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Poděkování hasičům.
Předpověď počasí dne 30. března nevěstila nic dobrého pro celé území republiky. Přívalové deště,
prudký, nárazový vítr dosahující místy vichřice. V 17,30 jsem obdržel první telefonát, že v křižovatce ulic
Lázeňská a Na Vyhlídce spadla mohutná lípa. Jen náhodou opět nedošlo ke zranění ani chodců, ani
projíždějících řidičů. Vzápětí jsem takových oznámení obdržel několik. Všem, co se mi v této souvislosti
ozvali, děkuji i touto cestou. Věřím, že podobných událostí, kterým se zcela vyhnout nejde nikdy, bude co
nejméně a rovněž uvítám upozornění občanů na některé další rizikové stromy v obci, nejen ve stráni u
kapličky. V této souvislosti jsem ihned požádal pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny o
vypracování posudku na stromy na celém tomto pozemku. Závěrem tohoto posudku bylo doporučení, aby
bylo odkáceno 12 smrků a jedna douglaska v této lokalitě. Při této příležitosti bych chtěl tentokrát ocenit
přístup paní Brožové jako zástupce Jihočeských matek, které se jako oprávněná organizace přihlásily i ke
správnímu řízení, které jsem hned zahájil, stejně jako v únoru při podání žádosti o kácení skupiny 16 smrků
v Zacharově ulici. Velmi rychle jsme se shodli, že žádost je oprávněná. Tak vysoké smrky v intravilánu obce
jsou v současné době již obecně považovány za nebezpečné vzhledem k mělce uloženým kořenům, zde
navíc na hraně svahu. Po obdržení zprávy o pádu stromu jsem vyhlásil poplach naší jednotce hasičů. Ve
velmi krátké době se v sestavě Augustin, Trypes, Kolda, Frűhbauer, Scheinpflug a Čížek v předpisovém
zásahovém oblečení a s potřebným vybavením dostavili na místo pádu stromu a nahradili v práci
profesionální jednotku hasičů, která dorazila krátce před nimi. Těm už operační důstojník přiděloval další
práci jinde. Během půl hodiny byla komunikace opět průjezdná a naše parta hasičů do 21 hodin na likvidaci
kmenu pilně pracovala. Při ostrém zásahu tak byl poprvé využit dobrovodský zásahový hasičský speciál a
zejména jeho silný naviják, s jehož pomocí vyprostili mohutný kmen po částečném rozřezání z koryta
potoka. Opět se ukázalo, že když se obětavost lidí spojí s finanční podporou obce, dají se dělat doslova divy.
Část stromů, určených u kapličky ke kácení, byla pak odstraněna již 6. a 7. května. Na celý pozemek, nyní
osazený převážně jilmy budou na podzim dosázeny ještě buky a habry, které přispějí ke stabilizaci celého
svahu.
Dobrovodští hasiči také položili při příležitosti 70. výročí skončení II. světové války věnec u pomníku
dobrovodských občanů – obětí této války a také věnec k památníku padlých vojáků a legionářů z I. světové
války. Jejich osud v krátkém projevu připoměl starosta.
Jiří Šabatka

Dálnice D3
V pátek 17. dubna byli na českobudějovickou
radnici pozváni všichni starostové obcí, jichž se bude
dotýkat nějakým způsobem stavba dálnice v úseku Úsilné
– Roudné. Za přítomnosti ministra dopravy D. Ťoka,
pracovníků krajského úřadu a vedení města České
Budějovice, byl ředitelem ŘSD přednesen návrh, jehož
schválením se podmiňuje stavba tohoto úseku dálnice.
Tento návrh předpokládá vypuštění dvou původně
plánovaných přivaděčů: Hlinsko a Hodějovice. Protože
město České Budějovice na jejich realizaci netrvá, i když
zde zároveň dálnice plní i funkci městského obchvatu,
zůstalo rozhodnutí právě na starostech těchto dotčených
obcí. Protože Dobrá Voda po definitivním prosincovém
schválení stavby tunelu má problematiku vyřešenou ke své
spokojenosti, diskutovali zejména starostové Rudolfova,
Dubičného, Srubce, Hodějovic a Roudného. Všichni se

