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Vážení spoluobčané,
Skončilo léto léto, čas školních prázdnin a dovolených. Jsou však činnosti, které bylo nutno vykonat právě v tomto období.
Bylo tomu tak i u nás na Dobré Vodě. Z těch činností viditelných a prostého občana více či méně obtěžujících je to již
dokončená výměna vodovodního potrubí (2x musela být provedena desetihodinová odstávka vody) od křižovatky
Lázeňské ulice s ulicí Zacharovou až na začátek zastávky MHD U Kapličky. Tato výměna starého litinového potrubí, kdy
trasa vodovodu podchází i koryto dobrovodského potoka, byla v podstatě stavbou vyvolanou, financovanou z obecního
rozpočtu. Od 1. srpna, kdy bylo předáno staveniště, dochází k zásadní opravě mostu před prodejnou potravin a po jejím
dokončení spolu s položením nového asfaltového povrchu by bylo z mnoha důvodů velmi problematické nový povrch
předmostí narušovat kvůli případné opravě potrubí. Rekonstrukce mostu je podobně jako u mostu v blízkosti Emaus
rekonstrukcí totální. Kompletní současná mostní stavba je odstraněna a bude nahrazena konstrukcí zcela novou. Provoz na
komunikaci je převeden na mostní provizorium v těsné blízkosti zbouraného mostu a průjezd vozidel je řízen kyvadlově.
Autobusy MHD i ostatní vozidla projíždějí po tomto provizoriu normálně. Rekonstrukce mostu je plánována až do 8.
listopadu.
Pokračují také práce u kapličky. O záměru upravit okolí kapličky jsem vás informoval před rokem. Vodojem, dostavěný za
kapličkou němci ve čtyřicátých létech minulého století sloužil k zadržování vody vytékající ze štoly nad kapličkou a jejímu
přečerpávání povrchovým potrubím do místa, kterému se ještě nedávno neříkalo na Dobré Vodě jinak než „v lágru“. Dnes
tam stojí budova Lesů ČR. Od roku 1940 nebo 1941 zde byl pracovní tábor Reichsarbeitdienst (RAD), v táboře bylo
soustředěno asi 200 mužů v rámci povinné služby pro německou mládež ve věku 18-22 roků. S vodou se v té době šetřilo
tak, že nevytékala v kapličce volně jako dnes, nýbrž bylo možné si ji natočit z kohoutku, umístěného v místnůstce před
vodojemem. V rámci kampaně na šetření vodou jsem dostal podnět k znovuumístění kohoutku pro uzavírání vody. To však
dnes není možné, protože voda, která se dříve nespotřebovala při zavřeném kohoutu, přetékala do vodojemu. Ten byl v
pravidelných intervalech odčerpáván a hladina vody se v odkalovací nádrži, umístěné za vodojemem a kterou jsme
zachovali, nezvedala. Při zavřeném kohoutu nyní by se hladina vody v prostorách, odkud vytéká, měnila a docházelo by ke
splachům a jejímu znečišťování. Pro stavbu opěrné zdi jsme museli včas provést odtěžení zeminy, vybourání betonového
vodojemu a odvezení sutě, navezení kamene na opěrnou zeď. Díky tomu zde byl odhalen i úplně původní vodojem, poměrně
malý, situovaný vpravo od kapličky při pohledu od silnice, zčásti vyzděný pálenými cihlami, s cihlobetonovým stropem
vyztuženým třemi kolejnicemi. Strop se pod pracovním strojem probořil a kvůli výstavbě opěrné zdi musel být zasypán. V
současné době by to už pro výše uvedené práce související s mostem nebylo možné provést. Štěrk a beton si kameníci
přiváželi přes můstek na potoce. Původní ocelové potrubí, zčásti zarostlé, které se ztrácí v hloubce svahu, bylo pročištěno a v
délce několika metrů nahrazeno vodovodním plastovým potrubím. Vlastní výtok vody v kapličce bude řešen dodatečně.
Oprava střechy a fasády kapličky bude řešena až příští rok, po důkladném vyschnutí zdiva. Přestože se vytékající voda zdá
být čistá, zatím nebyl proveden její laboratorní rozbor a nedoporučujeme ji tedy nepřevařenou pít!
Nepřítomnost dětí ve školce jsme využili k výměně celého oplocení. Obtížně zavíratelná, v zimě se zvedající vrátka a vrata,
poškozené rámy plotu s místy trčícími dráty a narušená podezdívka plotu byla nahrazena novými komponenty. Vše bylo
komplikováno umístěním kabelu nízkého napětí někde přímo pod podezdívkou a tak tam zcela chyběl její základ (a
podezdívka se do areálu nakláněla), někdy byl naopak základ podstatně širší a při jeho vyjímání byl zbytečně narušen i terén
v okolí. Stavba byla dokončena před nástupem dětí do školky. Kromě zvýšení bezpečnosti dětí bude snad tato akce vnímána
i jako příspěvek k dalšímu vylepšení prostředí areálu.
Dostavba školy: Obci byla definitivně přidělena dotace 24 mil. Kč na dostavbu školy. Dokončeny jsou prostory kuchyně a
jídelna, vestibul a šatny, sociální zařízení ve dvou podlažích, zprovozněn je výtah. Hlavní problém byl s obstaráním těžkých
železobetonových prvků (sloupů a průvlaků) pro dostavbu čtyř nových učeben a z toho plynoucí zpoždění při dokončení
střechy. I tuto záležitost se podařilo vyřešit a práce na montáži skeletu, která neovlivní významně provoz školy, začne co
nejdříve – 10. října. Začíná se realizovat zateplení budovy a fasáda.
požadavky a opatření na bezpečné fungování školy od 1. 9. 2016:

