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Stavební práce v obci
Potoční ulice: v posledních deseti týdnech se
uskutečnila výměna plynového potrubí včetně přípojek a v některých případech i výměna domovních skříněk s měřidlem v ulici U Křížku a části
ulice Potoční. Vzhledem k tomu, že v předchozím
vydání Zpravodaje jsem se této stavbě věnoval
podrobněji, mohu pouze konstatovat, že stavba
proběhla bez větších problémů, stavbaři se snažili obyvatelům v rámci možností vycházet vstříc
a v současné době jsou v této části lidé zásobováni plynem bez omezení. Staveniště bylo už také
předáno zhotoviteli kanalizace. Vás, obyvatele,
znovu žádáme o trpělivost a věřme, že i nadále bude počasí stavbě přát. V tomto případě lze
pokračovat v práci i při nižších teplotách, kanalizační potrubí není na teplotě při instalaci příliš
závislé. Práce ale bude náročnější, neboť potrubí je
uloženo hlouběji a výkop také bude širší. Jakmile
bude tento úsek dokončen tak, že bude průjezdný, začnou práce v druhé polovině Potoční ulice
směrem do centra obce, nejprve na plynovém potrubí a následně na kanalizaci, obojí opět včetně
přípojek. To už se ale týká roku 2021. Teprve potom bude v celém rozsahu provedena definitivní
úprava povrchů včetně nových chodníků a nového
veřejného osvětlení.

Hornická ulice: i zde byly práce plynařů provedeny ve stejném rozsahu jako v ulici Potoční. Plyn
je už dodáván bez omezení, rýhy po výkopech
byly zapraveny a ulice je sjízdná. Po vzájemné
dohodě obce a firmy E.ON bude v příštím roce
obnova potrubí v této ulici pokračovat směrem
ke hřbitovu, skončí v křižovatce s ulicí U Haldy,
kde rovněž dojde k výměně. Pokračovat se bude
i v práci na potrubí směrem k točně MHD (týká
se i ulice Na Stráni), plynaři překročí Lázeňskou
ulici a pokračovat budou ulicí Srubeckou. Další
spolupráci s plynaři bude starosta obce směřovat
tam, kde máme v nejbližší době naplánovánu obnovu povrchů ulic, např. v ulici Na Lukách. Vše
bude záležet na volné kapacitě stavebních firem,
rozpočet obce je na tyto realizace připraven.
Hřiště u školy: také tato náročná stavba je již
dokončena a předpokládám, že v jarních měsících ji škola pro míčové i atletické disciplíny
začne naplno využívat. Podmínky pro využití
veřejnosti se ve spolupráci obce s firmou, která
realizovala povrchy, připravují. Během finálních
prací došlo k hrubému znečištění menší části
atletické dráhy blátem, kvůli kterému nemohlo
být dokončeno lajnování kusu dráhy. Potěšitel-

né však je, že rodiče dětí, které v této nelehké
době, patrně z nedočkavosti, dráhu znečistily, se
k věci postavili čelem a nabídli svou pomoc při
nějakých závěrečných dokončovacích pracích.
„Dolajnování“ znečištěné plochy firma provede
v jarních měsících.

Chodník U Rybníka: také tato už dlouho připravená stavba byla předána zhotoviteli a pracuje
se na ní. I zde budeme doufat, že počasí dovolí
tuto stavbu dokončit co nejdříve. Chodník zde
po obou stranách komunikace není rozhodně
přepychem, až se naplno rozběhne stavba dálničního tunelu, bude ulice U Rybníka i Na Vyhlídce
dosti zatíženou objízdnou komunikací.
Zeleň v obci: v souladu se zásadou nahrazování staré a nevyhovující zeleně jsme pokračovali
s výsadbou stromů a keřů nových. Kromě tří lip,
dvou buků a japonských vrbiček hakuro nishiki jsme tentokrát vysadili i sedmnáct ovocných
stromů. Věřím, že se tyto výpěstky dožijí své
dospělosti na místech, kam byly vysazeny, a neskončí jako ozdoba soukromých zahrad, jak se to
pravidelně stávalo v minulosti. Děkuji.

