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Jaro letos trochu otálelo, ale už je tu s plnou parádou. 

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zimní období je opět za námi a máme před sebou snad již rok bez omezování
spojené s covidem. Asi většina z nás se již těší na velikonoční svátky a s nimi
spojenou pouť, která v naší obci byla v minulých dvou letech zrušena. Budeme dělat vše pro to, aby průběh pouti proběhl zdárně, bez konfliktů a co
nejméně obtěžoval obyvatele přilehlých nemovitostí, zejména pak co se hlučnosti týká. Pevně věřím, že si Velikonoce užijeme plnými doušky a koledníci
budou mít opět plné ruce práce.
Nemilou zprávou posledních týdnů bezesporu je válečný konflikt na Ukrajině. I v naší obci je již znát důsledek tohoto ohavného činu, a to ve věci
příchozích občanů z Ukrajiny, kteří byli z důvodu války nuceni opustit svou
zemi. Je to jistě hrůzostrašná věc v životě každého člověka, který je takto donucen opustit svůj domov. Zastupitelé obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
se rozhodli těmto lidem alespoň částečně pomoci a na svém zasedání schválili finanční pomoc, která se týká jednorázového příspěvku jak pro samotné
cizince, tak pro občany naší obce, kteří poskytnou adekvátní zázemí pro běžný život a svým způsobem se o cizince postarají. Dále byla, za velké pomoci
paní ředitelky, v základní škole domluvena výuka českého jazyka pro občany
Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v naší obci, probíhat bude až do konce června.
Z hlediska stavebních úprav jsme díky poměrně mírné zimě začali již
realizovat některé drobné opravy ať už chodníků, silnic či budov. S vel-

u

Č e s k ý c h

B u d ě j o v i c

ský
aj

e-mail: zpravodaj@dobravodaucb.cz

n

www.dobravodaucb.cz

foto: Karel Mika

kým úsilím jsme se také věnovali přípravě výběrového řízení na výstavbu restaurace a společenského sálu včetně zázemí pro sportovce.
Je pravděpodobné, že již na dubnovém veřejném zasedání budeme znát
vítěze výběrového řízení a budeme moci schvalovat zhotovitele plánované stavby.
Ve druhé polovině dubna, tedy po Velikonocích, je v plánu uskutečnění setkání se zástupci státní organizace ŘSD ČR, jakožto investora
výstavby tunelu v rámci stavby dálnice D3, a také za účasti zástupců
zhotovitele dané stavby. Zde bude možné přímo vznést dotaz kompetentním osobám a dozvědět se, jak postupuje stavba samotná a co nás ještě
v budoucnu čeká. Sledujte prosím web obce či vývěsky, kde jistě bude
pozvánka zveřejněna.
V neposlední řadě bych rád upozornil na skutečnost, kterou nejenom
naší obci připravila již v minulém roce společnost EG.D, a.s. Jedná se
o změnu informování při odstávkách elektřiny, apod. Více se dočtete
v samostatném článku. Chtěl bych touto cestou zdůraznit, že žádný pracovník obce nemůže za uvedenou skutečnost a není jeho povinností, aby
o odstávkách informoval. Je věcí každého odběratele, aby si sám zjistil
možnou odstávku či ověřil poruchu u svého dodavatele.
Přeji vám všem krásné prožití Velikonoc, klidný čas strávený s rodinou a příjemné teplé jarní dny.	 Bc. Petr Štika, starosta obce

2/ Informace z obecního úřadu

střípky z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 10. 3. 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 16. 2. 2022 záměr prodat část pozemku, a to p. č. 3619/1 – ostatní plocha o výměře 26 m2 v obci
a k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě geometrického plánu č. 1868-194/2021. Oddělená část parcely bude následně sloučena
se sousedními parcelami. Cena za prodej byla stanovena ve výši 1.500 Kč
za m2, celkem 39.000 Kč. Zájem o tuto část projevili majitelé sousední nemovitosti.
Schválení prodeje majetku obce (část parc. č. 3637/4). Obec Dobrá Voda
u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 16. 2. 2022 záměr prodat část pozemku, a to p. č. 3637/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2 v obci
a k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to na základě geometrického
plánu č. 1878-249/2021. Nově vznikla parcela č. 3637/10. Cena za prodej
byla stanovena ve výši 1.500 Kč za m2, celkem 37.500 Kč. Zájem o tuto část
projevili majitelé sousední nemovitosti.
Schválení názvu ulice (ZTV K Lusnému). V rámci výstavby ZTV K Lusnému a následnému převodu majetku investorem obci Dobrá Voda u Českých Budějovic na základě kupní smlouvy schválené zastupitelstvem obce
dne 22. 4. 2021 navrhl starosta obce po předchozí dohodě se zastupiteli
k nově vybudované komunikaci na pozemku parc. č. 3594/1 název ulice
Javorová.
Schválení návrhu na zhotovitele plánované stavební akce. Na základě
výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Oprava povrchu ulice Na Lukách, Dobrá Voda u Českých Budějovic, byla hodnotící komisí doporučena
a následně schválena společnost Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, IČ 25168002, s nejnižší nabídkovou cenou 5.474.470 Kč
bez DPH.

