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Co nového na úřadě?

Máme pro Vás několik různých informací, žádostí a doporučení. Pro ty, kteří se neúčastní veřejných zasedání, uvádíme ve zkratce to nejdůležitější:
Na prvním veřejném zasedání dne 10. 1. 2019 byl
schválen rozpočet obce se schodkem 16.528.930,Kč, který bude kryt z úspor z let minulých. Jen
pro úplnost vypadá rok 2019 následovně: příjmy
40.712.540,- Kč, výdaje 57.241.470,- Kč. Dále
byly poskytnuty dotace a dary v celkové výši
658.500,- Kč.
Na druhém veřejném zasedání dne 14. 2. 2019
bylo mimo jiné schváleno podání žádosti o dotaci
z Dotačního titulu „Podpora obnovy a rozvoje venkova, č. DT 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací“. Týká se opravy ulice Trávní.
Zápisy všech veřejných zasedání jsou uloženy na obecním úřadě a jsou k dispozici k nahlédnutí.
Jak jistě víte, chystá se výstavba nového atletického hřiště v areálu základní školy. Je již
ve fázi projektování a vše spěje k jejímu zdárnému započetí. Věříme, že hřiště bude komplexně
využíváno jak v rámci školní výuky, tak i širokou
veřejností v době po skončení výuky.
Při našich procházkách po Dobré Vodě si
všímám života v obci a k tomu patří také domácí

mazlíčci. Jedná se většinou o pejsky a některé vídám volně pobíhající. Apelujeme proto na všechny majitele psů, aby si zkontrolovali stav oplocení
svých pozemků a zajistili, aby psi neutíkali a poté
se netoulali obcí. Může dojít k odchytu zvířete
a jeho odvozu do odchytové stanice.
Ještě jedné nepříjemné věci jsem si všiml.
Často vidím, jak majitelé nechávají své mazlíčky konat malou potřebu na zdi domů. Prosím,
zabraňte tomu, ničíte tak majetek svých spoluobčanů. A předpokládám, že uklízení psích exkrementů není potřeba připomínat.
Další velký nešvar spatřujeme v parkování.
Věnujte pozornost i tomuto problému a zkuste
parkovat lépe. Třeba jen tím, že nestojíte na chodníku. Vždyť kolem takto parkujícího auta může
mnohdy s obtížemi projít jen samotná osoba, což
potom maminka s kočárkem. Nehledě na to, že
takto dochází po nějakém čase ke zdeformování,
až k úplnému zničení chodníku. 		
		
Za Obecní úřad Dobrá Voda

Marcel Chrástka, zastupitel

KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

Podle posledních informací bude tou nejbližší
stavbou změna tvaru zatáčky nad Emauzy směrem na Třebotovice. Smyslem této stavby, jejímž
investorem je SÚS Jihočeského kraje, je kromě
jiného i vybudování chodníku při zdi současného
CSS Emauzy tak, aby se zde dalo bezpečně procházet. Dnes je zde např. mezi bokem projíždějícího autobusu a rohem budovy cca 60 cm místa.
Investorem chodníku je naše obec na základě
smlouvy uzavřené v roce 2011 z důvodu zabezpečení chodců-dobrovodských občanů nebo
návštěvníků, putujících od konečné MHD např.
k rybníku. Stavba by měla začít 26. května.
Zhruba ve stejné době začne oprava chodníku na severní straně Trávní ulice včetně výměny
obrubníků. Tam bych chtěl požádat občany, kteří při vjezdech do zahrady nemají pevný předěl
k chodníku, aby si jej do té doby upravili. Pokud
ještě někdo zvažuje realizaci např. plynové přípojky, má nejvyšší čas na vyřízení příslušného