Jiří Šabatka

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, který bude pro nás
všechny jiný než ty předchozí. Doba je
zvláštní, plná omezení, netrpělivého vyčkávání, co přinese další den. I přesto
věřím, že si závěr roku nenecháme ničím
zkazit a prožijeme klidné období. Bohužel jsme nuceni i v naší obci vynechat
tradiční hlaholení a společné rozsvícení
stromu, včetně plánovaných koncertů. Ale
nebojte, na první adventní neděli bude vánoční strom v naší obci rozsvícen a jistě
bude dělat radost všem kolemjdoucím.
V letošním roce budou opět rozsvíceny
stromy dva (v blízkosti kostela a v areálu
mateřské školy), ale oba na trochu jiném
místě a v jiném kabátu. Doufám, že se vám
vánoční výzdoba zalíbí a příští rok u toho
budeme opět spolu.
Se závěrem roku také postupně dokončujeme stavební práce v obci, zejména pak
výstavbu nového atletického oválu s víceúčelovým hřištěm v areálu základní školy. Stavba je jistě povedená, vypadá velice
hezky a už pouze čekáme na kolaudaci
a následné plné využití prostoru nejenom
žáky zdejší školy. Již jsem byl několikrát
dotázán ohledně možného využití oválu
a hřiště samotnou veřejností. Samozřejmě
ano, ale za určitých podmínek a jednoduchých pravidel. V prvé řadě je nutné vyčkat, než bude celý prostor řádně upraven
a předán. Největší hrozbou nyní může být
neuvážený pohyb v okolí atletického oválu
a roztahání čerstvého bláta z návozu nové
zeminy. To by mohlo mít fatální následky
pro nově položený povrch. Mějte prosím
dále na paměti, že prostor je určen zejména k výuce žákům základní školy. V době
výuky nelze tedy areál přednostně užívat. Dále bude hřiště poskytnuto hráčům
sportovního klubu, zejména pak pro hru
volejbalu a mládežnického fotbalu. Stále zde bude zůstávat dostatek času i pro
sportovní aktivity jednotlivců či malých
skupin. Respektujte prosím potřeby našich
žáků a klubových sportovců, chovejte se
na hřišti slušně, udržujte pořádek a buďte
ohleduplní zejména k lidem, kteří bydlí
v blízkosti sportoviště.
Jsem rád, že máme za sebou výměnu
plynového potrubí v části Hornické ulice.
Havarijní stav potrubí mohl způsobit značné škody, ale vše nakonec dopadlo dobře. Uvědomuji si, že situace nebyla lehká
zejména pro obyvatele, kteří byli v rámci
opravy několik dní odpojeni od přívodu
plynu a nemohli si tak přitopit, ohřát vodu,
apod. Děkuji všem za trpělivost a pochopení vážné situace. S výměnou plynového
potrubí budeme v dalších letech postupně
pokračovat, tentokrát již ale za větší účasti
obce a snad i za lepšího počasí.
Závěrem bych velice rád poděkoval
všem lidem, kteří dlouhodobě přispívají k řádnému chodu obce, ať už z řad zaměstnanců, zastupitelů či dalších obyvatel
naší obce. Zejména díky jejich aktivitě,
píli a energii se nám všem zde jistě žije
lépe. Pokud budete mít jakékoli dotazy,
připomínky nebo náměty na cokoli, pište
nám nebo přijďte na veřejné zasedání, které mimochodem v prosinci proběhne jako
letošní poslední a kde budeme společně
schvalovat např. rozpočet obce na příští
rok. Pro lepší náladu a zpestření dnešních
dnů jsme si dovolili připravit nástěnný kalendář na rok 2021 s fotografiemi pana
Otty Seppa, který v minulosti zachytil
krásné momenty v naší obci. Kalendář je
velice povedený a jistě může být ozdobou
i Vaší domácnosti. Všem Vám přeji krásné
a klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku zejména pevné zdraví.

Bc. Petr Štika, starosta obce

2/ Informace z obce

Informace k odpadům
od 1. 1. 2021
S nástupem nového roku dojde k zásadní změně
ve sběru tříděného odpadu v naší obci. Změna
se bude týkat především svozu tříděného papíru
a plastu. Současné nádoby o objemu 1.100 litrů,
které se nacházejí na několika místech (sběrná
hnízda), budou odstraněny a nahrazeny nádobami o objemu 240 litrů, které budou umístěny
přímo u nemovitostí (na pozemku vlastníka nemovitosti). Distribuce těchto nádob již od listopadu postupně probíhá, a to na základě písemné objednávky, kterou jsme roznesli do každé
schránky v obci. Pokud ji někdo k dispozici
nemá, je možné objednávku vytisknout z webu
obce, popř. kontaktovat obecní úřad.
Tuto změnu, jak již bylo několikrát řečeno
a probíráno, děláme především pro zefektivnění
třídění odpadů a možné snížení nákladů na likvidaci odpadu v obci. Hnízda, která jsou v obci
umístěna, jsou již dlouhodobě neefektivní a kapacitně nevyhovují. Pohled na přeplněná hnízda
je špatnou vizitkou nás všech. Plánovanou změnou dosáhneme k zodpovědnějšímu přístupu domácností v třídění odpadů, kdy z anonymního
sběru se vytvoří sběr adresný. Zároveň je systém
sběru od domu pohodlnější a společně tím odstraníme alespoň část nepořádku v obci.
Svozový plán bude znám v průběhu prosince a budete s ním včas seznámeni. První svoz
tříděného papíru a plastu od domu bude naplánován v lednu 2021 a poté vždy 1x za 4 týdny.
Připomínám, že současně s tím bude upraven
svoz směsného komunálního odpadu, který bude
svážen 1x za 14 dní. Nadále budeme s tímto svozem pracovat a postupně vyhodnocovat situaci.
Pevně věřím, že tento způsob sběru odpadu má
svůj význam a také své opodstatnění.

Další změnou bude odstranění kontejnerů
na použité oblečení. Jistě jste si mohli všimnout neustálého nepořádku okolo těchto nádob.
Společnost, která tuto službu provozuje, dlouhodobě nespolupracuje. Byli jsme tedy nuceni podat výpověď této služby, která nyní běží
v několikaměsíční výpovědní lhůtě. Je naší
snahou současnou službu nadále zajistit a firmu
nahradit jinou. Nicméně asi to nebude lehký
úkol, tyto služby již nejsou tak žádané jako dříve. Může se stát, že nepotřebné oblečení bude
končit na skládce. Možností jednotlivých dárců
je obrátit se přímo na Městskou charitu či Červený kříž, kde po vzájemné domluvě může být
oblečení odevzdáno.
Ze sběrných hnízd budou dále odstraněny
nádoby na jedlé oleje a tuky. Tyto nádoby budou přemístěny do sběrného místa v Sadové
ulici. Bohužel se stávalo, že lidé k těmto nádobám dávali třeba i vyjetý motorový olej, což je
zásadně v rozporu ve sběru tohoto odpadu. Následkem toho je nevyvezení nevhodného odpadu svozovou firmou a neustálý nepořádek okolo
sběrných hnízd. Jedlý olej a tuky z domácností
bude i nadále možné umístit v uzavřených PET
lahvích na popelnici při svozu směsného komunálního odpadu. Tento způsob svozu začal
fungovat v průběhu letošního roku a funguje
úspěšně.
Nakládání s odpady v obci bude i nadále
žhavé téma a tlak na důkladnější třídění oproti
menšímu skládkování bude opravdu veliký. Naším úkolem bude efektivně využívat dostupné
prostředky a naučit se s odpady řádně hospodařit. Společně to jistě zvládneme.

