Pod vedením zahradníka pana Semereka si děti
vyzkoušely sázení rostlin a kytek, setí semen a travin. S paní učitelkami
si postavily hmyzí hotel a založily si kompostér, do kterého každý den
přisypávají zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně naší školky. Budeme se
učit zalévat a plít, aby nově vzniklý kout zahrady dělal radost nejen nám,
ale i všem kolemjdoucím.
Sférické kino, které přijelo do školky, bylo pro mnohé novým zážitkem. Děti ležely v kopuli a dívaly se na projekci vesmíru a o podmořského světa.
Měsíc květen uzavře zahradní slavnost s divadlem Okýnko a letní
olympiáda. Oslava Dne dětí bude plná soutěží, sportovního vyžití, s nanukem, diplomem a medailí. Už se moc těšíme na výlet do Selibova
do Pohádkové kovárny.
Školní rok pomalu končí a my se těšíme na velké prázdniny. Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů ve škole a nově přijatým dětem,
aby se jim ve školce moc líbilo.
Přejeme vám krásné letní dny!

Zuzana Strnadová a tým učitelek MŠ

Budou prázdniny!

Zase to nějak rychle uteklo, končí nám další školní rok, blíží se prázdniny, proto mi dovolte krátké zamyšlení.
Letošní školní rok se nesl v duchu touhy nás všech po návratu k normálu. Bohužel ještě po více než jeho první polovinu byla naše pedagogická
práce komplikována neustálými a často se měnícími hygienickými opatřeními, ale všechno jsme společnými silami zvládli.
V první polovině roku jsme ve škole uplatňovali doporučený adaptační
styl návratu žáků do škol – všichni jsme si po takřka dvou letech museli
znovu přivyknout pravidelnému školnímu režimu, znovu se nastavovala

zapomenutá pravidla, tak, aby se nesnižovala kvalita vzdělávání. Nebylo to
snadné, ale při porovnání současného stavu se situací v září-říjnu je pokrok
neoddiskutovatelný. Často a ráda se procházím školou, užívám si pozitivní
energii, mám radost, když vidím spokojené děti a usmívající se učitele. To
si vždycky říkám, že máme krásnou práci, že to prostě má smysl.
Děkuji svým kolegům, pedagogům i ostatním zaměstnancům za vysoké pracovní nasazení, vážím si toho, dětem za jejich radost z učení a píli,
rodičům za podporu a příjemnou spolupráci a přeji všem krásné odpočinkové léto!
Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ

Přírodovědná exkurze
do Np Šumava
V polovině dubna vyrazili šesťáci, sedmáci a žáci z přírodovědného semináře na celodenní přírodovědnou exkurzi do Národního parku Šumava.
Cesta vlakem rychle uběhla a dopoledne jsme vystoupili ve Stožci. Počasí nám přálo, bylo slunečno a příjemné teplo, proto jsme si bádání v horské
říčce a blízkém rybníku užili. Lovili jsme a poznávali jsme malinké bezobratlé živočichy. Prošli jsme naučnou Puštíkovu stezku. Prohlédli jsme si
šumavskou expozici v infocentru. Nakoupili dárky a suvenýry a příjemně
unaveni jsme se vydali vlakem zpět domů.
Za vyučující přírodopisu
Mgr. Gabriela Nováková a Lucie Kupcová, žákyně 7. třídy

Fotografická připomínka krásného jarního koncertu dětských sborů
v kostele Panny Marie Bolestné dne 5. května. 
foto: Karel Mika
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Matky (a otcové),
přijďte se uvolnit!

Milí unavení rodičové, obecní knihovna vám nabízí své prostory
k posezení nad knihou, kterou zrovna čtete, nebo jste právě přečetli.
Zařiďte si u protějšků volno, vezměte knihu do knihovny jako dříví
do lesa či sovu do Atén, káva a čaj se najdou – a na chvíli vypněte čas
nad stránkami, které vás baví a mohly by bavit i ostatní.
Nazvali jsme tyto pravidelné večerní dýchánky Uvolněné matky
(otcové prominou, ale už by nešlo o jazykový vtip) a dobou a časem
by bylo první úterý v měsíci v 17:30 do… dokud nebude dočteno.
S radostí uvítáme i další uvolněné členy rodin bez ohledu na věk.
První schůzka by byla výjimečně až druhé úterý v červnu (7. 6.
je v knihovně beseda s p. Bittnerovou) – tedy 14. 6., poté 5. 7. Další schůzky naplánujeme podle letního provozu knihovny, od září by
byly stabilně každé první úterý v měsíci.