přikláněli k variantě zachování původně plánovaných 5
sjezdů. Protože však ani ministerstvo vnitra, ani
evropská komise nedá výjimku z normové vzdálenosti
mezi sjezdy, je jediným řešením zrušení těchto dvou
jmenovaných. Na váhy bylo dáno zahájení stavby již
třeba na podzim 2016 a nebo zastavení stavby na dlouhá
léta a peníze, které jsou na tuto stavbu již vyčleněny,
budou použity jinde. Nahradit však dosavadní spojovací
silnici mezi Hlinskem a Dubičným pouhým průchodem
pro chodce a cyklisty rozhodně není šťastným řešením a
věřím, že ŘSD spolu s krajským úřadem a magistrátem
krajského města uspokojivé řešení najde. Stavět se tedy
začne již příští podzim nebo z jara 2017 (snad !).
Intenzita jednání a dosavadní průběh prací tomu
napovídá.
jš
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Dětský den
Dětský den se bude konat v sobotu 30. května od 14 hodin, tentokrát netradičně na dětském hřišti v Trávní
ulici. Spolupořadateli jsou jako obvykle dobrovodští hasiči a sportovci. Vezměte své děti tentokrát do dolní
části Dobré Vody, na hřiště, kam mnozí dosud nezavítali. Místa pro všechny je tam dost!

Rozšíříme školu!
Vzhledem k tomu, že dětí na Dobré Vodě je stále dost a
mateřská škola je i při navýšené kapacitě 105 dětí opět
plně vytížena, každoročně ji opustí minimálně cca 35 dětí
a podle demografického vývoje tomu bude i nadále
nejméně do roku 2023, bylo třeba uvažovat o dostavbě
současné školní budovy. Ani potom, co pravděpodobně
dobrovodských dětí ubude a naplní vždy pouze jednu
první třídu, nezůstanou nově vybudované učebny
prázdné. Velký zájem o umístění svých dětí v naší škole
projevuje sousední Srubec, jehož zastupitelstvo sice
zvažuje možnost výstavby nové školy, pouze však 1. - 5.
třídy. Proto bylo i v souladu s požadavkem vedení školy
rozhodnuto o její dostavbě tak, aby každý stupeň (třída)
měl dvě oddělení. Pokud by se předpoklady naplnění
školy v budoucnu nepotvrdily, lze třídy využít jako
samostatná družinová oddělení, popř. další odborné
učebny. Protože vlastní proces od zpracování studie po
vydání stavebního povolení může trvat až 1 rok a v
rozšířené škole by se mělo začít vyučovat už od září 2017,
přistoupilo zastupitelstvo neprodleně k výběru
projektanta. K tomu už došlo. Projektant postupně
předložil pět variant dostavby. Ta poslední, podle našeho
názoru velmi zdařilá, již byla zastupiteli schválena.
Představuje dostavbu čtyř nových učeben, podstatné

zvětšení jídelny, naopak zmenšení prostor kuchyně,
ale vybavené moderní technologií, která umožní
vaření až 450 obědů. Dále budou modernizovány
učebny počítačová a pro vaření, rekonstruováno
sociální zařízení ve druhém a třetím nadzemním
podlaží. Současné bude připraven k využití i půdní
prostor, který je rovněž velmi prostorný a mohl by být
využit např. jako učebna výtvarné nebo hudební
výchovy. Počítá se i s tepelnou izolací zbytku budovy.
Koncepce dostavby je volena tak, aby mohli rodiče,
kteří dovážejí děti do školy auty, přijíždět do areálu
zadním vjezdem a nezpůsobovali ranní dopravní
kolaps v ulici Na Vyhlídce. Projekt bude zahrnovat
možnost příchodu do školy i z Nové cesty a z ulice
U Křížku. Se začátkem stavby se uvažuje nejpozději
v březnu příštího roku. Velký důraz při stavbě bude
kladen na zajištění bezpečnosti dětí, poněvadž stavět
nelze pouze v období prázdnin. Je třeba počítat i s tím,
že vedoucí kuchyně nebude mít během stavby
k dispozici vlastní kancelář a připravit se na
bezhotovostní platbu obědů. To se bude týkat nejen
rodičů dětí, ale i ostatních strávníků! Předpokládaná
hodnota investice je cca třicet milionů korun. jš