Bc. Petr Štika, starosta obce

Samoobslužné
výdejní místo pro
online nakupování

Letošní rok ukázal, že některé běžné věci v našich
životech se mění. Jednou z nich je pravděpodobně
u většiny z nás i četnost nákupů přes internet. Je to
pohodlné, spolehlivé, časově nenáročné a obchody
jsou stále otevřené. Jedna část e-nakupování je ale
organizačně náročnější – fyzické převzetí zásilky.
Domluva a čekání na kurýra, vyzvedávání na výdejních místech různě po městě, snaha stihnout
otevírací dobu výdejního místa atd. To všichni známe. Abychom vám vyzvedávání zásilek usnadnili
a přiblížili, rozhodli jsme se ve spolupráci s jednou
z nejinovativnějších firem na českém logistickém
trhu, společností Zásilkovna, realizovat instalaci
tzv. z-boxu.
Z-box je výdejní automat, který můžete při svém
nákupu zvolit jako místo doručení. Pro komunikaci
s ním a pro vyzvedávání zásilek potřebujete pouze aplikaci Zásilkovna, kterou si zdarma stáhnete

v Google Play nebo v App Store. Po doručení zásilky do z-boxu dostanete informaci, že je možné
si zásilku vyzvednout. Na vyzvednutí máte 3 dny
a můžete jej provést bez čekání 24 hodin denně.
Zásilky, které je možné do z-boxu nechat doručit,
jsou pochopitelně omezené svými rozměry, nicméně
pokud prodejce na svém e-shopu umožní doručení
do z-boxu, zásilka by se do něj měla vždy vejít. Lyže
nebo nové pneumatiky si do něj pochopitelně poslat
nemůžete. Veškeré detaily k fungování jsou přehledně sepsané na https://zbox.zasilkovna.cz/.
Z-box bude v naší obci umístěn u prodejny potravin v Lázeňské ulici a jeho instalace je domluvena
v týdnu od 16. listopadu. Když čtete tyto řádky, měl
by tedy být již nainstalován a funkční. Doufáme, že
tato nová služba najde mezi vámi své spokojené zákazníky a že vám ušetří čas při online nakupování.

Za realizační tým Jan Čermák

rok 2021 s fotografiemi
Kalendář na rokKalendář
2021 snafotografiemi
Otty
Otty Seppa
Seppa si můžete zakoupit na obecním úřadě.
si můžete zakoupit na obecním úřadě.
Cena: 100 Kč. Dále Vám nabízíme
ke koupi
Cena: 100,- Kč
následující knihy:
Mým
domovem
Dobráknihy:
Dále
Vám nabízíme
ke koupijenásledující
Mým domovem je Dobrá Voda (250,- Kč),
Voda (250 Kč), Kostel
Panny Marie Bolestné
Kostel Panny Marie Bolestné (130,- Kč),
Edwin Schopenhauer
(200,- Kč),
(130 Kč), Edwin Schopenhauer
(200 Kč),
dále
dále pohledy (malý a velký, 4,- a 5,- Kč)
pohledy (malý a velký,
a 5malované
Kč) a mapy
výtisk
ručně
a výtisk 4
ručně
našeho
regionu,
cena 60,Kč. 60 Kč.
malované mapy našeho regionu,
cena

Cíle ochrany ovzduší

Naší obci byl Ministerstvem životního prostředí
zaslán v září tohoto roku k vyjádření návrh aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší
– zóna jihozápad (dále jen PZKO) Má celkem 25
stran, dovoluji si však předložit vám k přečtení
pouze to podstatné. Jsem si vědom, že se nejedná
o nijak zajímavé čtení pro většinu z nás, nicméně
pro mnohé z našich obyvatel může znamenat neznalost věci v nejbližších 2–3 letech velké problémy. Proto by tomuto čtení měli věnovat pozornost
hlavně ti, kdož provozují kotle na pevná paliva.
Cíle ochrany ovzduší zóna Jihozápad lze
shrnout tak, že stávající opatření naplánovaná
do roku 2023 budou pravděpodobně dostatečná
pro: a) dosažení denního imisního limitu částic
PM10 (suspendované prachové částice frakce
10 μm). Tyto částice ovlivňují převážně dýchací
cesty a plíce (podráždění sliznic, zvýšená produkce hlenu apod.), částice menší než 2,5 μm negativně ovlivňují většinou kardiovaskulární systém, b) dosažení ročního imisního limitu částic
PM 2,5 a c) budou pravděpodobně dostatečná pro
i pro dosažení ročního imisního limitu benzo[a]
pyrenu pro většinu území zóny Jihozápad s výjimkou několika obcí. Přirozené pozadí benzo(a)
pyrenu může být s výjimkou výskytu lesních požárů téměř nulové. Cílem je v návaznosti na výše
uvedené shrnutí s využitím dodatečného potenciálu snížení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší
na území zóny Jihozápad zajistit dosažení zejména ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren.
Tohoto cíle je třeba dosáhnout i ve jmenovaných
lokalitách tohoto Programu, mezi něž patří i naše
obec. Dobrá Voda u Českých Budějovic je, bohužel, jednou z obcí na Českobudějovicku, která
významně překračuje imisní limit pro benzo[a]
pyren i po aplikaci předcházející opatření.
Benzo[a]pyren je aromatický uhlovodík. Je
silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou pevnou
látku. Uvolňuje se při spalování benzinu, nafty,
uhlí, vlhkého dřeva nebo různých odpadů. Je také
jednou z hlavních rizikových složek tabákového
kouře. Patří v současnosti k hlavním problémům
znečištění ovzduší v České republice a bylo by
velmi nezodpovědné současný stav i v naší obci
ignorovat. V roce 2017 byl imisní limit pro roční
průměrnou koncentraci, rovný 1 ng/m3, překročen
na téměř dvou třetinách všech stanic s dostupnými daty. Navíc je na některých místech tento limit
překročen několikanásobně a v naší obci dokonce
na 74 % celkové plochy obce. Jen pro porovnání a zajímavost: u města České Budějovice je to
na 46 %, obce Dubné 34 % a obce Roudné na 14 %.
Cílových obcí Jihočeského kraje podle Programu,
kde je třeba realizovat opatření, je samozřejmě
více, Dobrá Voda však patří k těm nejhorším.
Při plné plynofikaci obce je to až s podivem, ale
po začátku topné sezóny už nyní můžeme pozorovat řadu silně dýmajících komínů u rodinných
domů. Část významných znečišťovatelů, od kterých se k nám vlivem větru také dostává hustý
dým, žije i blízko za hranicemi našeho katastru.
Vynechat ale rozhodně nelze ani vytrvalé spalovače listí a dalšího zahradního odpadu.
Údaje o emisích vychází z předpokladu, že
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním jsou
v průběhu roku provozovány v 85 % času na snížený výkon a pouze 15 % času (za nízké venkovní
teploty) je pak předpokládán provoz na jmenovitý
výkon. Instalované kotle svým výkonem odpovídají nejchladnějším částem roku a většinu topné sezóny jsou provozovány s příkonem nižším
(zpravidla se uvažuje 30 % jmenovitého). Nižší
příkon je u kotlů s ručním přikládáním spojen
s kouřením, tedy vyššími měrnými emisemi většiny znečišťujících látek.
Příslušná technická norma, která se vztahuje na kotle, ČSN EN 303-5 požaduje, aby kotle
plnily stanovené parametry emisí na jmenovitý