přístup ke škole je pouze po chodníku od hlavní komunikace


Pro potřebu stavby bude vyhrazena a oplocena zatravněná plocha mezi stávající vnitroareálovou komunikací, kotelnou a
kuchyní – průjezd zásobování do kuchyně bude volný, vč. přístupu k tělocvičně.



Od zahájení školní výuky a provozu školní družiny bude s vedením školy operativně upřesňován přístup ke škole a vstup
např. na zelené plochy (družina) tak, aby nedošlo ke křížení provozu stavby a školy a následnému nebezpečí úrazu dětí
nebo personálu školy.

ŘÍJEN 2016


DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

Pro dohled na přechodu před školou byly vyškoleni 2 pracovníci, o vyškolení dalších dvou usilujeme. jš.

Biologicky rozložitelný odpad – hnědé nádoby
Na začátku července jsem zaznamenal oprávněnou stížnost na zapáchající, znečištěnou vodu, vytékající ze svozového
vozu, svážející tento druh odpadu. Tráva, plevele a jiný, zejména vlhký odpad se v těchto nádobách samozřejmě
vlivem vlhkosti a vyšších teplot rozkládá. Také intenzivní deště v červenci mohly způsobit zatečení vody do těchto
nádob. Nádoby mají po stranách dírky pro přístup vzduchu. Ve dně těchto nádob však dírky chybí. Stačí do dna
provrtat dírky dvě o průměru 8 – 10 mm a problém zmizí. Voda z nádoby odkapává a vsakuje se do země, na které
stojí. Nebudeme tak na skládku odvážet zapáchající vodu, kterou ještě navíc zaplatíme! Poslední svoz bioodpadu
bude v pátek 4. listopadu. Rád bych ještě upozornil, že máme možnost umístit v obci ještě 2-3 „hnízda“ nádob na
separovaný odpad, kterého je stále více. Každý takový tip na místo, kde by bylo vhodné je umístit, rád uvítám.
Současně bych chtěl požádat všechny, jejichž zeleň ze zahrad přesahuje přes plot na chodník (zejména thúje, ořechy
a okrasné keře, aby je zakrátili tak, aby nepřesahovaly na chodník, nebo dokonce do ulice. Upravit je nutné i stromy a
keře, které zasťiňují lampy veřejného osvětlení. jš.