Přijďte do školy
S koncem školního roku bychom Vás rádi uvítali u nás ve škole a chtěli bychom Vám nabídnout několik možností, jak
strávit pár chvil tam, kde se vzdělávají a rozvíjejí Vaše děti. Zkuste to také. Máme pro Vás od každého trochu – vzdělávací
seminář i kulturní program.
První pozvánka je na úterý 2. 6. od 17:00 na akci Odemykáme školu, na kterou zveme všechny ty, kteří mají zájem podívat
se do školy, projít si ji, prohlédnout učebny nebo sledovat děti v některém z probíhajících kroužků.
Ve čtvrtek 4. 6. od 18:00 nabízíme zájemcům z řad rodičů seminář Ing. Petra Šmída, DiS. na téma Kyberšikana a jiné
nástrahy virtuálního světa. Pan Šmíd je ředitelem společnosti Portus Prachatice, o.p.s., která se mimo jiné zabývá pořádáním
vzdělávacích kurzů, přednášek, programů, seminářů, konferencí apod. pro žáky a veřejnost. Naši starší žáci o program
Portusu nepřijdou – domluvili jsme pro ně program s názvem Kyberšikana aneb co nás může potkat ve virtuálním světě.
Proběhne formou přednášek a debat ve dvou čtyřhodinových blocích, které budou součástí Týdne zdraví. Oba programy
(pro rodiče i pro žáky) podpořilo finančně SRPDŠ.
Třetí pozvánka letošního školního roku bude na tradiční akci Zamykáme školu. Na přehlídku vystoupení jednotlivých tříd
a rozloučení s vycházející devátou třídou se můžete těšit v úterý 9. 6. od 16:00.
Budeme rádi, když některou ze školních akcí navštívíte. Přejeme Vám pěkné letní dny a dětem prázdniny plné pohody.
Za základní školu Mgr. Petra Miková

Nabízím hlídání dětí. Jmenuji se Markéta Truhlářová a bydlím na Dobré Vodě.
Termíny a jiné informace lze dohodnout po domluvě na tel.: 721 374 928
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Parkování Na Vyhlídce
Parkování automobilů v ulicích nejen naší obce je
nešvar, který by se neměl stát pravidlem. U jednobytových
novostaveb by měl mít každý vlastník zajištěna minimálně
dvě parkovací místa na vlastním pozemku. Není-li to však
možné např. krátkodobě, je dodrženo pravidlo zachování
dvou volných jízdních pruhů a není bráněno ve výhledu

dalším řidičům, neznamená to, že řidič takového
vozidla musí bezpodmínečně parkovat jen před svou
nemovitostí. Lístečky za stěračem s výzvou „Parkuj si
před svým domem“, případně tvrdší varování
v podoběpoškozeného laku hřebíkem, by se mohlo
autorovi upozornění prodražit!

Zpráva o činnosti Tenisového klubu SK Dobrá Voda v roce 2014
1/ Bezprostředně po ustavující Valné hromadě volba předsedy ze zvolených členů Správní rady (SR) – SR pracovala
ve složení: Miroslav Vaníček (předseda), Libor Švehla (místopředseda), Petr Štika (hospodář), Jindřich Hájek (člen),
Marcel Kordík (člen); Dozorčí rada (DR) pracovala ve složení: Stanislav Suda, Václav Podpěra. SR se scházela dle
potřeby (celkem 7x za rok)
2/ byly upraveny a/Stanovy klubu; b/Provozní pravidla fungování klubu a celého areálu
3/ zahájení činnosti jarní úpravou antukových dvorců a zprovozněním části zázemí v budově
4/ kontaktováni představitelé SK Dobrá Voda (p. Pavelec, p. Frolík) a následovalo seznámení se s fungováním celého
SK, způsobem a organizací jednotlivých oddílů (klubů v rámci SK) = zjištěn vysoký stupeň samostatnosti oddílů v řízení
své činnosti a nakládání s finančními prostředky
5/ zřízení samostatného prozatímního běžného účtu Tenisového klubu
6/ přijímání nových členů TK: všem žádostem vyhověno; k 31.12.2014 registroval TK celkem 37 členů (22 dospělých
členů, 15 členů mládeže do 18 let)
7/ objednávání a rezervace dvorců probíhala telefonicky prostřednictvím správce areálu p. Vlacha
8/ uspořádány 3 turnaje pro členy klubu a hosty (dva pro dospělé členy, jeden pro děti) zakončené večerním
posezením
9/ probíhala činnost tenisové školičky pro mládež, se kterou se počítá i nadále
10/ proběhla registrace TK u Českého tenisového svazu; z iniciativa členů TK bylo pro rok 2015 přihlášeno do
oficiálních jihočeských tenisových soutěží družstvo dospělých (muži-ženy) a družstvo minitenisu (děti do 7 let); do
budoucna (od r. 2016) se počítá s možností přihlášení mládežnických družstev pro další věkové kategorie
11/ byl vypracován a schválen plán cca 5-ti vylepšení zařízení
a fungování areálu již pro sezónu 2015 s využitím finančních
prostředků z loňských nevyužitých členských příspěvků a
pronájmů dvorců.

V Dobré Vodě 3.4.2015 Miroslav Vaníček
Soutěž dospělých má za sebou již dvě kola (2. a 9. května, obě
skončila porážkou naší reprezentace, když na straně soupeřů hráli i
borci v dorosteneckém věku. Je však naděje, že za několik málo let
se díky tenisové školce takoví borci objeví i v našich řadách. Zatím o
tenisouvou mládež na našich kurtech rozhodně nouze není! jš.