povolení. V současné době jsou v běhu práce
na přeložkách sítí v rámci stavby dálničního tunelu. S největší pravděpodobností bude stavba
v nejbližší době zahájena a čekají nás nepříjemná
dopravní omezení, o kterých budete včas informováni. Ve finále také jsou přípravy na stavbu
chodníku v ulici U Rybníka, kde zatím nemáme
zhotovitele stavby. Další rekonstrukce chodníku bude na Lázeňské ulici mezi ulicí Pod Lesem a Mládežnickou. Tam začneme v nejbližší
době přeložkou sloupů veřejného osvětlení blíže
k plotům. Rovněž zde bych prosil majitele o zabezpečení hranice mezi zahradou a chodníkem.
Následovat bude výměna obrubníků a dláždění
chodníků. Ani zde však zatím nemáme zhotovitele.
Poslední, zato nejrozsáhlejší akcí bude výměna plynového a kanalizačního potrubí v Potoční
ulici. Ta však začne nejdříve ve druhém pololetí
a budete o ní informováni později. Jiří Šabatka
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Důležité
informace
k odpadům

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na úvod sdělit vám své pocity
z prvního čísla nového vydání Dobrovodského zpravodaje. Ač mám z nového vydání
radost, bohužel se ke mě dostávají i negativní
ohlasy. Není jich mnoho, ale jistě stojí za pozornost. Pokud pominu názory několika obyvatel, že nově tištěný Zpravodaj špatně hoří
a nedá se s ním podpalovat v kotli, že formát
je příliš velký a špatně se čte na určitých
místech, nedá se pominout fakt, že Zpravodaj je důležitým nástrojem pro poskytování
potřebných informací obyvatelům, tedy vám.
A o to se budeme zajisté snažit. Za každým
vydáním nového čísla vidím velkou práci několika lidí a chuť vytvořit něco smysluplného
a pěkného. Dejte tomu prosím šanci. V současné době je na webových stránkách naší
obce ke stažení barevná verze Zpravodaje.
Je možné, že se někdy v budoucnu dočkáme
také některého výtisku v barevné podobě.

Od pátku 5. 4. 2019 a poté každý další pátek
v sudém týdnu je zajištěn svoz bioodpadu, a to
v odpoledních hodinách. Svoz bude probíhat až
do odvolání. Pokud by někdo z obyvatel naší obce
měl zájem o pořízení hnědé nádoby na bioodpad,
bude muset za tuto nádobu zaplatit částku ve výši
1.300,- Kč a tato nádoba bude v majetku občana. Dříve poskytované nádoby byly propůjčovány obyvatelům zdarma a je tedy důležité myslet
na to, že nádoba je majetkem svozové firmy.
Dne 27. 4. 2019 bude v naší obci probíhat sběr
nebezpečných a velkoobjemových odpadů, jako
např. elektroodpad, akumulátory, barvy a laky,
vyjeté motorové oleje, matrace, starý nábytek,
oděvy apod. Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (eternit)! Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů je určen pouze pro občany,
resp. fyzické osoby obce Dobrá Voda u Českých
Budějovic a je zdarma. Při odevzdání odpadu se
předkládá občanský průkaz. Důrazně žádám obyvatele, aby vyčkali příjezdu svozového vozidla
a nenechávali odpad bez dozoru.
Seznam zastávek:
12:00 – 12:10
13:00 – 13:10
13:15 – 13:30
13:35 – 13:50
13:55 – 14:10
14:15 – 14:25

Stavby,

u

U Křížku
Potoční ulice
Na Vyhlídce
za kostelem
K Lusnému
Trávní

Na konci měsíce března byl znovu otevřen sběrný
dvůr. Jistě si někteří z vás všimli celkové proměny dvora. V zimních měsících došlo k vyčištění
prostoru a rozšíření celkové plochy pro lepší manipulaci vozidel a možné umístění většího počtu
kontejnerů. Na této ploše bude v brzké době doděláno oplocení. V plánu zastupitelů je také přivedení elektrické energie a její užití zejména pro
osvětlení dvora a případné další práce v tomto
prostoru. Dále bychom rádi vytvořili kvalitní zázemí pro pracovníka sběrného dvora a třeba se
nám tím podaří zajistit celoroční provoz. V této
době bude provoz zajištěn ve dnech pondělí
a středa od 14h do 18h a sobota od 8h do 12h.
Žádám tedy tímto obyvatele naší obce, aby více
využívali možnosti sběrného dvora a zbytečně
nepřeplňovali kontejnery na tříděný odpad. Stává
se velmi často, že odpad je odložen vedle kontejnerů a při nevlídném počasí dochází ke znečištění okolí a není to hezký pohled. A pro zajímavost
– odložení odpadu vedle kontejneru je bráno jako
zakládání černé skládky, za což hrozí sankce.
Ve sběrném dvoře je pro zájemce stále k dispozici zdarma keramzit a bude až do úplného vyčerpání zásob.
Důležité upozornění
Do 28. února bylo možné řádné zaplacení poplatků na rok 2019, mimo jiné za odpad v částce
650,- Kč za osobu. Kdo platbu nestihl učinit nebo
zapomněl, prosím o okamžitou nápravu. Zaplatit je možné na účet č. 30925231/0100, V.S. 1337
a za něj číslo popisné. Pro platbu za psy je možné
využít stejný účet, V.S. 1341 a za něj číslo popisné. Více informací je na webových stránkách
obce nebo navštivte obecní úřad v úředních hodinách. Děkuji.
Petr Štika, starosta