„Obsazení“ školy Armádou ČR
Zapojování naší školy do projektů, které by se daly nazvat neobvyklé až exkluzivní, se stalo příjemnou
samozřejmostí každého školního roku. Letos tím byla – mimo jiné akce – prezentace Armády ČR v rámci akce
POKOS (Příprava obyvatel k obraně státu), která měla mezi žáky obrovský ohlas. O exkluzivitě píšu v tomto případě
proto, že možnost návštěvy profesionálů v maskáčích jsme tento školní rok a v našem regionu měli kromě školy
v Jindřichově Hradci jenom my.
Celá akce se uskutečnila v pátek 29. 4. v učebnách, kde proběhla přednáška o podobě a roli armády a ukázka práce
armádních chemiků a zdravotníků, v hale školy byly z improvizované výstavy obrázků dětí z prvního stupně vybrány
nejpěknější práce, z nich pak dva obrázky poputují jako morální podpora vojákům nasazených v misi v Afghánistánu.
Největším lákadlem bylo asi stanoviště pyrotechniků a možnost doslova prolézt jejich obrněné auto (k mírnému
neklidu pedagogického doprovodu…), prozkoumat a zkusit si speciální oblek pro tyto odborníky a hlavně seznámit se
s důležitým pomocníkem – robůtkem pomáhajícím pyrotechnikům v případě jasného ohrožení života.
Z nadšených reakcí dětí bylo jasné, že se jim tahle možnost alespoň chvíli poznat práci profesionálních vojáků moc
líbila. Jestli někdo z mladých nadšených někdy narukuje, předem se omlouvám. A budu na něj pyšná. Petra Miková

Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Během školního roku navštěvují žáci naší školy Prahu nejednou. Obvykle se jedná o kulturně zaměřené výjezdy
spojené s návštěvou některého z divadel, jiné výlety do hlavního města mají charakter exkurze. Tak tomu bylo i ve
středu 27. 4., kdy měli žáci osmé a deváté třídy možnost díky komentované prohlídce nahlídnout do míst, kam by se
běžně nepodívali, do prostor Poslanecké sněmovny.
Po zhlédnutí krátkého filmu o historii sněmoven jako jednoho z demokratických způsobů řízení státu jsme spolu
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s průvodkyněmi prošli skutečným labyrintem chodeb Thunovského paláce, nahlídli do prostor jednotlivých
poslaneckých klubů, do pracovny jednoho z místopředsedů a posadili se na chvíli pod zlatem zdobený strop hlavního
jednacího sálu.
Odpolední část výpravy do Prahy jsme věnovali samotnému městu. Pokaždé se snažíme ukázat žákům nějakou část
stověžaté nádhery, takže tento den se přímo nabídla cesta z Malé Strany k Čertovce, pak přes Karlův most, podél
nábřeží k Národnímu divadlu a s malou zastávkou ve Františkánských zahradách, oáze klidu v rušném centru
velkoměsta, na Václavské náměstí.
Za spokojené účastníky zájezdu bych chtěla poděkovat obci Dobrá Voda za zprostředkování návštěvy a financování
autobusu. Petra Miková

Naše knihovnice
Když se v roce 1976 po výstavbě rodinného domu v Trávní ul. nastěhovala do Dobré Vody, tehdy součásti Českých
Budějovic, rodina Vondrů, jen málo zasvěcených vědělo, že paní Marie Vondrů pracuje ve Vědecké knihovně
v Českých Budějovicích.
Ve Vědecké knihovně nastoupila paní Marie Vondrů v roce 1963 a pracovala zde až do odchodu do důchodu v roce
2001. Nejdříve pracovala jako knihovnice, poté jako vedoucí dětského oddělení. Její zaměstnání se jí stalo zároveň
koníčkem. O jejím mimořádném vztahu ke knize svědčí skutečnost, že od roku 2001 je Marie Vondrů nositelkou
Medaile Z.V.Tobolky, kterou obdržela od Sdružení knihoven za rozvoj českého knihovnictví. Jde o mimořádné
ocenění její dlouholeté práce.
Po osamostatnění Dobré Vody u Českých Budějovic byla získána paní Marie Vondrů pro práci v obecní knihovně.
Přesto, že obecní knihovna měla nevyhovující podmínky, několikrát se stěhovala, pod jejím vedením se začala
postupně rozšiřovat a získávat čtenáře.
Zlom nastal po roce 2008, kdy se obecní knihovna přestěhovala do nových prostor v Lázeňské ul. Zde mohla Marie
Vondrů plně rozvinout své schopnosti s prací s knihou. Obecní knihovna obce Dobrá Voda u Českých Budějovic se
rázem zařadila mezi nejlepší obecní knihovny v regionu.
V současné době má naše knihovna asi 10 000 svazků, které jsou pravidelně doplňovány. Knihovnu navštěvuje celá
řada mladých i dospělých čtenářů. Velikou zásluhu má Marie Vondrů právě v získání mladých čtenářů. V knihovně
jsou pořádány i kulturně vzdělávací pořady s účastí známých osobností. Je toho hodně o co se paní Marie Vondrů za
dobu co vedla obecní knihovnu zasloužila. V letošním roce nastoupila na její místo nová vedoucí obecní knihovny,
paní Mgr. Kateřina Kolrosová.
Milá Maruško, chtěl bych Ti jménem svým i ostatních zastupitelů a zejména Tvých čtenářů poděkovat za
dlouhodobou práci ve prospěch obecní knihovny, která se Tvou zásluhou řadí mezi nejlepší v okrese České
Budějovice. Nebyla to vždy práce lehká, a proto Ti patří dvojnásobné poděkování.
Přeji Ti do dalších let pevné zdraví, pohodu a spokojenost. Milan Čoudek