Schválení účetní závěrky obce, ZŠ a MŠ. Zastupitelé obce vycházeli při
schvalování účetní závěrky z účetních výkazů sestavených k rozvahovému
dni 31. 12. 2021 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zpráva o provedení inventarizace, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021).
Schválení závěrečného účtu obce. Příjem obce za rok 2021 činil
57.576.327,36 Kč. Výdaje obce za rok 2021 byly ve výši 48.788.135,10 Kč.
Přebytek činil 8.788.192,26 Kč. Zveřejněny byly následující dokumenty:
Prohlášení, FIN 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled
přijatých dotací, Přehled poskytnutých dotací, příspěvků a darů, Přehled
fondu, Zpráva o majetku a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce, Rozvaha ZŠ a MŠ, Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ, Příloha ZŠ a MŠ.
Projednání závěrečného účtu se uzavřelo na základě výsledku přezkumu
hospodaření obce Krajským úřadem ze dne 31. 8.–2. 9. 2021 (dílčí přezkoumání) a 25. 1.–9. 2. 2022 (konečné přezkoumání), podle kterého při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb.
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet obce (schválený) je zveřejněn na úřední desce od 15. 3. 2022.
Schválení finanční podpory ve výši 150.000,- Kč v rámci humanitární
pomoci zahraničním uprchlíkům z Ukrajiny. V rámci poskytnutí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit svou zemi kvůli válečnému konfliktu, byla schválena finanční pomoc jak lidem, kteří pomoc
poskytnou, tak uprchlíkům samotným. Jedná se o jednorázový finanční
příspěvek ve výši 2.000 Kč na osobu tomu, kdo poskytne vhodné zázemí
pro běžný život. Tento příspěvek je určen na náklady spojené s ubytováním
a s nutnou péčí o uprchlíka, a to v délce poskytnutí zázemí na dobu min.
15 dní. Dále se jedná o jednorázový finanční příspěvek ve formě poukázek
v hodnotě 500 Kč každé osobě, která byla nucena opustit Ukrajinu a je této
osobě poskytnuto zázemí v naší obci. Poukázka je využitelná v místní prodejně potravin na Lázeňské ulici.
Bc. Petr Štika, starosta obce

Ohleduplnosti je stále málo

Vážení sousedé, přicházejí hezké prosluněné dny, které nás lákají ven,
na zahrady, do přírody na procházky, za sportem, za aktivním odpočinkem. Je mi proto moc líto, že se setkáváme s jednáním, které nám všem tyto
dny znepříjemňuje.
Pominu zjevné jako je zakázané pálení staré trávy a listí, používání
hlučných strojů do pozdních hodin, parkování svých automobilů nejlépe
přímo v zákazu zastavení atd. Mám na mysli něco mnohem jednoduššího,
u čeho bychom mohli začít a pak na to postupně navazovat dále. Tou věcí
je obyčejná procházka lesem.
Připomeňme si alespoň pár zásad, které bychom si měli osvojit: chováme se tiše, co si s sebou přineseme, to si i odneseme, pohybujeme se jen
po pěšinách, nekouříme, oheň rozděláváme jen na místě k tomu určeném
a pouze mimo období sucha, nevjíždíme do lesa motorovými vozidly, par-

kujeme na místě k tomu určeném, mazlíčky máme pod kontrolou na vodítku, neničíme přírodu!
Poslední dobou se nám tu množí případy neohleduplného chování jezdců
na terénních kolech a motocyklech, kdy mnohdy návštěvník lesa uskakuje
na poslední chvíli tak, aby si zachránil holý život. Tímto na vás apeluji,
nebuďme lhostejní a tomuto chování některých slabomyslných jedinců řekněme jasně DOST! Jeďte s koly a motocykly na místa k tomu určená a ne
do lesa a už vůbec ne na naše krásné kamenné schody!
Buďme ohleduplnější k našim sousedům, ke svému okolí a v neposlední
řadě i sami k sobě. Věřme, že když je osazeno dopravní značení, výstražná
tabule, nebo nám něco ukládá zákon, potažmo vyhláška, tak dodržováním
těchto nařízení a slušným chováním jednoho k druhému se nám tu všem
bude žít mnohem lépe a radostněji.
Emil Oborný, místostarosta obce

efektivnější Oznamování
odstávek elektřiny

Obecní úřad
vám nabízí ke koupi:

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám
nebo dalším jiným pracím na rozvoji a modernizaci distribuční sítě,
zmizely. Od 1. září 2021 změnila společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.
Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce elektřiny. Po zaregistrování na portále Distribuce24
zde zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si uživatel nastaví kontaktní údaje, na které poté budou zasílány informace o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích. Zaregistrovat do portálu se
dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti, které
nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které lze najít na faktuře za elektřinu.
Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.