Jelikož je zima za námi a vstoupili jsme
do jarního období, čeká nás plno práce, a to
zejména opravy komunikací, údržba zeleně,
jarní úklid obce, možné nové stavby a rekonstrukce stávajících objektů. Více o plánovaných akcích většího rozsahu se dozvíte v následujících článcích tohoto i dalších vydání,
především pak z textů předsedy stavebního
výboru. A aby to nebylo pouze o té práci,
i kulturní výbor pro nás plánuje a připravuje
několik zajímavých společenských událostí. Přeji si, aby vše, čemu věnujeme určitou
energii a čas, se podařilo a aby co nejvíce lidí
mezi námi bylo spokojeno. Důkazem budiž
například snaha o brzké otevření místního
kadeřnictví…
Na závěr bych vám rád popřál krásné
prožití blížících se velikonočních svátků, ať
v klidu překonáme tradiční velikonoční pouť,
kde se zajisté budeme potkávat a třeba i posedíme v místní hospůdce Na Hřišti, kterou
jsme vybavili novými židlemi.

Petr Štika, starosta

Velikonoce se kvapem blíží!
2x ilustrační foto Stanislav Scheinpflug

2/ zpravodaj dobrá voda Informace z obce SPOLKOVÉ DĚNÍ

Proč je voda drahá?

