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Odhalení sochy Mistra Jana Husa - Pozvánka

Dne 4. července 2012 v 19 hod. večer bude v zahradě
obecního úřadu odhalena socha Mistra Jana Husa.
Slavnost bude zahájena husitským chorálem Ktož jsú Boží
bojovníci a na závěr zazní Česká hymna v podání orchestru
Národního divadla v Praze s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a
sólistou Adamem Plachetkou. Rád bych vás všechny k této
slavnostní události pozval a současně vysvětlil, co nás,
zastupitele obce, vedlo v roce 2010 k myšlence postavit
právě na Dobré Vodě Husovu sochu. Není to totiž myšlenka
nová a má navázat na myšlenku, vzniklou původně už před
devadesáti lety. V roce 1921, snad ještě z vlasteneckého
nadšení po vzniku republiky, vznikl na Dobré Vodě výbor
pro postavení pomníku Mistra Jana Husa. Ten rozhodl
postavit pomník na prostranství blíže kostela. Předsedou
výboru byl místní občan František Hebík. Pozemek darovali
manželé Padrtovi z Dobré Vody, vlastníci nedalekého
řeznictví. Husovu sochu s podstavcem zhotovil
dobrovodský občan Edwin Schopenhauer za částku 10.000
Kč, jinak také držitel patentu na tzv. umělý kámen a autor