Knihy Mým domovem je Dobrá Voda (250 Kč),
Kostel Panny Marie Bolestné (130 Kč)
a 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.
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POMOC OBCE
CHARITA PRO UKRAJINU
Charita Česká republika uspořádala sbírku Charita pro Ukrajinu.
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Mgr. František Nestával, ředitel Charity České Budějovice.

LESNÍ ŠKOLKA
DĚTEM NA DOSAH
Spolek DOMA V LESE od září 2018 provozuje na Srubci svou druhou
pobočku lesní mateřské školy a nabízí místa pro nové lesní dobrodruhy!
Zázemí školky se nachází na pomezí Dobré Vody a Srubce v krásné přírodní lokalitě Švajcy a je dobře dostupné autem či MHD. Srubecká pobočka je určena dětem již od dvou let věku, které tak mohou celoročně
využívat možnost předškolního vzdělávání ve věkově smíšené třídě (2-6
let) uprostřed přírody, hrát si, objevovat a radovat se z pohybu na čerstvém
vzduchu.
Školka je v rejstříku MŠMT a předškoláci si tak zde mohou splnit
svůj povinný předškolní rok. Momentálně probíhá přihlašování k zápisu
na příští školní rok a přijmout děti je možné také v průběhu celého roku
dle volné kapacity, a to na 5, 3 (po-st) nebo 2 dny (čt-pá) v týdnu.
Během července a srpna spolek nabízí na Srubci využití lesních příměstských táborů, které zároveň probíhají již tradičně na pobočce v Třísově a nově také v zázemí Svobodné základní školy v Libníči. Letos tak
proběhne celkem deset turnusů a každý má originální téma-děti tak prožijí
nejen dobrodružný týden v lese, ale navíc je čeká třeba cesta do vesmíru,
indiánský týden nebo cesta kolem světa! Podrobné informace nejen o lesní školce na Srubci, ale i ostatních aktivitách spolku, naleznete na webu
www.domavlese.cz nebo na facebooku.
Mgr. Žaneta Tesařová, ředitelka,
Lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.

Trocha historie – Pašijový týden

Co je Pašijový týden? Jelikož jsou Velikonoce kalendářně pohyblivým
svátkem, tak ani Pašijový nebo také Svatý týden (nepleťme s tím předmaturitním) nemá přesně stanovené datum. Zahrnuje Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky. Věřící si v tomto týdnu připomínají zradu
Jidáše, ukřižování a následné zmrtvýchvstání Ježíše. Současně ale jednotlivé dny Pašijového týdne (letos 10. dubna až 17. dubna 2022) obsahují
řadu lidových pověr a zvyků, z nichž některé jsou z předkřesťanských
časů. Jejich smyslem bylo zajistit lidem v příštím roce zdar a úrodu. Tato
směs náboženských a magických úkonů lidem naplňovala čas Velikonoc.
Květná neděle. Pašijový týden začíná Květnou nedělí, jejímž ústředním církevním motivem je vzpomínka na vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kterého lidé vítali máváním palmovými ratolestmi. Květná neděle je spojená
především se svěcením kočiček, větviček lísky, vrby, jívy a dalších stromů
a keřů i jarních květin místo výhonků palmových listů, které u nás běžně
nerostou. Ty pak po celý rok chránily lidi, dům i pole až do příští Popeleční středy, kdy se spálily.
Modré pondělí. Modré (někde se mu říká Žluté) pondělí bylo podle
lidových tradic začátkem velkého jarního gruntování. V kostelech se vyvěšovalo modré a fialové sukno a nemělo se pracovat.
Šedivé úterý. Byl to další den vyhrazený úklidu domácnosti. Barva
v názvu odpovídá účelu, tenhle den se speciálně vymetaly pavučiny.
Škaredá středa. Prvním pro křesťany důležitým dnem Pašijového týdne je Škaredá středa, která připomíná podlou zradu Jidáše Iškariotského.
Zelený čtvrtek. Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají Poslední
večeři Páně. Tento den se naposledy rozezněly kostelní zvony a odletěly
do Říma. Zvuk zvonů nahrazovalo hlasité klapání a řehtání dřevěných