Vážení spoluobčané, kamarádi, příznivci,
tak jako každý rok jsme si pro Vás i letos připravili několik akcí pro zpestření (nejen) kulturního dění v obci.
Kromě již zaběhnutých bigbeatových večerů (příště 21.10), druhé povídání o historii v zahradě obecního úřadu s
Mgr. Bezecným a vloni nové velice úspěšné akce „ krabice přání“ (ze které máme velkou radost) jsme si pro Vás pro
tento rok připravili také nohejbalový turnaj (o putovní pohár pravého dobrovodčáka). Ten se konal 2. 10. od 9 hodin v
Zacharově ulici (tenisový areál). Sledujte plakáty a náš web, ať jste všude včas :)
Pomozte nám svými nápady zlepšovat život v obci, my se pokusíme Vaše nápady podpořit a realizovat. Své nápady
nebo případné dotazy pište na mail top09dobravoda@email.cz . Vaše Místní organizace TOP09 Dobrá Voda
www.top09dobravoda.cz . Milan Přecechtěl, Antonín Šusta

Dobrovodský Den Země
6. dubna v 9 hodin jsme se sešli před naší farou, kde jsme se po seznámení s bezpečnostními pokyny rozdělili na tři
skupiny. Jedna se vydala uklidit potok, druhá zamířila do lesa u hřbitova. Někteří zůstali na místě a pleli rododendrony
naproti kostelu. Celkem nás pracovalo 77, z toho 32 dětí. Je sice pravda, že děti nevykonají tolik práce jako dospělí, ale zase
lze předpokládat, že ty děti, které ve svém okolí uklízí, již odpadky do lesa házet nebudou, a proto jsme si právě těchto
malých brigádníků cenili obzvláště.
Skupina, která zamířila do lesa, vysbírala prostor naproti dobrovodskému hřbitovu, pak dále hlouběji do lesa směrem k
Rejžkům. Nakonec jsme vysbírali i prostor za budovou Lesů ČR, kam si chodí hrát děti ze školky. Celkem jsme sebrali
odhadem 500 kg odpadu, z toho jsme přibližně jednu desetinu vytřídili (sklo a plasty). Děkujeme obci, která poskytla
praktické pytle na odpadky a dále se postarala o odvoz sebraného odpadu a velmi děkujeme také místním dobrovolným
hasičům, kteří se rovněž na úklidu podíleli. Při úklidu jsme nalezli některé opravdu zajímavé "poklady" - například jogurtové
kelímky ještě z dob centrálního plánování, boty, matrace, koberce, lino, zavařeniny i s celou kuchyňskou skříňkou, stavební
odpad a další. Víte, že jogurt před rokem 1989 stál 1,40 Kčs?
Program Dne Země pokračoval na farské zahradě, kde jsme společně s dobrovolníky zasedli k obědu a poté probíhala
příprava zábavně-naučného odpoledne pro děti všech věkových kategorií. Byla nachystána jednak stanoviště s úkoly
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zaměřenými na vztah k přírodě, na ochranu životního prostředí, ale také výtvarné aktivity založené na recyklaci zdánlivě
nepotřebných věcí. Několik stanovišť dokonce připravili studenti Česko-anglického gymnázia pod vedením paní profesorky
Lucie Starčevské. Jednalo se o naši opakovanou spolupráci se studenty Ekosemináře a opět jsme měli ze společné práce
velkou radost. Dozvěděli jsme se například, že Dobrovodský potok měl na Den Země hodnotu pH 5,6. Na sklonku
odpoledne nás přišla potěšit šestičlenná hudební skupina Aúúúna a i jim ještě jednou moc děkujeme za přispění k dobré
náladě všech brigádníků a k tomu že se Dobrovodský Den Země moc povedl.
Na závěr celého dne vyplněného prací i zábavou jsme se sesedli u ohně s buřty, kytarami, houslemi, bubínkem a chutí
společně si zazpívat. Za krásný den vděčíme nejen pěknému počasí, ale také spolupráci s ČAG, místní faře za poskytnutí
nádherné romantické zahrady, obci za zapůjčení stolů a lavic, členům místního SDH za pomoc při úklidu a v neposlední řadě
všem dobrovolníkům, kteří se dětem věnovali na krásně připravených výtvarných i ekologických stanovištích. Dále vřelé
díky i maminkám a babičkám, které pomáhaly vytvářet zázemí a v kuchyni se staraly o neustálý přísun čistého nádobí a
výtečného občerstvení (dohromady jsme snědli deset velikých pecnů chleba, 50 porcí polévek a 5 kg pomazánek.)
Na webu www.obcanedobrevody.cz se můžete podívat na kompletní fotogalerii. Markéta Sudová, Lucie Doležalová