dalších soch, dochovaných dodnes např. na dobrovodském
hřbitově. Pomník měl podstavec s vytesanou biblí, kalichem
a nápisem „Milujte se, pravdy každému přejte“ a vlastní
Husovu sochu v nadživotní velikosti. Před pomníkem byla
okrasná zahrádka. Při jeho odhalení 5. srpna 1923 se konala
velkolepá slavnost, účastnil se jí i pplk. Karel Kutlvašr,
velitel pěšího pluku v Č. Budějovicích, čestná vojenská rota,
vojenská hudba, řečnil legionář Josef Prokeš, tehdy
devětadvacetiletý, později nacisty popravený a zástupce
Československé husitské církve. Při této slavnosti odhaduje
kronikář účast na dnes neuvěřitelných 10tisíc osob.
Prostranství tehdy tvořila holá pláň s krátkou trávou a v
srpnové sluneční výhni se podle dobových svědectví mnozí
účastníci káceli. Proto Okrašlovací spolek vysadil na této
planině lípy a kaštany. Husova socha měla neblahý osud, v
noci z 5. na 6. července 1939 zhanobili nacisté z Dobré
Vody
sochu otlučením hlavy. Bylo to na oplátku
dobrovodským Čechům, kteří ten den vyzdobili své domy
československými vlajkami. Torzo pomníku tu stálo celý
rok, než byla nařízením německé správy odstraněno. Na
místě, kde dříve stával Husův pomník, byla péčí národního
výboru v Dobré Vodě postavena pamětní deska obětem
fašismu. Odhalení pomníku se konalo 6. července 1946. Na
desce je nápis: „Byť stokrát pohaněn, přece neporažen! Této
dědiny dcery a synové nechť hledají zas a zas, zač mřeli
jejich otcové!“ Nechtěli jsme jakýmkoliv způsobem
dostavbou pomníku narušit důstojnost tohoto místa, proto
jsme zamýšleli umístit sochu naproti pomníku, místo tam
umístěného kamene. Nakonec však vznikla i s ohledem na
možná vandalství myšlenka umístit sochu do zahrady
obecního úřadu, kde je pod trvalým dohledem kamer a
časem bude i nasvícena. Jedná se tedy o návrat sochy do
míst, kde již v minulosti vlastně byla…
Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký
církevní reformátor. Narodil se v Husinci okolo roku 1370.
Jeho učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo
reformu tehdejší církve. Datum 6. července 1415, kdy byl
upálen v Kostnici, je českým státním svátkem. Hus hlavně
kritizoval praktiky katolické církve 14. a 15. století. Dosud
je také označován za jednoho z nejvýznamnějších Čechů.
Připomeňme si, že v nedávné anketě České televize Největší
Čech skončil na sedmém místě mezi Janem Werichem a
Antonínem Dvořákem. Vítězem byl zvolen Karel IV. Je tedy
stále symbolem vlastenectví, které se, bohužel, u nás Čechů
projevuje v současné době pouze při sportovních kláních.
10.000 osob při odhalování původní sochy se nám dnes zdá
číslem neskutečným. Bylo by hezké, kdyby se nás po téměř
devadesáti letech sešlo při příležitosti odhalení nové sochy
alespoň 100. A za tři roky, kdy si připomeneme 600 roků od
Husova upálení, by nás mohlo být ještě víc. Autorem sochy
je dobrovodský kameník a sochař p. Miroslav Švihla. j.š.
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Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
Dvacetileté výročí školní budovy v Dobré Vodě
V pondělí 3. září 2012 zahájíme nový školní rok. Toto zahájení bude výjimečné. Budeme slavit 20 let od otevření naší
školní budovy. Od roku 1949 do roku 1992 byly v dobrovodské škole pouze třídy 1. stupně. Od 5. třídy musely děti
dojíždět. Protože počet žáků ve škole rostl, chyběla tělocvična a stav staré školní budovy byl nevyhovující, bylo rozhodnuto
o výstavbě nové školní budovy. V roce 1987 se začalo s výstavbou. Do první dostavěné části školy (učebny, kabinety,