řehtaček, hrkaček a klapaček i trakařů, s nimiž chlapci třikrát denně (poprvé často už ve tři hodiny ráno) obcházeli vesnici. A proč zrovna zelená
barva? Na Zelený čtvrtek, předposlední den velikonočního půstu, naši
předkové jedli zelená jídla (zelí, špenát, kopřivy, hrách, jarní byliny apod.)
a ráno kynuté jidáše s medem, aby byli zdraví.
Velký pátek. V křesťanské liturgii je Velký pátek významný svátek, je
dnem smutku, protože byl Ježíš ukřižován a křesťané si jeho smrt připomínali bohoslužbami slova, nehrály varhany, nezpívaly se žalmy, nezvonily zvony, věřící zachovávali vážnost a věnovali se rozjímání. V lidových
zvycích byl Velký pátek obestřený kouzly a pověrami, například lidé věřili, že v tento den se otevírají poklady.
Bílá sobota. Bílá sobota je posledním dnem půstu, dnem, kdy křesťané
oplakávali Ježíše Krista, a nese se ve znamení příprav na Kristovo zmrtvýchvstání. Muži a chlapci pletli z mladých proutků pomlázky a děvčata
zdobila kraslice.
Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční. Za svítání ze soboty
na neděli podle evangelií vstal Ježíš z mrtvých. Boží hod velikonoční
nebo taky Velikonoční neděle je největším svátkem celého liturgického
roku a zakončuje Pašijový týden. Papež tradičně pronáší z balkonu svatopetrské baziliky tradiční požehnání Urbi et Orbi. Při dopoledních bohoslužbách si lidé nechávali posvětit velikonoční pokrmy. Byly to hlavně
mazanec, beránek, chléb, vejce a víno. Kousek svěceného pokrmu také
dávali hospodáři do sadu, na pole a do studně, aby byla zaručena hojnost
ovoce, obilí a dobré vody. 
Mgr. Jiří Šabatka
Zdroje: Český lidový a církevní rok (A. Vondrušková),
Tradinář (M. Kindlová)
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Zprávičky ze školky

Zápis do mateřské školy v Dobré Vodě proběhne 4. a 5. května od 13
do 17 hod. Veškeré bližší informace a kritéria přijetí naleznete na www.
zsdv.cz v průběhu dubna.
A jaké jsme měli zážitky ve školce? Zima skončila a k naší lítosti jsme se sněhu nedočkali, takže připravovanou zimní olympiádu jsme
nemohli zorganizovat. Zato vítr nás provázel snad na každé vycházce.
V únoru k nám přišla paní lektorka s projektem Zdraví, kde hravou formou přiblížila dětem, jak je důležitý pohyb a proč jíst ovoce a zeleninu.
24. února jsme pořádali masopustní karneval. Užili jsme si celé dopoledne, zpívali jsme, tančili, soutěžili, posvačili jsme koblížky a v maskách
jsme se prošli po Dobré Vodě.
V březnu přijelo do školky divadlo Gustav s pohádkou Kašpárek
a Kubovo štěstí, aby nám doplnilo tematický celek TVP – Z pohádky
do pohádky, kdy se děti učí samy hrát divadlo třeba s loutkami nebo

s maňásky. Navštívili jsme i školní knihovnu ve třídě Koťátek, kde se
děti seznámily s novými pohádkovými knihami. Některé si vybraly
a z nich si teď čteme před usnutím.
První jarní dny nás potěšily slunečným počasím, a tak na procházkách hledáme jarní kytičky, posloucháme zpěv ptáků a pozorujeme je,
jak si staví hnízda a jak se příroda probouzí. A na co se teď těšíme nejvíce? Na Velikonoce a na naši tradiční dobrovodskou pouť. Děti začaly
tvořit z keramické hlíny beránky, zajíčky, slepice, velikonoční přáníčka a samozřejmě budeme malovat vajíčka. Jako překvapení najdou děti
na plotě školky jarní hry s řešením úkolů, které si mohou plnit se svými
rodiči. Můžeme se těšit i na divadlo Kos s pohádkou Zajíčku, slepičko,
čípak je to vajíčko?
Všem přejeme krásné jarní dny a pěkné prožití velikonočních svátků se
všemi tradicemi. 	
Zuzana Strnadová

Škola jako místo
přátelského setkávání a pomoci

Je jaro a školní rok se pomalu dostal do své druhé poloviny. Po dlouhé
době jsme konečně sundali roušky a symbolicky se tak znovu o kousek
přiblížili k životu tak, jak jsme ho znali před dvěma lety.
V úterý 5. dubna jsme ve škole pořádali tradiční velikonoční jarmark
– akci letos spojenou s celodenním dnem otevřených dveří. Dopoledne si
rodiče současných i budoucích žáčků mohli prohlédnout nejen zázemí naší
školy, ale i nahlédnout do tříd během vyučování. A odpoledne mezi 14.
a 16. hodinou jsme se potkali na již tradičním neformálním setkání v hale
školy. Po dvou letech pauzy se žáci naší školy pustili do vyrábění velikonočních dekorací a drobných výrobků pro své rodiče, deváťáci se profesionálním způsobem chopili přípravy občerstvení pro všechny příchozí.
Na den otevřených dveří a jarmark navazuje ve čtvrtek 7. a pátek
8. dubna zápis budoucích prvňáčků. A jak je to ve škole pravidlem – malí
přicházejí, velcí odcházejí. Zanedlouho, 12. a 13. dubna, čekají naše de-