Nejdříve mi prosím dovolte vysvětlit některé důležité termíny a uvést některá zajímavá čísla. Předností jižních Čech je skutečnost, že zde máme vybudovanou vodárenskou soustavu, kterou už
čtvrtstoletí vlastní města a obce sdružené v Jihočeském vodárenském svazu (JVS). Soustava tedy
není ve vlastnictví žádné zahraniční společnosti. Právě obce a města, kterých je ve svazu v současné době 264, rozhodují o jeho dalším rozvoji. Základním posláním svazu není tvorba zisku
vlastníkům. Hlavním cílem je dlouhodobý rozvoj a stabilita vodárenské soustavy, výroba a zásobování obyvatel pitnou vodou.
Obcí a měst zcela závislých na vodě od JVS je
v současné době 120, ta naše je jednou z nich.
Některá města a obce, která jsou vlastníky
zdrojů vody nebo čistíren vody (odebírají ji např.
z řek nebo vrtů) a jsou členy JVS, mají v případě
nedostatku vody z vlastního zdroje právo odebírat
vodu ze soustavy JVS, avšak k minimálnímu odběru určitého množství – jako v případě elektrické
energie (platba podle hodnoty jističe) – smluvně
vázáni nejsou. Proto, pokud odběr není pravidelný
a dostatečně velký, vznikají další náklady na udržování její kvality v soustavě. Současná kapacita soustavy je využívána asi na 50 %. Vzhledem
k suchým létům a poklesu hladin spodní vody
však význam soustavy bude postupně narůstat.
A nyní některá data a čísla. Stavba vodárenské nádrže Římov a vodárenského zařízení
s centrální úpravnou vody Plav začala v roce
1973. Přehrada byla dokončena v roce 1978 a dokáže zadržet přes 30 milionů m3 vody, od února
1982 je v trvalém provozu úpravna vody. Voda
v úpravně je čištěna třístupňově. Surová voda,
přitékající na úpravnu potrubím z údolní nádrže
Římov, nejprve prochází usazovacími nádržemi,
kde se z ní po přidání síranu železitého vysráží
během zhruba šesti hodin organické látky. Tomuto procesu se říká čiření. Druhy stupeň čištění
představuje filtrace vody z usazovacích nádrží
na 14 pískových filtrech, přes které voda protéká zhruba půl hodiny. Třetí stupeň je v provozu
poslední tři roky, tvoří ho pět tzv. GAU filtrů, naplněných aktivním uhlím. Tím se zvýšila bezpečnost dodávek i kvalita vyráběné vody. Při těchto
čistících procesech vzniká ale nemalé množství
kalů. Ty se ještě na tzv. plachetkových lisech
musí zahustit až do obsahu sušiny asi 25 %, Odvodněný kal se využívá např. při zakrývání skládek komunálního odpadu. Při desinfekci vody
na úpravně se již několik roků nepoužívá plynný
chlor. Byl nahrazen při manipulaci bezpečnějším
kapalným chlornanem sodným. Bublinky, které doma můžete pozorovat při napouštění vody
do sklenice, nejsou bublinkami chloru, který se
k desinfekci vody již několik let nepoužívá, nýbrž jde pouze o stlačený vzduch. A pro úplnost,
hodnota pH vody u nás je 7,5 – 8,3, jedná se tedy
o vodu měkkou. Úpravna vody má i vysokou
spotřebu elektrické energie. Pokud však dojde
k výpadku proudu, nic se neděje, úpravna má
dva vlastní agregáty, které ji udrží v nepřetržitém
provozu. A to je spotřeba mohutných čerpadel
skutečně vysoká!
Shrneme-li, pitná voda se musí z té surové
vyrobit, aby splnila všechny hygienické předpisy a normy, dále se musí k odběrateli dopravit.
V tomto případě se jedná o tzv. vodu předanou,
kterou pak každé město nebo obec prostřednictvím
svého provozovatele nakoupí za jednotnou cenu
pro všechny města a obce. Průměrná cena vody
předané pro rok 2019 vychází na 16,44 Kč/m3.
Každé město nebo obec k této ceně připočítává své
náklady na rozvod do domácností (vodné) a také

odkanalizování a čištění (stočné). Protože obce
nejsou odborně vybaveny pro provozování svého
vodohospodářského majetku, musí mít pro tento
majetek svého provozovatele. Největším odběratelem vody ze soustavy je obchodně provozní společnost ČEVAK. S touto společností má do roku 2020
uzavřenou smlouvu o provozování i naše obec,
a to k naší naprosté spokojenosti. ČEVAK monitoruje nepřetržitě průtok vody potrubím v litrech
za sekundu a v případě jeho nápadného navýšení
lokalizuje místo poruchy a její následnou opravu obvykle během několika málo hodin, stará se
o pravidelné odkalování potrubí, preventivní i havarijní opravy šoupat, armatur i vlastního potrubí.
Tyto opravy nebo výměny platí obec. V neposlední
řadě za nás dělá administrativu a výkaznictví, které rovněž patří do povinností obcí. K výše uvedené
ceně za vodu předanou si tato společnost připočítává servisní poplatky za výše uvedenou činnost,
hlavně však za opravy poruch na potrubí. Protože
do naší vodovodní i kanalizační sítě investujeme
každoročně nemalé finanční částky a předcházíme
poruchám, znamenajícím ztráty vody, je výsledná
cena za vodné u nás široko daleko nejnižší. Při
dosavadní částce necelých šedesáti korun za vodné a stočné za m3 si při republikovém průměru
78 – 80 Kč stojíme i v porovnání s ostatními obcemi v regionu velmi dobře.
V posledních letech jsme investovali do oprav
vodovodního potrubí a kanalizace v Olšové, Spojovací a Trávní ulici více než 10 mil. Kč. Na letošní
rok je naplánována další etapa opravy kanalizace
v Potoční ulici, oprava armatur a rozvodů ve vodojemu u hřbitova, který je rovněž majetkem obce,
a podle vývoje výstavby dálničního tunelu pravděpodobně i výměna asi stometrového úseku litinového vodovodního potrubí na Lázeňské ulici mezi
křižovatkou s Potoční ulicí a odbočkou Na Vyhlídku. Tyto opravy jsou hrazeny z rozpočtu obce.
Jejich menší část pak je hrazena z nájemného, které
platí naší obci společnost ČEVAK. Toto nájemné,
ve kterém je zakalkulována cena za vodné a stočné
od obyvatel, činilo v r. 2018 1,394.000 Kč, v roce
2019 to bude 1,695.500 Kč. Spolu s nárůstem mezd,
ceny energií a nákupem vody předané naroste cena
vodného a stočného proti roku 2018 z 50,96 v roce
2019 na 53,79. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které
je v současné době 15%.
Vzhledem k tomu, že od 1. června bude DPH
místo 15% pouze 10%, bude skutečný nárůst
vodného a stočného necelou jednu korunu za
1 m3. Vzhledem k tomu, že společnost ČEVAK
smí pro sebe vytvořit určité pevně stanovené
a nepřekročitelné procento zisku, peníze, které uspoří za menší procento poruch, vrací také
do rozpočtu obce. Protože velké procento potrubí máme na Dobré Vodě vyměněno a životnost
toho nového se předpokládá na 80 let u vody
a 90 let u kanalizace, je zde předpoklad, že další navyšování ceny, pokud nedojde k omezení
cenové regulace nakupované vody, nebude nutné.