kanceláře) vstoupili první žáci 1. září 1992. Základní škola v Dobré Vodě je od té doby školou úplnou, tj. se všemi ročníky
základní školy.
Do roku 1995 byly dokončeny další části školní budovy – šatny, jídelna, kuchyň, dílny, tělocvična. Přestože je škola mladá
teprve 20 let, o zlepšování její funkčnosti a údržbu obec stále pečuje. V minulých letech byla budova zakryta novou
sedlovou střechou, došlo k zateplení pláště části budovy, nová plastová okna byla opatřena venkovními žaluziemi.
V letošním roce je plánována výměna oken v tělocvičně a výměna osvětlení ve třídách. Současné nevyhovující bude
nahrazeno novým podle nejnovějších technických, zdravotních a hygienických požadavků. Zateplíme i další část budovy.
V pondělí 3. září slavnostně zahájíme 21. školní rok v nové školní budově. A nově si na něj posvítíme!
V naší škole se stále něco děje…a dostavují se úspěchy
Úspěchy žáků - Letos – stejně jako v minulých letech – máme mnoho důvodů k radosti. Naši žáci zaznamenávají úspěchy
v soutěžích nejen školních kolech, ale i v dalších. Školu úspěšně reprezentovali v okresních kolech Nikolas Kazar (9. třída)
v dějepisu, Natali Hoffmannová (6. třída) a Robert Buřík (9. třída) v angličtině, Simona Čurdová v matematice, Kristýna
Daublebská a Tereza Frejová v českém jazyce, Adéla Koutková (9. třída) a Dominika Kocmichová (6. třída) v biologii,
Marek Jordan a Dominik Vlk (9. třída) v soutěži Finanční gramotnost.
Žáci se letos zúčastnili řady výtvarných soutěží. V mezinárodní soutěži „Pod modrou oblohou“ postoupili do vyššího kola
Adéla Koutková , Ondřej Wagner (8. třída) a Helena Zikmundová (9. třída). Jejich práce se staly součástí výstavy vítězů.
Každoročně školu reprezentují talentovaní zpěváci v soutěži v sólovém a komorním zpěvu Jihočeský zvonek. Letos jsme
z pěti soutěžních vystoupení získali třikrát stříbrné pásmo – Štěpán Šuster (5. třída), Sandra Říhová (7. třída) a duo Lucie–
Anna Zatloukalová - Markéta Truhlářová (9. třída). V bronzovém pásmu se umístily Natali Hoffmannová a Miroslava
Koldová (5. třída).
Úspěšní jsou i sportovci. V turnajích školní ligy házené získali mladší žáci 2. a 3. místo. Starší žáci získali v okresním kole
házenkářského Novinářského kalamáře 3. místo.
Na jaře školního roku 2010-2011 se žáci tehdejší 4. třídy zúčastnili mezinárodního šetření PIRLS a TIMSS 2011.
Co se za těmito zkratkami skrývá? Šetření PIRLS je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti, TIMSS zjišťuje úroveň
znalostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech.
V České republice se do tohoto testování zapojilo téměř 5000 žáků 4. tříd ze 177 škol.
Koncem školního roku 2011-2012 byly zveřejněny výsledky tohoto testování. Vyplývá z nich, že naši loňští čtvrťáci
prokázali ve všech testovaných oblastech lepší znalosti a dovednosti, než je celostátní průměr.
V květnu proběhlo testování žáků 5. a 9. tříd. Jeho výsledky nás potěšily nejvíce. Ve všech testovaných oborech dosáhli
naši žáci v celostátním hodnocení nadprůměrných výsledků. Deváťáci dosáhli v českém jazyce úspěšnosti 73,4%,
v anglickém jazyce 65,64%, v matematice 52,50%. Páťáci byli nejúspěšnější v anglickém jazyce - 70,90%, v češtině dosáhli
68,30%, v matematice 64,04%.
Jsme rádi, že dobrovodská škola prokázala dobré výsledky, kterých dosahuje ve vzdělávacím procesu.
Nejúspěšnějším žákům ředitelka školy Mgr. Dana Nováková pravidelně na konci školního roku uděluje pochvalu.