130. výročí založení školy – výstava ovoce, dny otevřených dveří
Každým rokem v říjnu (letos 14. 10. – 18. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce.
Tato výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem sedmnáctým a nese se v duchu oslav 130. výročí
založení naší školy. Škola byla založena doktorem Augustem Zátkou jako česká škola rolnická. August Zátka si byl „vědom
těžké situace stavu zemědělského a zároveň přesvědčen o nutnosti zvýšiti vzdělání rolníka“, a proto se snažil o zřízení
zemědělské školy na jihu Čech. Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům
základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů
(Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko
praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy
při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních
aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu moderním traktorem a kombajnem, projet se na koních, ochutnat
med. V areálu školy je k tomuto účelu také vystavena velká a malá mechanizace, kombajny, moderní traktory a další
zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.
Mgr. Olga Cahová.

Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel sítě a hasiči v případě požáru.
S neoprávněnou manipulací s nadzemními i podzemními hydranty se v poslední době stále častěji potýkají vodohospodáři.
Hydrant, jako součást vodovodní sítě, slouží vodohospodářům pro její plnění a odkalování. Nezanedbatelnou funkcí pro
provozovatele vodohospodářského majetku, tedy společnosti ČEVAK a.s. je také plnění cisteren pro dovoz pitné vody
v případě poruch a havárií na vodovodní síti. Hydranty také využívají hasiči, jako zdroj vody, při hašení požárů.
Použití hydrantů v případě záchranných a likvidačních prací přesně stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích č.
274/2001 Sb., v souladu se Zákonem č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Pouze v tomto případě se také na
hasiče nevztahuje povinnost platit vodné a stočné. Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele tedy není
možný.
Pokud by totiž k neoprávněné manipulaci se zařízením vodovodu nebo kanalizace došlo, hrozí dle výše uvedeného zákona
pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Kromě toho jim ještě může vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný
odběr a to až do stejné výše, tedy 50 tisíc korun. Provozovatel, je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat a
může uložit smluvní pokutu až do výše 10 tisíc korun.
Jakákoli manipulace s hydranty, vyjma záchranných a likvidačních prací, je tedy zakázána. Tento problém se objevuje
především v jarním a letním období, kdy se začínají napouštět zahradní bazény. Zde je třeba dodržet základní pravidlo. Lidé
by měli odběr předem oznámit na bezplatnou linku společnosti ČEVAK a.s. 800 120 112, kde jim poradí s možnými
alternativami, jak bazén napustit, případně předají kontakt na příslušného provozního pracovníka. Zimmelová Lenka, Čevak.

Upozornění na problémy v dopravě
Se začátkem školního roku se rozmohl velký nešvar. Školní děti se dopravují do školy na „pojízdných prkéncích“ a
zásadně k tomu využívají veřejné komunikace. Ještě „lepší“ variantou je, že některé na uších mají sluchátka a na
vozidla za nimi nereagují . Prosím rodiče, aby své potomky upozornili na nebezpečí, které z tohoto počínání plyne!
jš.

Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Českých Budějovic, číslo 86, den vydání
10.10. 2016, ev. č. přidělené MK ČR E10908, vydává oú Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ 00581232,
náklad: 800 výtisků, tisk: TISKÁRNA JIHOČESKÝ- INZERT-EXPRES s.r.o