ÚSPĚCHY NAD ŠACHOVNICÍ
Ve středu 9. 3. 2022 jsme ve spolupráci s panem Martinem Hejdou uskutečnili šachový turnaj pro žáky z naší školy. Počet zájemců nás velmi mile překvapil – sešlo se 25 malých a velkých šachistů věkově napříč všemi ročníky.
Hrálo se současně na dvanácti šachovnicích, odehrálo se pět kol, přičemž dvojice hráčů generoval program Swiss-Manager, takže někdy proti
sobě seděli malý šachista s mnohem větším soupeřem.
Bylo moc příjemné být mezi šikovnými a v mnohých případech i odvážnými dětmi – obdivuji hlavně prvňáčka, co se nezalekl přítomnosti
hráčů o celou školní docházku starších.
A tito šachisté byli nejúspěšnější: Michaela Terra Bartyzalová (1. místo
mladší žáci), Nela Luisa Popelková (2. místo mladší žáci), Adam Čejka
(3. místo mladší žáci), Ondřej Hejda (1. místo starší žáci), Alexander Mir
Hashimi (2. místo starší žáci) a Jana Celláriková (3. místo starší žáci).

váťáky přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory, první zkouška, kdy
jejich znalosti rozhodnou o dalším směřování. Přejeme všem, aby ji zdolali
úspěšně a od září se stali studenty škol, které si vybrali. Držíme vám palce,
naši nejstarší žáci!
Škola stejně jako jiní pomáhá ukrajinským dětem i dospělým překonat náročné období odchodu z vlasti. Přijali jsme tři děti z Ukrajiny, dvě
do první a jedno do čtvrté třídy, a dospělým jsme nabídli možnost kurzu
českého jazyka. Probíhá od čtvrtka 31. 3. v podvečerních hodinách v naší
škole. Na začátku března jsme také vyhlásili ve spolupráci s organizací
Děti feel-fit sbírku na pomoc malým dětem vyhnaným válkou ze svých domovů, jedná se o malé plyšáky, ručníky a šampony či sprchové gely, které
putují přímo Českému červenému kříži v Českých Budějovicích. Všem
rodičům, kteří tímto způsobem podpořili nebo podpoří tuto sbírku, moc
děkujeme.
Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ

V úterý 22. 3. se pak naši mladí šachisté zúčastnili Krajského přeboru
školních družstev v šachu 2022 konaného v Českých Budějovicích. Přestože šlo o první takovou zkušenost, obsadilo družstvo ve složení Michaela
Terra Bartyzalová (3. B), Alexander Mir Hashimi, Šimon Novotný a Ondřej Hejda (všichni 7. třída), Václav Kozel (8. B) a Jana Celláriková (9. B)
v nelehkém klání krásné třetí místo.
Gratulujeme všem bojovníkům na černobílém poli a panu Martinu Hejdovi děkujeme za organizační náležitosti.
Petra Miková
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Japonská
chvilka poezie
Umí být české děti japonskými básníky? Když trochu chtějí a malinko musejí, tak ano. Takže jsme během jedné z hodin češtiny vytvořili
pár klasických haiku.
Haiku (俳句) je lyrický útvar, většinou s přírodní tematikou, který je
tvořen zvukomalebným trojverším s počty slabik 5–7–5. Jde o nejznámější formu japonské poezie.
Včely létají
nad barevnými květy
za jasného dne
(Nikol Kodytková)

Opice bouchá
o stůl dřevěnou tyčkou
mlátí a mlátí
(Jakub Cellárik)

Jak kapka rosy
na zem dlouho padá
jako čas mizí
(Lucie Kupcová)

Koně cválají
Po louce, kde je ticho
Jen koně cválají
(Adriana Haberlová)

Kočka jde a jde
Jako život, nevíš proč
Ta kočka černá
(František Doležal)

Vrána krá celý
den, jen krá, tak se
králem nestane
(Alexander Mir Hashimi)

Zelený koník
v trávě vysoko skáče
kapka rosy padá
(Markéta Nováková)

Ten krásný had
co opice nemá rád
do tmy kouká
(Martin Mlčoch)

Petra Miková

Řekni mi

malá hra pro velká témata
www.reknimi.cz

Pojďme se společně setkat nad konverzační hrou Řekni mi, která pomáhá lidem otevírat
důležité životní otázky související se závěrem života.
KDY: úterý 26. 4. 2022, 17:00 – 18:30 hodin
KDE: Knihovna Dobrá Voda u Č. B. (dětské oddělení)
Prosím o potvrzení účasti Daně Plojharové
dana.plojharova@gmail.com nebo sms 603 889 152