Knihovna – NEJ
Od 1.9.2009 je v naší Obecní knihovně zaveden počítačový systém, který přesně eviduje mnoho údajů. Nejen počet zákazníků,
množství knih, množství vypůjček, rezervací, urgencí, podaných informací, kolektivních akcí, ale můžeme nahlédnout i na jiná
různá nej.., která jsou zajímavá. Naším "nejpilnějším" čtenářem, který si za dané období vypůjčil
311 knih je JUDr. Augustin Janoušek,
298 knih pí. Miloslava Koubová,
251 pí. Karla Nováková,
223 pí. Jiřina Kukrálová,
213 pí. Olga Svobodová
204 p. Ottomar Matschin
Nejvíce půjčovanou je kniha Ericha Segala Muž, žena a dítě, dalších zajímavostí. V letošním roce se knihovny zúčastňují
nejčtenější autorkou je Nora Robertsová, z našich autorů celostátní soutěže o čtenáře s nejdelším členstvím. Této akce se
Simona Monyová, jejíž popularita je v současné době do jisté naše knihovna bohužel zúčastnit nemůže, protože nemá
míry dána jejím tragickým osudem, dále Michal Viewegh, potřebné podklady. Po několikerém stěhování, personálních
Ivanka Devátá, Halina Pawlowská, Josef Formánek, Petr změnách, připojování a odpojování od Jihočeské vědecké
Šabach, Irena Obermannová, Hana Parkánová-Whitton, Magda knihovny i absenci počítačových podkladů z dřívějších dob
Váňová či autor historických románů Vlastimil Vondruška. Naší toto nelze dopátrat. Ale jistě kdyby někteří zavzpomínali, zjistili
nejdražší jednodílnou publikací je Velká encyklopedie měst a by, že navštěvovali ještě knihovnu ve Vozovkách a na různých
obcí ČR za 1.600,- Kč, nejvíce dílů - 13- zatím má Toulavá jiných místech Dobré Vody, takže jsou také dlouholetými
kamera.
uživateli. Marie .Vondrů.
Tak bychom mohli pokračovat a dozvěděli bychom se mnoho
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Ještě pár slov k zeleni
Jak jsem již v dřívějších číslech zpravodaje avizoval, dostala naše obec v rámci grantové politiky Jihočeského kraje neinvestiční
příspěvek z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzivity finanční
příspěvek 940.000 Kč na úpravy zeleně. Týkalo se to lokalit u domova důchodců, u kostela a u kapličky, kde některé staré stromy
byly vykáceny, řezem ošetřeny byly stromy starší a nemocné a mnoho nových stromů a keřů bylo vysázeno. Současně byly
odfrézovány pařezy, bude dosypána zemina a oseta tráva. Jen na nás bude, jestli se tato zeleň bude dál zdárně rozvíjet a v blízké
budoucnosti bude chloubou obce, nebo ji poničí někteří naši nezdární potomci. Naopak, s dalšími stromy se budeme muset ještě
rozloučit. Především to bude Douglaska-dvoják v trojúhelníku Lázeňská-Potoční, která nemá, jak jsme zjistili při nedávné výměně
vodovodního potrubí, po předchozích stavebních pracích na východní straně žádné větší kořeny. Lípa poblíž, která má v koruně
bezpečnostní úvazek, ale patrně s již dávno prošlou životnost tohoto prvku, s kořeny pod asfaltem, jejichž zdravotní stav je velkou
neznámou své místo také patrně opustí. Vzhledem k tomu, že v nedávných deštivých a větrných dnech nikde naspadla žádná větší
větev, zdá se, že před lety nastoupená cesta údržby a obnovy zeleně v obci je správná. A abych použil žargonu kritika stavby Lesů
ČR, jsem rád, že ani ptáci na Dobré Vodě v důsledku toho řvát nepřestali...Ostatně k tomuto tématu jsem dostal několik příspěvků,
vesměs takových, které stavbu podporují:
Vážený pane starosto, se zájmem jsem si přečetl dubnové vydání Dobrovodského zpravodaje, zvlášť článek kde jste zveřejnil emaily p. Doležala. Pan Doležal tyto e-maily píše v množném čísle jako zástupce občanů žijících na Dobré Vodě. Je otázkou,
kterých občanů. Spíše se domnívám, že vyjadřuje názor některých militantních ekologických spolků a sdružení, jejichž členové na
Dobré Vodě rovněž bydlí. Nejsem botanik ani ekolog takže nechci polemizovat s odbornou úrovní těchto dopisů. Vždy jsem však
uznával jako hlavní motor lidského vývoje vpřed tzv. zdravý selský rozum a toho se pisateli těchto příspěvků zjevně nedostává.
Jisté je, že někteří lidé budou ronit slzy nad každým podříznutým stromem a je jim úplně jedno, zda tento ohrožuje zdraví, život a
majetek občanů. Jako příklad uvádím starou lípu před svým domem v Lázeňské ulici. Jestliže by jednou tento strom padl ve směru
svého nynějšího náklonu potom Bůh buď milostiv a ochraňuj rodinu, která žije v domku naproti přes ulici. Když jsem se před 14-ti
lety přistěhoval na Dobrou Vodu chodil jsem na procházky se psem právě do lesa, který zmiňuje stěžovatel. Asi po roce jsem tam
přestal chodit, neboť les byl zaneřádeň černými skládkami, terén do kopce a těžko schůdný. Při svých toulkách lesem jsem narážel
na našimi občany vyvezený čalouněný nábytek, celé obývací soupravy. Nakonec si tam můj pes rozřízl tlapku a já jsem do lesa
přestal chodit. Staré lidi z Dd jsem tam nepotkával a rovněž pochybuji, že by toto smetiště bylo cílem nedělních procházek.
Naprosto souhlasím s Vámi i se zastupitelstvem obce, že podporujete snahu Jč. lesů postavit zde adminitrativní budovu. Kdyby
jste to nepodporovali, tak to by jste na obci neměli co dělat. Vždyť zastupujete zájmy 2500 občanů Dobré Vody a ne několika
aktivistů, kteří nesouhlasí s nikým a ničím. Jč. lesy je velká a bohatá instituce a každá obec by uvítala, že má zájem sídlit v jejím
katastru. Mají dostatek dřeva, vlastní dřevovýrobu a pod. což je zárukou , že stavba jejich ředitelství nebude nějaká svařovaná
panelová stavba, ale naopak velice líbivá stavba plně zapadající do lesní krajiny. Vždyť by to byla i jejich ostuda, kdyby tam
postavili něco jiného. Vykáceno bylo prouze několik desítek stromů hned při silnici, naprostá většina lesního porostu zůstala stát
tak jak stála. Na závěr mi dovolte abych Vám i celému zastupitelstvu popřál hodně zdaru a držte se toho, že ti co nejvíce křičí
nikdy nic netvoří, jsou schopni pouze bořit, když jim to samozřejmě umožníme a to by se nemělo stát.
Na závěr chci uvést, že dávám tímto souhlas redakční radě Dobrovodského zpravodaje k případnému uveřejnění mého dopisu v
příštím čísle. S pozdravem JUDr. Augustin Janoušek, Lázeňská ul.