Petra Miková a Petra Pavlíčková Aimová

OBECNÍ KNIHOVNA DOBRÁ VODA
POŘÁDÁ
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI SETKÁNÍ
ČTENÁŘEK
NAD KNIHOU,
KTEROU PRÁVĚ ČTOU,
NEBO PŘEČETLY

ZVÁNI JSOU – NAVZDORY POJMENOVÁNÍ
TOHOTO KROUŽKU – TAKÉ UVOLNĚNÍ OTCOVÉ
SCHÁZET SE BUDEME OD 17:30 V DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ KNIHOVNY

Obecní knihovna Dobrá Voda u Českých Budějovic
vás zve na povídání nad rodokmeny,
naším hostem bude spisovatelka

MARTINA
BITTNEROVÁ
S PROGRAMEM

BYLI NAŠI PŘEDCI OBROZENCI
ANEB
JAK ZAČÍT S RODOKMENEM

7. 6. 2022 od 18:00
v oddělení pro dospělé čtenáře

Jo Nesbø a jeho
žárlivé případy
Se severskými detektivkami a thrillery se v posledním desetiletí roztrhl krví zabarvený, hodně naplněný pytel z pevné celtoviny. Některé
jsou nepříliš povedenými pokusy autorů, kteří píší snad jen zkusmo
a podle osvědčených scénářů, jiné mají neotřelou zápletku, strohé, ale
přesvědčivé dialogy a vyšetřovatele/vyšetřovatelku, kteří jsou k nesnesení sympatičtí.
Jedním z těch mála, který psát doopravdy umí, a to tak, že litujete,
když začnete mít v pravé ruce méně stránek než v levé, je norský
spisovatel Jo Nesbø.
Sám autor je snad románová postava: maminka knihovnice, táta
vypravěč, čtenářství samozřejmost. Chlapec šel ale jinudy: chtěl se
stát profesionálním hráčem britského fotbalového klubu Tottenham Hotspur. A asi
by jím byl, kdyby si
nenatrhl kolenní vazivo. Tak otočka – studium ekonomie, poté
pracoval jako burzovní makléř a finanční
analytik. Ale talent
a divokou duši nelze
držet mezi manžetovými knoflíčky – Nesbø po večer hrál v rockových kapelách na kytaru. Možná by byl
dobrým muzikantem,
ale někde čekaly jiné
múzy, ty netančily mezi
linkami notové osnovy,
ale mezi řádky. Joovi
Nesbømu zemřel v roce 1997 táta a idol norské rockové scény je vyslyší – chce „do konce svého života napsat román“…
Prvotina se jmenovala Netopýr a i díky nesnesitelně sympatickému kriminalistovi Harry Holeovi sklidila obrovský úspěch. Následují
coby volné pokračování knihy Švábi, Červenka nese smrt, Nemesis, Pentagram, Spasitel, Sněhulák, Levhart, Přízrak, Policie, Žízeň
a Nůž.
Nesbø je také autorem humoristických knih pro děti, které psal
pro svou dceru. Jejich ústřední postavou je poněkud výstřední Doktor
Proktor a dvojice kamarádů, Bulíka a Lízy.
Poslední novinkou na českém knižním trhu je sbírka povídek
Žárlivost a jiné povídky. Na prostoru velmi omezeném, jakým jsou
povídky, se odehrávají dramata, jejichž ústředním motivem je právě
jedna z neřestí – nevěra a její prodloužený stín žárlivost. Nevěra se
nevyplácí, a nakonec vždycky vyjde najevo. A když se vášeň proplete
se žárlivostí, k pomstě zbývá už jen krůček. Dva horolezci – dvojčata
usilují o krásnou řeckou servírku a jeden z nich je navíc. Taxikář nachází v šéfově autě náušnici své manželky. Žena letící z New Yorku
do Londýna se kvůli manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu
a bez okolků své plány svěřuje podivnému spolucestujícímu (pokud
vám to připomene úvodní scénu ze Sin City, máte jasno). Paní u kasy
nesnáší drzé předbíhání a řeší to po svém… Nebezpečný kolotoč silných emocí se dává do pohybu… a nelze jej zastavit.
Vy se zastavte – v knihovně máme všechny zmíněné tituly autora,
který se naštěstí pro nás čtenáře nestal fotbalistou, kravaťákem, ani
rockovou hvězdou.
Petra Miková
(za použití https://cs.wikipedia.org/wiki/Jo_Nesbo
a https://www.kosmas.cz/knihy/293594/zarlivost-a-jine-povidky/)