Ivana a Jan Bambasovi srdečně zvou
dobrovodské
občany na zahradní výstavu soch na
konci ulice
Stříbrná. Výstavu zahájíme v sobotu
23.5.2015 v 17 hodin zpěvem vokálního kvintetu
Aúúúna. Výstavu
můžete navštívit až do pátku
29.5.2015 denně, vždy od
15 do 18 hodin,nebo po
domluvě na tel 725640147. Upozorňujeme, že ve
Stříbrné ulici nelze v den vernisáže parkovat. Těšíme se
na vás.
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Jsme Zelená škola
Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a
umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní
složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i
elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých
elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální
místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu
uvědomělého chování a je základem pro vytvoření
ekologického cítění u dětí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie
mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného
boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole

také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého
elektroodpadu. Cílem projektu Zelená škola je ochrana
životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a
efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta
obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť,
olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale
také velké množství recyklovatelných a znovu
využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je
společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci
sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v
celé České republice. M. Kozáková

Nejbližší akce Dětí Dobré Vody
Dne 23.5.2015 od 15.00 hod amatérské představení „O červené Karkulce“ pod širým nebem v parku
vedle pouťového placu. Vezměte deky, polštáře, malé židličky nebo se posaďte do trávy. Určitě si
představení užijete a Vaše děti budou nadšené. Budou se zde prodávat i lístky do dětské tomboly. Délka
představení cca 40 min. Po skončení představení si každé dítě odnese „perníček od Karkulky“.
Dne 20.6.2015 „Vítání slunovratu“ na pouťovém placu. Bude to odpoledne plné zábavy a soutěží. Jako
doprovodný program a proběhne i loutkové představení.
Majitelům historických fotografií obce
Vážení příznivci Dobré Vody, po získání svahu v okolí
kapličky, vlastní kapličky s dobrou vodou a po odkácení
nevhodných a nebezpečných stromů ve svahu bychom
měli přistoupit k parkovému dořešení této části obce.
Kaplička
i
přes
upřímnou
snahu
některých
dobrovodských obyvatel vydrží s opravenou fasádou
nebo nátěrem jen několik málo měsíců a poté opět
vypadá, jako když se o ní řadu let nikdo nestaral. Protože
je známo, že až do období druhé světové války stála
kaplička jako samostatná stavba, oddělená od svahu a k

„přilepení“ svahu v její zadní části došlo pravděpodobně
až vybudováním vodojemu k zásobování německého
pracovního tábora, žádám vás, kdož máte k dispozici
nějaké staré fotografie nebo pohlednice, na kterých je
kaplička, byť jen zpovzdálí vidět, zapůjčte je na obecní
úřad k provedení kopií. Jedná se o dnes již málo
věrohodně doloženou památku a stojí za to, aby její
rekonstrukce proběhla co nejcitlivěji a nejpřesněji. I za
případné ústní informace pamětníků předem děkuji.
Jiří Šabatka.

Výzva majitelům psů
Vážení pejskaři, ve zvířecí říši je doba rození mláďat. Ať už
jsou to bažanti, divoké kachny, husy i labutě, zajíci nebo
srnčí zvěř. Každý z nás, držitelů psů, chce tomu svému
miláčkovi dopřát co nejvíce pohybu i vícekrát denně.
Bohužel, mnozí si neuvědomujeme, že nyní volný pohyb
psů, často ne příliš disciplinovaných, způsobuje každoročně
na této zvěři velké škody. Takové „požužlání malé kachničky
psem, jak se to stalo nedávno u rybníka, končí obvykle její

smrtí. Pouhé jen olíznutí psem nebo pohlazení zdánlivě
opuštěného srnčete, položeného ve vysoké trávě, obvykle
také končí jeho postupným umíráním, srna se k němu již
téměř jistě nevrátí. Nejenže volný pohyb psů v přírodě
zakazuje zákon a od myslivecké stráže můžete dostat
citelnou pokutu, ale i vědomí, že můj oblíbenec zabil jiné
zvíře, jistě nikoho z nás asi těšit nemůže. Chovejte se tedy,
prosím, alespoň do konce června, podle toho. Děkuji. jš.

Pozvánka na 7. června
Milovník přírody, dechovky a koní, pan Bohuslav Svoboda, upravil část plochy za rybníkem a na místo usadil zrenovovaný
kříž. Jen tak, nejen pro vlastní radost, jako místo k zamyšlení pro všechny nebo jen k pokochání se přírodou. Dne 7. června
ve 14 hod. vás zve k prohlídce tohoto místa a případně společnému posezení při muzice.
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