Za příběhy
do obecní
knihovny
Po nuceném útlumu začala vaše obecní knihovna opět organizovat
přednášky a besedy. Jsem moc ráda, že tomu tak může být, a těší mne
velký zájem o každou z besed, která zatím proběhla.
Na začátku března nám přišel představit svou novou knihu pan
Jan Voldřich, nadšený amatérský historik a šumavský rodák. Jeho
kniha Příběhy ze šumavských chalup sleduje osudy několika rodin
v nedávné historii těžce zkoušeného kraje. Zajímavé vyprávění autora
propojovala projekce jednotlivých míst – a povídání to bylo mnohdy
smutné. Válečné a hlavně poválečné události zasáhly obyvatele Šumavy coby pohraniční oblasti nespravedlivě krutě, ale ani ty nedovedly tvrdé Šumaváky (a nutno napsat i Šumavanky) ohnout, natož
zlomit.
Sám pan Voldřich mluvil o tom, jak ani po letech místní pamětníci nechtěli o bezpráví ideologiemi páchaném na obyčejných lidech
po generace bydlících na Šumavě zprvu ani slyšet, natož mluvit. Aby
vůbec mohly příběhy skončit na papíře a v knize, musel autor trpělivě
obcházet jednotlivé rodiny a získat si důvěru i přesto, že jeho příjmení
je na Šumavě stejně pevně usazené jako nejstarší stromy.
22. 3. přišel do naší knihovny povídat o své knize pan Petr Hošťálek, milovník starých strojů, cestovatel, občasný spisovatel a skvělý
kreslíř i vypravěč. Knihu s názvem Benzín už nevoní, ale já to ještě
stihnul… představil velmi poutavým a zábavným povídáním o dětství (třeba jak ho maminka málem neodtrhla od parní lokomotivy
nebo jak ho strýc přitáhl k technice a literatuře), o starých strojích,
cestování kdysi a dnes. To je pro Petra vlastně stejné – pokud jel některou ze svých velice dlouhých cest, rozhodně si je nezjednodušoval.
Za všechny - když opakoval po více než sto letech trasu Paříž – Vídeň, s láskou ke strojům a v očekávání komplikací, které jsou pro
něj výzvami, na něž se snad i těší, ji jel na řemenovém motocyklu
Laurin-Klement.
Autorova vzpomínková knížka je sestavená z několika povídek,
které si Petr sám ilustroval. Protože se známe, vím od přátel, že jedna knížka v rodině nestačí, manželé se ve čtení v lepším případě
střídají, jinde se o ni přetahují, děti musejí čekat… Čte se mile, pro
ty, kteří popisovanou dobu zažili, je návratem do minula, pro mladší
objevováním časů, kdy benzín voněl opravdu po benzínu a nezaváněl
řepkou.
Obě zmíněné knihy jsou pro vás k dispozici v naší obecní knihovně.
Petra Miková

Knihovny pomáhají
Бібліотеки допомагають
Naše knihovna se připojila k nabídce služeb knihoven pro ukrajinské
uprchlíky. V rámci projektu Knihovna pomáhá nabízíme v době otevření
knihovny (úterý 13:00–18:00 a čtvrtek 14:00–18:00) tyto služby: poskytuje veřejnosti přístup k internetu, využití wifi připojení zdarma, v knihovně jsou k dispozici počítače s internetovým připojením zdarma a dětské
oddělení nebo koutek. Knihovník vám pomůže, poskytne další informace,
vyhledá kontakty, propojí vás s dalšími institucemi, které potřebujete. Nebojte se využít knihovnu, pomůžeme vám.
Наша бібліотека приєдналася до пропозиції бібліотечних послуг
для українських біженців. У рамках проекту «Бібліотека допомагає»
під час відкриття бібліотеки (вівторок 13:00– 18:00 та четвер 14:00–
18:00) ми пропонуємо наступні послуги: надає доступ до Інтернету,
безкоштовний Wi-Fi, комп‘ютери з безкоштовним підключенням
до Інтернету та дитячим відділенням або куточком. Бібліотекар
допоможе вам, надасть більше інформації, знайде контакти, зв’яже
вас з іншими необхідними закладами. Не бійтеся користуватися
бібліотекою, ми вам допоможемо.

Petr Hošťálek uprostřed vyprávění.
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HASIČI DOBRÉ VODY

TRADIČNÍ

DOBROVODSKÁ

Vás tímto zvou na

VELIKONOČNÍ

STAVĚNÍ MÁJE
a PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Vše proběhne v sobotu

POUŤ

30. 4. 2022

BUDE !!!

u HOSPŮDKY NA HŘIŠTI
Program:

15.–18. 4. 2022

Zahájení a soutěže pro čarodějnice a čaroděje - 16:00-16:55
Stavění máje - 17:00
Přivolání jara lampiónovým průvodem
a upálení čarodějnic o soumraku
Živá muzika skupina SITUACE - až do 23:00

(pátek – pondělí)

Buřtík, kostým
a dobrou náladu s sebou!