6/ kultura

100. výročí narození významného
historika Karla Pletzera
Dobrovodští občané, zejména ti starší, si jistě dobře pamatují na tichého, skromného člověka, který většinu života prožil na Dobré Vodě. Při příležitosti jeho životního jubilea bych s touto osobností rád seznámil i naše novější spoluobčany. Se svolením jeho dcery, paní Mgr. Aleny Böhmové, vám
předkládám článek, který napsala pro Zpravodaj Historického klubu při Jihočeském muzeu. 
Jiří Šabatka
Významný českobudějovický historik pan Karel Pletzer se narodil 7. 6. 1922 v Českých Budějovicích. V letošním roce uplyne 100 let od jeho narození
a 20 let od jeho úmrtí.
Karel Pletzer absolvoval Reálné gymnázium v Českých Budějovicích, roce 1942 byl totálně nasazen v Linci. Po válce studoval na Filosofické fakultě Karlovy univerzity historii a český jazyk u známých vysokoškolských pedagogů, např. u profesora Šmilauera. Po studiích nastoupil jako odborný
pracovník do Městského muzea v Českých Budějovicích a 1. 8. 1952 byl jmenován ředitelem. V té době mělo muzeum 8 zaměstnanců a otevřeno bylo
pouze v sobotu a v neděli. V roce 1970 bylo už muzeum významnou regionální institucí, pořádalo 10 výstav ročně a rozvíjela se přednášková a publikační činnost. Pod jeho vedením se stalo Jihočeské muzeum regionálním ústavem s dobrou pověstí.
V důsledku normalizace po 20 letech svědomité práce byl zbaven funkce ředitele. Důvodem měla být malá angažovanost v „obrodném“ procesu
po roce 1968. Zpočátku pracoval jako vedoucí oddělení historie, posléze byl přinucen odejít z muzea úplně. V letech 1975–1977 byl zaměstnán v nakladatelství Růže a ve Státní vědecké knihovně jako odborný knihovník se specializací na staré tisky. V roce 1982 odešel do důchodu. Do muzea se
opět vrátil po roce 1990, kde zpracovával fond knihovny a působil zde až do roku 2002.
Jeho dílo bylo obsáhlé, publikoval více než 650 článků. Převážná část jeho bádání je zaměřena na dějiny Českých Budějovic 15. a 16. století. Objevil
zlomek české Alexandreidy, poslední z devíti známých. Pergamenový dvojlist byl použit ve vazbě knihy v 16. století. Připravoval dokumentační základnu celokrajské expozice Jihočeského písemnictví v klášteře Zlatá Koruna a zpracoval katalog knihovny biskupského semináře.
Podílel se velkým dílem na Encyklopedii Českých Budějovic, kde zpracoval 210 hesel. V roce 2001 napsal knihy Českobudějovické ateliéry 1853–
1929 a také Album starých pohlednic Českobudějovicka v česko-německé verzi.
Karel Pletzer vynikal pílí a schopnostmi nad jiné. Měl široké a odborné znalosti, byl skutečným znalcem dějin našeho města, Českobudějovicka
a jižních Čech vůbec. Za svoji celoživotní poctivou práci a vysoké morální kvality byl odměněn těsně na konci svého života Cenou města České Budějovice pro rok 2001. Muzeum považoval za svou srdeční záležitost a pracoval zde až do posledního dne své životní dráhy. Zemřel 12. 7. 2002.

(redakčně upraveno a zkráceno)

Stavění máje a pálení čarodějnic
Obě akce zmíněné v titulku tohoto článku pro nás, hasiče, začínají o týden dříve, kdy se musíme sejít, pokácet strom, sesbírat chvojí, vynést
strom z lesa a dovézt k hasičárně. Zde děti z budoucí májky oloupou kůru
a děvčata ozdobí její vršek stuhami a krepáky. Pod korunou stromu je
uvázán ozdobený věnec, který má velkou tradici a nesmí chybět. Hasičky
vyrobí čarodějnici, která bude hořet na hranici. O dalším víkendu následuje její přesunutí k fotbalovému hřišti. Pro zajímavost – letošní májka
měla krásných cca 23 m.
Poslední dubnový podvečer už začal ten správný čarodějnický rej, soutěže pro děti a průvod s čarodějnicí. Před zapálením hranice si pro Vás
pro zpestření připravily čarodějnice taneček, který měl u všech obrovský
úspěch. Děkujeme všem hasičkám a maminkám za přípravu a pomoc
s organizací, včetně osobní účasti. Kolem sedmé hodiny večer nám k tanci, hlídání májky a poslechu začala hrát kapela SITUACE.
Máj je prostě krásný čas, kdy bychom měli být se svými blízkými a dělat jim radost.
za SDH Kateřina Bezemková,