i snížený výkon, u kotlů s ručním přikládáním
je pak možné upustit od tohoto požadavku, pokud
výrobce stanoví, že je současně s instalací kotle
nutné zapojit i akumulační nádobu o vypočteném objemu, což zvláště při zařazení do vyšších
tříd kotlů (3. a výše) je zpravidla u těchto kotlů nutností. Laicky řečeno, dosáhneme-li v bytě
požadované teploty, nebudeme dusit výkon kotle,
ale přepneme buď ručně, nebo automaticky přívod topné vody do akumulační nádrže. Druhý
den nemusíme zatápět, ale lze využít místo kotle teplou vodu z akumulační nádrže. U většiny
kotlů splňujících požadavky zákona o ochraně
ovzduší po roce 2022 tak bude zpravidla podmínka instalace akumulační nádoby uvedena již
v návodu k instalaci zdroje a její absence by tak
případě byla porušením § 17 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Tuto zákonnou povinnost
je tedy třeba důsledně kontrolovat a postupovat
v souladu s opatřením PZKO. Důsledně kontrolovat je třeba také plnění ostatních zákonných
povinností kladených na spalovací zařízení, vč.
dodržení zákazu používání spalovacích zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy, případně
spalovacích zdrojů nezařazených, s platností od
1. září 2022, které jsou rovněž klíčové pro výsledný dopad spalovacích zdrojů na kvalitu
ovzduší a pro naplnění projekce kvality ovzduší.
U části (starších) kotlů s ručním přikládáním,
kde výrobce požadavek na instalaci akumulační nádrže jednoznačně nestanovuje, by doplnění
akumulační nádoby mohlo vést k dalšímu snížení
emisí. V tomto případě bude namístě motivovat
provozovatele k instalaci akumulační nádrže nad
rámec pokynů výrobce.
Plošné kontroly a motivace k instalaci akumulačních nádrží přinese další snížení imisních
koncentrací, jelikož tak bude zajištěn provoz kotlů
především s ručním přikládáním na pevná paliva
v režimu jmenovitého výkonu.
Kontrola technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm.
h) zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 musí
proběhnout každé 3 roky, poslední kontrola zdrojů
instalovaných před rokem 2016 měla proběhnout
v roce 2019 (příp. v některých případech v roce
2020), další kontrola musí proběhnout do konce
roku 2022 (v některých případech budou kontroly
dobíhat ještě v roce 2023). Splnění této povinnosti
musí proto obecní úřad obce s rozšířenou působností (OÚ ORP – pro naši obec Magistrát města
České Budějovice) prověřit do konce roku 2023.
Kontrola spalovacího zdroje dle § 17 odst. 2 nebo
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona proběhne dle potřeby
v návaznosti na zjištěné skutečnosti. K identifikaci provozovatelů, kteří neprovedli pravidelnou
kontrolu technického stavu a provozu spalovacích zdrojů, budou proto OÚ ORP např. provádět
kontroly na místě (např. vizuální kontrolou kouře
vystupujícího z komínu dané nemovitosti v topné
sezóně, která je dostatečná pro identifikaci kotle spalujícího pevná paliva), přičemž v této věci
budou OÚ ORP spolupracovat s dotčenými obcemi v daném správním obvodu ORP. Důležitá je
i pravidelná kontrola spalinových cest, kterou si
objednáte přímo u kominíka.
Zákaz provozu spalovacích stacionárních
zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy, případně kotlů nezařazených, je účinný od 1. září
2022, veškeré aktivity směřující k podpoře jeho
plnění (výměnu) je tedy třeba směřovat nejpozději
k tomuto datu, nicméně je nutné aktivně podpořit,
aby výměna všech nevyhovujících zdrojů proběhla co nejdříve. Využívání akumulačních nádrží
(až u 90 % kotlů s ručním přikládáním na pevná paliva) přinese průměrně oproti výpočtovému
roku 2023 snížení u benzo[a]pyrenu až o 21 %.
Ve vlastním zájmu proto sledujte i možnosti využití dotací, které se jistě v blízké budoucnosti
budou nabízet. 
Jiří Šabatka
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Online výuka na
základní škole