na obvyklém místě,
tedy v prostoru za kostelem

Stolní hokejisté Dobré Vody získali patnáctý titul mistrů ČR
Již 15. titul republikových šampionů získali v loňském roce dobrovodští hráči stolního hokeje
kategorie billiard-hockey, sdružení pod místním Spolkem SK. Kvůli onemocnění covid-19 byla sezóna
nahuštěna tak, aby bylo zapotřebí k odehrání řádného průběhu soutěže co nejméně hracích termínů.
Počet zápasů však zůstal stejný, a tak vyrážel oddíl WIP Reklama Dobrá Voda na hrací tripy, které se
odehrávaly
přes víkendy.
Již 15. titul republikových
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Na úspěchu se podíleli tito hráči (dle abecedního pořadí): Zdeněk Bednář, Tomáš Fleišman,
Během celého ročníku podávali Jihočeši vyrovnané výkony, ztratili pouze dva body a výsledkem
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dvě kola a Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic se zatím vyskytuje na
první dvě kola a Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic se zaprůběžném
místě.
tím vyskytuje natřetím
průběžném
třetím místě. Miloslav Mach – předseda oddílu stolního hokeje
Konečná tabulka 1. ligy družstev roku 2021:

PATNÁCTÝ TITUL MISTRŮ ČR
PRO STOLNÍ HOKEJISTY

Konečná tabulka 1. ligy družstev roku 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WIP Reklama Dobrá Voda
Doudeen Team
BHK IQ Boskovice
B.O.S. Team
BHC Dragons Modřice
BHC Draci Modřice
BHC StarColor Most
SHL Brno
Prague NHL
Gunners Břeclav
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Zimní soustředění mladých
fotbalistů

Ve dnech 17. 3. 2022 až 20. 3. 2022 se uskutečnilo zimní soustředění
oddílu kopané. Zúčastnilo se celkem 32 dětí z mladší přípravky, starší
přípravky, mladších žáků, starších žáků a mužstva dívek. Pro zajištění
tréninků se zúčastnilo šest trenérů jednotlivých mužstev. I když někteří hráči nebo hráčky chyběli, tak jsme s účastí byli všichni spokojeni.
Soustředění se konalo v malebném prostředí Přední Výtoně u Lipenské
přehrady. Ubytování a strava bylo zajištěno v penzionu Vyhlídka.
Denně proběhly tři tréninkové jednotky, jedna dopoledne a dvě odpoledne. V této kopcovité krajině byly optimální podmínky pro vytrvalostní výběhy, ale i pro nácvik rychlých sprintů. Využívali jsme také hodně
fotbalové hřiště k nácvikům herních situací a k práci s míčem. Také se
nacvičovala obratnost a v neposlední řadě přesná přihrávka na hráče,
nabídka hráčů pro přihrávku do volného prostoru a střelba. Při těchto
nácvicích si trenéři ověřovali, jak na tom technicky, fyzicky a rychlostně
jednotliví hráči jsou. U některých jsme byli mile překvapeni jejich vytrvalostí a vitalitou. Každá věková kategorie mládeže měla připraveny
svoje tréninkové plány a řekl bych, že co jsme si předsevzali, to bylo splněno. Samozřejmě došlo i na malý fotbálek, bez toho by to nebylo ono.

Každý večer měly děti nějakou zábavnou aktivitu. Ve čtvrtek se konal turnaj v prší, v pátek turnaj ve stolním tenisu a v sobotu turnaj v bowlingu. Pro všechny děti to bylo krásné zpestření programu soustředění.
Aby nebyly tréninkové jednotky tak jednotvárné, v sobotu po obědě
byl pro mládež uspořádán běžecký závod se střelbou ze vzduchovky. My
tomu mezi sebou říkáme běžecký biatlon. Všichni si v něm rádi zaběhali,
i když trať letos, protože nebyl sníh, byla méně náročná. Někteří závodníci
dokonce měli i bezchybnou střelbu, a to po takovém náročném běžeckém
výkonu je co říci. Vítězové všech akcí byli potom odměněni věcnými cenami.
I počasí nám přálo a svítilo sluníčko, ale musím podotknout, že od
vody Lipenské přehrady foukal dost studený vítr. Přesto byli všichni
hráči i trenéři spokojeni s celým průběhem. Věřím, že za rok bude na
zimním soustředění minimálně stejně velká účast jako v letošním roce.

za fotbalovou mládež – Antonín Libertin

MISTROVSKÁ DOMÁCÍ UTKÁNÍ

Sobota
Středa
Pátek

2. 4. – 15:30
13. 4. – 16:30
15. 4. – 9:30
11:15
Neděle 17. 4. – 10:00
Pondělí 18. 4. – 16:30
Sobota 23. 4. – 16:00
Neděle
1. 5. – 15:00
Středa
4. 5. – 16:30
Sobota
7. 5. – 9:30
11:15
16:30
Neděle
8. 5. – 10:00
Pondělí 16. 5. – 16:30
Středa
18. 5. – 16:30
Sobota
21. 5. – 9:30
11:15
16:30
Neděle 22. 5. – 10:00
15:00