foto: Ondřej Štika
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Akademické mistrovství republiky
v orientačním běhu
Orientační běh je moderní sportovní odvětví pocházející ze Skandinávie,
které kombinuje běh a zároveň precizní orientaci v mapě a terénu. Závodníci tak neběhají po předem vyznačených trasách, ale sami si volí trasu
mezi určenými kontrolními body. Dříve se závody odehrávaly především
v lese, od přelomu století ale sílí tendence přiblížit orientační běh divákům a potenciálním zájemcům o náš sport ve městech. Tak se zrodila disciplína orientačního sprintu, ve kterém závodníci v maximální rychlosti
hledají nejrychlejší cestu bludištěm městských uliček.
Po třech letech se orientační běžci vrátí také do uliček Dobré Vody. Zatímco tehdy se závodníci prali o titul mistra jižních Čech, nyní se do Dobré Vody chystají ti nejlepší z nejlepších, aby změřili své síly na závodě
Akademického mistrovství České republiky, které v rámci Českých akademických her 2022 hostí Jihočeská univerzita.
Stane se tak 21. června od 15 hodin, centrum závodů se nachází na fotbalovém stadionu. Na závodníky čeká trať dlouhá asi 3,5 kilometru, na níž
se podívají i do areálu oblastního ředitelství Lesů České republiky a domova důchodců. Právě členité prostory areálu domova důchodců prověří

rychlost rozhodování závodníků a jejich schopnost najít nejrychlejší postup mezi kontrolními body, jejich fyzické síly otestuje kopcovitý terén.
Ti, kterým se závod podaří nejlépe, se kvalifikují na srpnové Akademické
mistrovství světa do Švýcarska.
Závod nijak neomezí život v obci, odehrává se za plného silničního
provozu. Spoléháme se přitom na vzájemný respekt a pochopení mezi
závodníky a obyvateli obce. Po dobu závodu se na vybraných místech
obce objeví kontrolní body, na nichž si závodníci vyznačují do elektronického čipu průchod daným místem. Tyto body mají podobu necelý metr
vysokého laminátového či hliníkového stojanu, označeny jsou látkovým,
oranžovo-bíle děleným lampionem a nesou elektronické záznamové zařízení. Prosíme Vás, abyste v rámci zachování férovosti závodu tyto nepřesunovali ani neničili.
Pevně věříme, že se nám podaří zprostředkovat závodníkům kvalitní
sportovní zážitek a že na Dobrou Vodu budou ještě dlouho vzpomínat.


Pořadatelé z SKP České Budějovice

Co se děje u mladých hasičů
I když jsme měli venku zimu a mladí hasiči se k trénování s vodou nedostali, tak neleníme. Připravujeme se na soutěž Plamen, která je pro hasiče
jedna z nejdůležitějších. Odstartuje se s ní 15. 5. nová sezóna hasičských
soutěží. Příprava je velmi složitá. Mladí hasiči se musí naučit nazpaměť topografické značky, používat buzolu na mapách, zdravovědu, rozlišit druhy
hasicích přístrojů, vázat několik druhů uzlů, střílet ze vzduchovky na cíl
a v neposlední řadě mít fyzičku na dvou až tříkilometrový běh. Předvedou
zde také požární útok. Když si představíte, že takový výkon musí předvést
i šestileté děti, tak jim můžeme jenom zatleskat.
Kroužek mladých hasičů je naučí i spoustu dalších užitečných věcí
do dospělého světa. Ale není to jen o učení, odměnou za jejich pilnou
práci jsou výlety, oddechové vyrábění, výstavy a spoustu dalších aktivit
k utužení kolektivu. Co si budeme povídat, stejně se těšíme na teplo a sluníčko, až nám do hadic nateče voda a vyběhneme do útoku.
A abychom i Vám trochu přiblížili, co všechno umíme, tak si Vás dovolujeme pozvat na Dětský den jako Hasičský víceboj dne 28. 5. 2022 –
viz pozvánka na této straně zpravodaje. Bližší info sledujte na našem webu
www.sdhdv.cz, na FB a vývěskách.
Ohni zmar, vodě zdar! 
Trenéři mladých hasičů

Seznam
mistrovských domácích
utkání SSK Dobrá Voda
u Českých Budějovic
Středa
Sobota
Neděle
Středa
Sobota
Neděle

1. 6. – 16:30
4. 6. – 9:30
11:15
17:00
5. 6. – 10:00
15:00
15. 6. – 16:30
18. 6. – 17:00
19. 6. – 15:00

– MP D. Voda – T. Sviny
– SŽ D. Voda – Slávia Č. B.
– MŽ D. Voda – Slávia Č. B.
– Muži „A“ D. Voda – Borek
– Dor. D. Voda – Hluboká nad Vltavou
– Muži „B“ D. Voda – Bavorovice
– MP D. Voda – Římov
– Muži „A“ D. Voda – Rudolfov „B“
– Muži „B“ D. Voda – Zborov
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▮ 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

placená inzerce:
11. 5. 2022 11:34

Letní akce ověřený dodavatel 1 .jpg

NEJLEPŠÍ

NABÍDKA NA TRHU
300 Mb/s

250Kč/měs.

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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