Zprávičky
ze školky

Jak asi všichni víte, od poloviny října po dobu několika týdnů škola znovu přešla na výuku na dálku. S využitím zkušeností z jara letošního
roku proběhl přechod poměrně plynule a bez komplikací.
A jak výuka na dálku probíhala? Žáci dostali tzv. online rozvrh, hodiny probíhaly na platformě MS Teams v podobnou dobu jako ve škole,
kvůli schopnosti udržení pozornosti byly zkrácené na 30 minut, mladší
děti byly rozdělené do skupin. „Vysílali“ jsme každý den od osmi do půl
druhé, cca. 350 hodin týdně. Naším cílem bylo poskytovat vzdělávání
v co nejvyšší míře přímo ze školy a předejít tak nadměrnému zatěžování
rodin.
Výuku hudební, výtvarné a tělesné výchovy a pracovních činností
jsme do online prostředí nepřenášeli. Aby se děti nenudily, měly možnost popustit uzdu kreativitě v celoškolních projektech, např. podzimní
tvoření, školní kuchařka, výtvarná soutěž s názvem Kniha.
Všichni jsme se snažili, aby výuka na dálku byla co nejkvalitnější, ale
osobní kontakt a interakci ve třídě naživo prostě nahradit nelze a jsme
proto rádi, až se situace zlepšila a my se zase s dětmi vídáme i jinak než
na obrazovce počítače.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala našim žákům, kteří se poctivě
účastnili výuky a dle svých možností se připravovali, rodičům za jejich trpělivost a vervu, se kterou mnozí přičichli k učitelskému řemeslu,
a v neposlední řadě svým milým kolegům, že jim na dobrovodských
dětech záleží, že se nebojí nových věcí a přese všechny starosti se přitom
stále usmívají.
Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka školy

V říjnu jsme využili krásných podzimních dní a celá školka se spolu
s rodiči zapojila do Kaštaniády – sběru kaštanů. Nasbírali jsme jich
cca 1 000 kg a všichni sběrači budou odměněni. Část kaštanů si odvezli lesníci pro zvířátka do krmelců na zimu a za to nám zorganizují
pro děti výchovně vzdělávací pořad o lese. Z přírodnin, které jsme
si nasbírali na vycházkách v okolí Dobré Vody, jsme tvořili zvířátka,
panáčky a mandaly a zdobili jsme třídy i zahradu.
Během října jsme také organizovali Týden s drakem. Využili
jsme větrného počasí k pouštění draků a vyráběli jsme si dráčky
s papíru. Dále jsme tvořili z keramické hlíny, děti se seznámily
s postupy hlínování.
Paní učitelky se snaží zpříjemnit dětem pobyt ve školce různými aktivitami, aby se jich současná epidemiologická situace
dotkla co nejméně. Informace z mateřské školy aktualizujeme
na stránkách www.zsdv.cz. Vzhledem k epidemiologické situaci
a nízkému počtu dětí s povinnou předškolní docházkou v MŠ
jsme vzdělávali distančním způsobem. Metodické listy jsme rozesílali emailem rodičům, aby se s dětmi v rámci svých možností
hravou formou připravovali na školu v rodinném prostředí.
Je nám líto, že budeme muset rušit i tradiční předvánoční
akce sdílené spolu s rodiči, oblíbené vánoční besídky s posezením u stromečku, vystupování hudebního sborečku v kostele
a v obou domovech důchodců.

Zuzana Strnadová a tým učitelek MŠ

Co nového v obecní knihovně
Obecní knihovna byla v posledních týdnech pro čtenáře
sice uzavřena, ale to neznamená, že se nic nedělo. Čas,
který jsem bohužel nemohla věnovat vám, velkým i malým čtenářům, jsem využila k obnovení knižního fondu.
Během podzimu přibylo do knihovny několik desítek nových, kvalitních a čtenářsky zajímavých titulů. Je
tedy na místě poděkovat obci, z jejíhož rozpočtu nám
do knihovny plyne velkorysá částka právě na pořízení
nových knih.
S nákupem je spojena další nutnost, a to vyřazování
starých, nečtených nebo poničených knih. Je to z toho důvodu, že jednak prostor, ale i knihovnický systém dovoluje jen 10 000 výtisků. Vyřazené knihy si můžete volně
brát v nově zavedené polici vedle vchodu do oddělení pro
dospělé.
Po otevření obecní knihovny nezapomeňte prosím
na změnu času, kdy funguje dětské oddělení: místo v pondělí to bude ve čtvrtek, a to od 14:00 do 18:00 hodin.
Všem čtenářům přeji pěkné vánoční svátky (ideálně
s novou knihou) a do roku 2021 příjemné bloudění po literárních cestách.
Petra Miková

Vzpomínky někdejších dobrovodských školáků
Do 1. třídy jsem nastoupil v září 1953 do budovy Zacharova. Pokud si ještě všechny spolužáky
pamatuji, tak to bylo 16 nebo 17 prvňáčků (Beránková J., Hájíčková B., Martincová V., Tondlová H., Vicková H., Vrzáková D., Brož J., Glaser
J., Kopta K., Primus M., Prokopec J., Trypes P.,
z Třebotovic sourozenci Kyselů J. a J. a sourozenci Tůmů M. a J. z Dubičného. Učitelem byl ředitel
školy pan J. Špaček. Od 2. do 5. třídy jsme již
chodili do školy u kostela a učitelkou byla paní Z.
Miesbauerová.
Co se mi dodnes vybavuje, je to, že vyučující ředitel Špaček za mnou stál s ukazovátkem a pokud
jsem vzal tužku do levé ruky, tak jsem přes ni do-

stal. Tak mne předělal z leváka na praváka. Dále se
mi vybavují obrázky na stěnách s jednotlivými písmeny a k nim říkanky. Např. /A/ – Alenko, stůj, auto
houká, auto mouku rozváží z dalekého nádraží.