– Muži „A“ D. Voda – Žabovřesky
– MP D. Voda – N. Hodějovice
– SŽ D. Voda – SKP Č. B. „B
– MŽ D. Voda – SKP Č. B. „B“
– Dor. D. Voda – H. Planá + Frymburk
– SP D. Voda – Dynamo „B“
– Muži „A“ D. Voda – N. Hrady
– Muži „B“ D. Voda – Boršov „B“
– MP D. Voda – Nová Ves
– SŽ D. Voda – Soběslav
– MŽ D. Voda – Soběslav
– Muži „A“ D. Voda – Zliv
– Dor. D. Voda – Blatná
– SP D. Voda – Slávia Č. B.
– MP D. Voda – JFA „B“
– SŽ D. Voda – Sokol S. Ústí + Větrovy
– MŽ D. Voda – Sokol S. Ústí + Větrovy
– Muži „A“ D. Voda – Olešník „B“
– Dor. D. Voda – Vacov
– Muži „B“ D. Voda – Hrdějovice „B“

TERMÍNY UTKÁNÍ TENISOVÝCH DRUŽSTEV
		Dospělí „A“ - KP II. (soboty)				Dospělí „B“ – KP VI. (soboty)
30. 4.
Jiskra Bechyně „B“		
doma		
30. 4.
TJ Cen. Dačice „B“
7. 5.
Sokol TK Kaplice		
venku		
7. 5.
TK S. Ústí „C“		
14. 5.
Start Č. Buděj. „B“		
doma		
14. 5.
LTC Č. Krumlov „C“
28. 5.
TJ Spartak Tr. Sviny		
venku		
28. 5.
TK Vimperk		
4. 6.
TK S. Ústí „B“		
doma		
4. 6.
TK J. Hradec		
18. 6.
LTC Velešín „B“		
venku
		
Starší žactvo – KP I. (soboty)
25. 6.
TJ Jiskra Třeboň „A“		
venku		
30. 4.
LTC Velešín		
		Dorost – KP II. (neděle)
		
7. 5.
LTC Tábor 1903 „B“
1. 5.
ZVVZ Milevsko „B“		
doma		
14. 5.
LTC Humpolec		
8. 5.
LTC Velešín		
venku		
28. 5.
TK Strakonice		
15. 5.
TK S. Ústí		
doma		
4. 6.
TK Soběslav		
29. 5.
TK Ostrovec		
venku		
18. 6.
TK Pelhřimov „B“
5. 6.
TK Strakonice		
venku		
25. 6.
TJ Jiskra Třeboň

doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma

V sobotu 19. 3. byly vylosovány jihočeské tenisové soutěže. Po dvou „zvláštních“ letech to letos vypadá na konání krajských soutěží družstev v plném
rozsahu. My, dobrovodští tenisté, se na ně již těšíme a zveme všechny příznivce na shlédnutí utkání našich „dospěláků i mládežníků“.
Do sportovních bojů letos posíláme 2 týmy dospělých a 2 týmy mládeže (dorost a starší žactvo).
Naše heslo: „Je to jedno, ale lepší je vyhrát“. Tak ahoj na kurtech!
za TK SK Dobrá Voda u ČB Miroslav Vaníček

8/ inzerce

NEplacená inzerce:
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Jaké druhy odpadů se sbírají?
Mezi nebezpečné odpady patří např.:
➔ ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, monitory, zářivky, úsporné žárovky, teploměry
➔ olověné akumulátory z osobních vozidel, suché články (monočlánky)
➔ barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
➔ obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
➔ vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry
Mezi velkoobjemové odpady patří např.:
➔ matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, starý nábytek, staré oděvy, boty…
➔ Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (eternit). Tento odpad nebude odvezen, bude ponechán na místě!

Jak probíhá sběr?

Nákladní automobil bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci naší firmy převezmou uvedené odpady. Neodkládejte odpady
na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata.

Upozornění

Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání
odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví Obecní úřad v Dobré Vodě u Českých Budějovic.

Seznam zastávek - sobota 23. 4. 2022
1200–1210 hod. – U Křížku
1300–1310 hod. – Potoční ulice
1315–1330 hod. – Na Vyhlídce
1335–1350 hod. – za kostelem
1355–1410 hod. – K Lusnému
1415–1425 hod. – Trávní ulice

placená inzerce:
▮ Dodávka a montáž všech druhů drátěných plotů, oplocení, zahradních bran a branek

Kvěch Petr, tel.: 606 310 762

▮ Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

UHELNÉ SKLADY
BORŠOV NAD VLTAVOU

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

JARNÍ SLEVY PALIV
od 1. 4. do 31. 5. 2022

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina
Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

387 250 500, 602 409 423
Otevírací doba a rozvoz
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

www.uhloterm.cz
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