E.ON Česká republika, s.r.o – Pozvánka
Firma E.ON Česká republika ve spolupráci s firmou
Philips nabídla obci Dobrá Voda možnost předvést
nejmodernější osvětlovací techniku také při využití
technologie LED. Při této příležitosti budete mít možnost
vidět dne 26. července ve večerních hodinách na
parkovišti u kostela kamion firmy, vybavený

nejrůznějšími typy svítidel a žárovek interierových i
exteriérových, typy veřejného osvětlení a na závěr, po
setmění i shlédnout současné technické možnosti na
příkladu nasvícení dobrovodského kostela. Firma Philips
se zabývá kromě jiného i nasvícením historických
objektů, což nám právě na objektu našeho kostela po
setmění názorně předvede.

Vandalové opět v akci
Krátce před půlnocí z 22. na 23. června „zapracovala“ parta výrostků na kapličce Křížové cesty naproti faře. Nevím,
zda jim vytažení jízdního kola na střechu kapličky a promenáda po její střeše přinesla nějaké uspokojení. Vyvolala
však nutnost výměny celé střechy včetně hřebenáčů, znovuzabetonování vyrvaného křížku, opravu fasády včetně
nátěru, to vše v ceně cca 10.000 Kč. Patrně stejná parta krátce předtím posprejovala žlutým nápisem zeď
třebotovického hřbitova. Případnou informaci o jejich dalších činech sdělte na obecní úřad. Zatím jsme podali trestní
oznámení na neznámého pachatele. Jiný hrdina se nám občas projede s terénním motocyklem po schodech u kapličky.
To pak má za následek vylomení palisád na okraji schodů a jejich pracnou, náročnou výměnu. Identitu tohoto borce
již patrně známe, pokud se opět touto cesto projede, bude případ rovněž předán Policii ČR.
Obyvatelům Trávní ulice.
Začátkem srpna začneme rekonstruovat veřejné osvětlení po Mládežnické ulici i v horní části Trávní ulice (od ulice
Pod Lesem k Mládežnické). Dojde tedy k výměně zemního kabelu a instalaci nových sloupů, včetně svítidel. Sloupy
pak budou posunuty k podezdívkám plotů tak, aby pokud možno co největší část chodníku byla volně průchodná.
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Protože někteří obyvatelé dosud nemají zřetelně oddělen vjezd do zahrady od chodníku, je třeba toto provést do konce
března příštího roku. Je třeba počítat se spádem 2-3 cm k obrubníku silnice. Do té doby bude zásyp kabelu proveden
asfaltovým recyklátem, v příštím roce bude v celé ulici na této straně položen chodník ze zámkové dlažby.
Oznámení bezproudí
Ve dnech 9. července a 12. července bude od 8 do 16. hodin vypnut proud v dolní části obce severně od
Lázeňské ulice !!!
EVOCATI CUP – TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC.
Ve dnech 09.06.2012 a 10.06.2012 byl ve sportovním areálu SK Dobrá Voda u Českých Budějovic uspořádán turnaj
mládežnických mužstev ročníků 1999 a mladších, ročníků 2003 a mladších. I za velmi nepříznivého počasí se organizátorům
podařilo tuto velkou akci zvládnout na výbornou. Chtěl bych tímto zároveň poděkovat všem sponzorům, kteří se nějakým
způsobem podíleli na zdárném průběhu tohoto turnaje. Zvláště pak firmě Evocati spol. s r. o. a Obecnímu úřadu Dobrá Voda
u Českých Budějovic, kteří tento turnaj vždy podporují a dávají mu zároveň i název.

Den první – 09. 06. 2012 – ročníky 1999 a mladší.
Do turnaje se přihlásilo celkem 6 mužstev. Bohužel se nakonec zúčastnila pouze 4 mužstva. Nedorazila mužstva z Olešníku
a Lišova. Organizátoři proto pružně zareagovali na tuto situaci a turnaj se odehrál dvoukolově každý s každým, aby si
chlapci z jednotlivých mužstev dostatečně zahráli.
KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ

1. Slavoj Hrdějovice, 2. SK Dobrá Voda u Českých Budějovic, 3. SK Čtyři Dvory, 4. Slovan Černý Dub

Nejlepší brankář: David Petrů, Nejlepší hráč: Lukáš Nečekal, Nejlepší střelec: David Švarc
Den druhý – 10. 06. 2012 – ročníky 2003 a mladší.
Do turnaje se přihlásilo 10 mužstev a i když bylo hodně špatné počasí, dorazila všechna mužstva a tak turnaj proběhl
dle stanoveného průběhu.
KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ

1. Lokomotiva Č.B. „A“, 2. SK Dobrá Voda „A“, 3. Lokomotiva Č.B. „B“, 4. Jiskra Třeboň „03“, 5. Jiskra Třeboň „04“
6. SK Rudolfov, 7. Slovan Břilice, 8. SK Čtyři Dvory, 9. SK Dobrá Voda „B“, 10. Borek

Nejlepší brankář:
Nejlepší hráč:
Nejlepší střelec:

David Pecha
Jakub Matuška
Erik Kryeziu

Za všechny organizátory bych chtěl všem zúčastněným mužstvům, hráčům a jejich trenérům, ale i rodičům poděkovat za
vytvoření úžasné atmosféry v průběhu turnaje a věřím, že se všichni zúčastní v roce 2013.Za SK Dobrá Voda u Českých
Budějovic – Antonín Libertin

Váš realitní makléř
Ing. Vladimír Mařinec, tel. 603 53 54 53
vladimir.marinec@century21.cz
www.stejskal.century21.cz
PÁTRÁ – po vhodných nemovitostech k prodeji nebo pronájmu.
Nyní evidujeme zájemce o starší rodinný domek k rekonstrukci.
RADÍ – vyzkoušejte ZLATÝ STANDARD našich realitních služeb.
INFORMUJE – pro rok 2012 SLEVA 20% z provize při zprostředkování prodeje dobrovodské nemovitosti nebo
dobrovodskému občanovi.
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