Miroslav Primus
Ze školky, která tenkrát ještě byla na dnešním
obecním úřadu, jsem na základní školu nastoupila
v roce 1982. Škola tu byla od 1. do 4. třídy. Všechny čtyři roky jsme měli třídní učitelku paní Machovou. První dva roky jsem chodila do „horní“ školy
– bývalé německé školy, hned pod kostelem, vedle
dnešního hřiště. Pokud si dobře vzpomínám (a už
je to dost dávno), byly v této škole třídy dvě – první

a druhá, šatny, ředitelna a jídelna, ze které se odpoledne stávala družina. Vedla ji tenkrát paní učitelka
Nekolová. A jak vypadala škola? Ve třídě jsme měli
spojené lavice – tři dlouhé řady, pevně spojené, se
sklápěcí židličkou a s otvorem na kalamář. Byly to
ty samé lavice, ve kterých seděl ještě můj tatínek –
dobrovodský rodák, který je ročník 1948. A myslím,
že veškeré zařízení, včetně suchých záchodů bez
splachování a bez teplé vody, bylo původní.
Od třetí třídy jsme začali chodit do „dolní“ školy.
Dneska je to soukromý rodinný dům. Tady byla třetí
a čtvrtá třída. O přestávce, když bylo pěkně, jsme
mohli vyjít do zahrady. Tělocvična ve škole nebyla.
Když bylo špatné počasí, cvičili jsme ve třídě, když

bylo pěkně, chodilo se cvičit ven. Na dnešním hokejbalovém hřišti jsme měli snad jen tyč na šplhání,
hrazdu a písek na skákání.
Je to už dávno, ale na první stupeň na Dobré Vodě
vzpomínám ráda. Od páté třídy jsme všichni společně začali dojíždět autobusem do Suchého Vrbného, kde byla škola už nově postavená, moderní.
Když to dnes vyprávím svým dcerám – 15 a 12 let,
tak si to nedovedou představit. Se smíchem říkají,
že mamka chodila do školy za Marie Terezie.
Na Dobré Vodě jsem se narodila, vyrostla a zůstala
– jako převážná část naší třídy. Dokonce má starší
dcera chodí do třídy s dvěma dětmi mých spolužáků. 
Alice Petýrková

Historie Dobré Vody – česká škola

V době Rakouska-Uherska

V prosinci 1891 začalo vyučování českých dětí v nové budově školy (dnes soukromý dům, který dodnes nese u vchodu pamětní desku neoblomného faráře Františka Zachara). První dny zřejmě snadné nebyly – jediná
třída měla nepředstavitelných 130 žáčků… Proto se otevřela druhá třída a tato půvabná nová škola nabízela své prostory také dětem z Pohůrky a Suchého Vrbného. Právě tato obec zažila na počátku 20. století obrovský
nárůst obyvatel, tedy i dětí školou povinných. Kapacita dobrovodské školy již nestačila, a tak se žáčci ze Suchého Vrbného museli, než se vybudovala řádná škola, učit v hostinci U Tvarohů…
Ale zpět k dobrovodské české škole – v roce 1892 tu byla zřízena školní zahrada, o dva roky později letní tělocvična. Od roku 1905 byla škola již trojtřídní, zanedlouho měla čtyři ročníky a bylo nutné zajistit paralelní třídy
s vyučováním v pronajatých soukromých bytech. A ještě pro zajímavost: jak vypadal školní rok za monarchie? Začínal 16. září, končil až 30. července (osmitýdenní prázdniny byly až od roku 1906), děti dostávaly vysvědčení čtyřikrát ročně. Začátek i konec školního roku byl spojen s bohoslužbami, stejně jako den jmenin císaře a jeho ženy a také den nástupu Františka Josefa I. na trůn (to se po bohoslužbě ještě zpívala rakouská hymna).

Od první republiky po rok 1990

Počátek samostatného státu znamenal přechod 70 dětí z německé školy do české. Ta měla celkem již 14 tříd, šest na Dobré Vodě a zbytek v Suchém Vrbném, kde vlastní školy (českou i německou) zřídili až v roce 1922.
Po vzniku republiky také odpadly povinné bohoslužby. Z roku 1928 pochází pamětní deska Františka Zachara, neúnavného zastánce nutnosti vybudovat školu pro české děti. Osm let poté prošla budova rekonstrukcí
a byl sem zaveden elektrický proud. Školu v té době navštěvovalo zhruba 100 žáků, byla trojtřídní.
Během druhé světové války počet dětí poklesl, učilo se ve dvou třídách. V roce 1942 došlo k výměně budov, česká škola se musela přestěhovat do budovy vedle kostela a německá se přesunula do uvolněné české.
Po válce a nešťastném odsunu německých obyvatel byla česká škola obnovena a od roku 1949 docházeli žáci prvních dvou ročníků do původně německé školy, 3. a 4. ročník do české a od páté třídy dojížděli žáci
většinou do Suchého Vrbného, případně do Českých Budějovic. Tento stav se stal neúnosným, a proto se rozhodlo o stavbě nové, moderní školy – o té v příštím vydání zpravodaje.

Petra Miková, podle knihy Václava Vondry: Mým domovem je Dobrá Voda

Školka (dnešní OU) 1956

Školní družina 1960

Před školou 1970

3x foto: Otta Sepp
pokračování příště

4/ sport SPOLEČNOST inzerce
Činnost Spolku sportovního klubu
Dobrá Voda u Českých Budějovic
v roce 2020

V rámci Spolku sportovního klubu Dobrá Voda
u Českých Budějovic (dále jen SSKDV) působí
šest oddílů. Jsou to oddíly badmintonu, hokejbalu,
fotbalu, stolního hokeje, tenisu a volejbalu. Tyto
oddíly mají v současné době 408 členů, z toho
204 členů do mládežnického věku dvaceti tří let
(dle kritérií NSA – národní sportovní agentury).
Už z těchto počtů vyplývá, že se oddílům
SSKDV daří správným směrem pracovat s mládeží; v minulých letech byl podíl mládeže cca 46%,
v současné době je to cca 50 % a věřím, že tento
trend půjde dál.
Všechny oddíly SSKDV chtějí zabezpečovat
a vytvářet široké sportovní možnosti
nejen pro mládež obce Dobrá Voda u Českých
Budějovic, ale i sousedících obcí, jejichž mládež
navštěvuje naši základní školu. Hlavně letos, kdy
jsou pro sport kvůli pandemii velice specifické
podmínky – nedohrály se vůbec amatérské soutěže v ročníku 2019–2020 a soutěže 2020–2021
jsou přerušené – si uvědomujeme, že právě v takových sportovních a tělovýchovných spolcích
na nižších úrovních, v malých obcích, jako jsme
my, je důležité udržet zájem dětí a mládeže o aktivní sportovní činnost, a to právě formou zvyšování atraktivity a kvality sportovního prostředí.
Chceme v mládeži vychovat nejenom sportovní
návyky, ale také základní etické, estetické, mravní a morální vlastnosti. A to je dle nás, v dnešní
době plné nástrah (drogy, alkohol apod.), hodně
důležité.
Částečným problémem oddílů je to, že stále
chybí dostatek trenérů mládeže. Někteří rodiče si
udělali trenérské kurzy a zapojili se takto do tohoto sportovního procesu, ale je to přesto málo.
Ze své pozice předsedy SSKDV chci všem, kdo
se takto aktivně zapojili do našeho sportovního

života, moc a moc poděkovat. Trenérů mládeže
není nikdy dost. Tímto také apeluji i na bývalé
hráče jednotlivých oddílů SSKDV s tím, zda by
se do přípravy mládeže také zapojovali v ještě
větší míře než nyní.
Velmi důležitá je také finanční stránka – zajistit v dnešní době to, aby jednotlivé oddíly měly
na svou činnost dostatek finančních prostředků.
Provádíme to výběrem členských příspěvků,
sponzorskými dary, dotacemi programů na mládež od NSA nebo od Jihočeského kraje – Krajského úřadu Odboru evropských záležitostí.
Dle konečné zprávy o hospodaření SSKDV
za rok 2019 byly náklady na celkový provoz šesti
oddílů 1.338.000,- Kč. Všichni naši spoluobčané
teď vidí, že sport dnes není skutečně zadarmo, jak
si někdy tak mimochodem vyslechnu. Proto tímto
posílám poděkování všem, kteří SSKDV finančně
různými způsoby pomáhají.
Jedna z hlavních a řekl bych základních finančních pomocí je dotace Obecního úřadu Dobrá Voda u Českých Budějovic. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem zastupitelům, že nám
tímto způsobem tak pomáhají v činnosti celého
SSKDV. Rád bych také zmínil i to, že nebýt některých našich fandů a příznivců – nemohu zde
všechny vyjmenovat – by se nedařilo činnost
SSKDV ustát.
Závěrem bych chtěl těmto všem dobrovolníkům, všem příznivcům, fandům, ale i spoluobčanům poděkovat za vyjadřovanou podporu, pomoc
a přízeň. Přeji také všem krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví
a štěstí v jejich životě.

Antonín Libertin,
předseda Spolku sportovního klubu
Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dobrovodští vyznavači šprtce mají
14. republikový titul mistrů ČR
V pořadí již čtrnáctý titul mistrů České republiky
ve stolním hokeji kategorie biliard-hockey vybojovali hráči Stolní hokejové ligy WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic, patřící pod místní
Sportovní klub. Přestože letošní ročník 1. ligy
družstev proběhl z důvodu epidemie Covid-19 poněkud netradičně a po odložení dvou jarních hracích kol (ze čtyř) až na podzimní termíny, se celý
podzimní program, včetně uvedených dohrávek,
vměstnal ve značně nahuštěném programu do měsíců září a říjen, soutěž se podařilo i tak kompletně
dohrát. Podle předem stanoveného klíče byla navíc na programu i nadstavba, která se operativně
zúžila na nadstavbové zápasy po základní části
o první a třetí místo při zachování bodů a skóre
po základním dějství. Vzhledem k tomu, že celý
ročník byl velice vyrovnaný a jednotlivá utkání se
často rozhodovala až v posledních vteřinách, bylo
nakonec o dramatické chvíle postaráno až do úplného závěru soutěže.
Do posledního zápasu základní části vstupovala WIP Reklama z pozice vedoucího týmu, avšak
pouze o bod byl za ní právě její aktuální soupeř
Dragons Brno, hrající navíc v domácím prostředí.
Vzhledem k tomu, že na druhém až čtvrtém místě
byl opět rozdíl pouhého jednoho bodu, matematika
tak byla jasná. Dobrá Voda nesměla prohrát, aby si
zajistila účast pro nadstavbové finále. To se borcům
z jihu Čech také nakonec podařilo, když po oboustranně opatrném a vyrovnaném výkonu překlopi-

li vedení v posledním, pátém kole na svou stranu
a po výhře 8:6 bylo jasné, že v aktuálním ročníku
skončí nejhůře druzí.
Ve finálové nadstavbě jim ovšem byl za soupeře tým Doudeen Team Brno, jediný celek, který
WIP Reklamě dokázal v základní části sebrat bod
po remíze 7:7. Doudeen přešel do finále po předchozím vítězství nad Šprtmejkry Ostrava 12:8.
Dobrá Voda si však vzala z předchozího remízového zápasu ponaučení a hned po prvním kole
zápasu se jí podařilo soupeři odskočit. A i když
se nejednalo o vedení nikterak veliké, tahala
za delší konec provazu v průběhu celého utkání.
Výsledkem tak byla nakonec celková výhra 13:7
a po jednoleté pauze opětovné získání domácího
mistrovského titulu.
Dobrá Voda si tak stále drží pozici nejúspěšnějšího celku v republice, když titul mistrů ČR získala
v letech 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008,
2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 a nyní 2020.
O letošní triumf se zasloužili tito hráči (dle
abecedního pořadí): Zdeněk Bednář, Tomáš Fleišman, Jiří Honsa, Petr Honsa, Miloslav Mach,
Ondřej Müller, Adam Svoboda a Václav Zíka.
Zápasy jihočeského celku v soutěži: D. Voda–
SHL Brno 10:8, Břeclav–D. Voda 9:12, D. Voda–
Stochov 15:7, Prague NHL–D. Voda 5:15, D.
Voda–Doudeen Team 7:7, Ostrava–D. Voda 6:8,
D. Voda–Dragons 8:6, nadstavba: D. Voda–Doudeen Team 13:7.
Miloslav Mach

Vítězná sestava
z posledního kola –
zleva:
Tomáš Fleišman,
Václav Zíka, Petr
Honsa, Miloslav Mach,
Ondřej Müller, Adam
Svoboda, chybí Jiří
Honsa a Zdeněk
Bednář

Pomoc charity našim spoluobčanům
Dobrá Voda u Českých Budějovic je místem, kde
stejně jako v centru Českých Budějovic můžete
potkat každý den, včetně víkendů a svátků, bílý
automobil s červeným logem a za jeho volantem
zdravotní sestru, pečovatele nebo osobní asistentku
Městské charity České Budějovice (MCHCB). Prvním předpokladem dostupnosti komplexní domácí
péče v menších městech a obcích je vždy dobrá
spolupráce mezi obcí a Charitou, snaha vedení
obce zabezpečit pro své spoluobčany nezbytné pečovatelské služby v dostatečné míře a informovat
je o možnostech, které se nabízejí. A to v případě
Dobré Vody u Českých Budějovic funguje stoprocentně.
Díky spolupráci mezi vedením obce a Městskou charitou České Budějovice využívají v současné době občané Dobré Vody zejména pečovatelskou službu MCHCB - a to ve formě doprovodů
a dopravy k lékaři, úklidu, zajištění nákupů a rozvozu obědů. V případě potřeby si mohou objednat
i bezplatnou domácí zdravotní péči, kterou indikuje lékař a hradí zdravotní pojišťovny. Včetně péče
hospicové.
Ani v době druhé vlny pandemie Covid-19 se
klienti nemusejí obávat, že se jim ze strany Měst-

ské charity potřebné pomoci nedostane. Ochranné
prostředky máme skladem a pracovníci MCHCB
navštěvují domácnosti klientů výhradně v respirátorech nebo rouškách, rukavicích a hygienických
návlecích. Nošení roušky po dobu poskytování
služby vyžadují i od klientů. Jsou si vědomi toho,
že se klientům v rouškách hůře dýchá a komunikuje, ale s ohledem na jejich zdraví a zdraví ostatních
uživatelů je toto opatření bohužel nezbytné.
Městská charita České Budějovice si váží spolupráce s Dobrou Vodou u Českých Budějovic
a přeje všem jejím obyvatelům především pevné
zdraví. Více informací naleznete na www.mchcb.cz.

Mgr. Václava Businská
Jak můžeme podpořit charitu?
Například na stránkách www.darujme.cz/projekt/1201480 lze zakoupením Budějcké noclenky
v hodnotě 50,- Kč umožnit člověku bez domova
se nejen vyspat v teplé a čisté posteli v Noclehárně Domu sv. Pavla Městské charity České Budějovice, ale dáte mu tím i naději na nový začátek.

foto: archiv Městské charity České Budějovice

Tříkrálová sbírka v době pandemie
Novodobá historie Tříkrálové sbírky sahá do roku
2000. V olomoucké diecézi ji v tomto roce inicioval 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Bosco Graubner. V roce následujícím
se Tříkrálová sbírka rozšířila do celých Čech a její
koordinace se ujala Charita Česká republika. Navázala tak na tradici koledování na Tři krále, která se
historicky váže k 6. lednu.
Za dvacet jedna let existence se z Tříkrálové
sbírky stala společenská událost, která k první polovině ledna neodmyslitelně patří. Každý rok od
1. do 14. ledna ve městech a obcích potkáváme
trojice koledníků, kteří do našich domovů vnášejí
radost a boží požehnání. Tříkrálová sbírka je symbolem setkávání, vzájemnosti a solidarity a příle-

Garážová vrata
www.colney.cz
colney@email.cz telefon: 606158467

žitostí pomoci potřebným. Navzdory nepříznivé
epidemiologické situaci budou její smysl a tradice
zachovány i v lednu 2021. Připraveny jsou tři varianty: osobní koledování, virtuální kasička a kombinace obojího. Víme, že osobně předané požehnání ve formě nápisu K+M+B + 2021 (Christus
mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto
domu) nad vašimi dveřmi ničím nenahradíme, proto se snažíme nalézt to nejvhodnější řešení, které
aktuální situace umožní.
Cílem Tříkrálové sbírky 2021 opět bude nejen
zprostředkování božího požehnání, ale i získání
prostředků, které pomohou lidem, kteří se dostali do těžké životní situace, a charitám, aby mohly i nadále poskytovat péči potřebným. Chcete se
zapojit a být užiteční? Přidejte se k desetitisícům
dobrovolníků a pojďte s námi, pokud to situace
dovolí, koledovat, nebo na malé koledníky myslete
s darem, byť by jejich návštěva a požehnání byly
v lednu 2021 jen virtuální. Potřebné kontakty a informace naleznete na wwwmchcb.cz.

Bc. Isabela Šilhová

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ BRÁNY

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
Vzorková prodejna: Budějovická 647,
Ledenice 373 11

▮ 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

Dobrovodský zpravodaj č. 107. Vychází 5–6x ročně. Datum vydání 26. 11. 2020, uzávěrka příštího čísla: 22. 1. 2021. Jako periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec 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 rada: Petra Miková, Marcel Chrástka, Milan Přecechtěl. Redakce si vyhrazuje právo na případné krácení příspěvků. Tisk: tiskárna KARMÁŠEK v nákladu 1000 kusů.