Jiří Šabatka

VZDĚLÁNÍ KULTURA dobrá voda zpravodaj /3
O zvuku, který umí být všude, a fotografiích,
jež mohly stát život (rozhovor s fotografem)

Úřední a otvírací hodiny:
Obecní úřad Dobrá Voda u Č. Budějovic:
PO, ST 7:30–11:30, 12:30–17:00
PÁ 7:30–11:30

Kdybychom měli vyjmenovat všechno, čím pan Stanislav Scheinpflug byl nebo dosud je, asi bychom se pohybovali napříč obsahu slova kultura. Pro náš rozhovor
se omezme na to, že působil jako hudebník, grafik, tiskař, novinář, fotograf a kronikář Dobré Vody.

Dobrovodský hřbitov, úřední hodiny:
NE 13:00–17:00
Obecní knihovna
Půjčovna pro dospělé: ÚT 13:00–18:00
Půjčovna pro děti: PO 13:00–18:00

Pošta:
PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00–11:00, 13:00–15:00
ST 7:30–11:00, 15:00–17:30
Lékárna Pod Lesem (v budově C v areálu DD):
PO–PÁ 8:00–11:00, 13:00–16:00

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva

– jeho význam, tvorba a přístup k němu
Podle § 95 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který
podepisuje starosta nebo místostarosta a určení
ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad
jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek
hlasování a přijatá usnesení. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí
být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Jak vyplývá z uvedené citace, na každém veřejném zasedání zastupitelstva vzniká zápis, který
by měl zaznamenat vše podstatné, co se na zasedání uskuteční. Zejména pak doslovné znění
všech návrhů usnesení a výsledky hlasování.
Vyhotovení zápisu není zákonem blíže specifikováno, zejména není řečeno, kdo jej vypracovává. Může jím být předsedající zasedání, ale stejně
tak kterýkoli z ostatních zastupitelů, zaměstnanců
obce či jiná osoba. Zapisovatel nevykonává „funkci“, jeho úloha je pouze technickoadministrativní.
Za obsah i za správnost zápisu odpovídají ti, kteří
jej podepisují, tedy starosta a ověřovatelé.
Není zákonným požadavkem zaznamenávat
diskusi k jednotlivým projednávaným bodům.
V praxi některé obce diskusi nezaznamenávají
vůbec, jiné naopak doslovně přepisují pořízené
zvukové záznamy. Rozumný přístup je asi někde uprostřed. Je vhodné, aby v zápisu byla zaznamenána podstata diskuse, není však již nutné
přepisovat slovo od slova každé vyjádření, které
zaznělo. Zápis by měl sloužit jako stručný záznam
dění na zasedání, nikoliv jako jeho plnohodnotná

náhrada. Pokud se tedy o dění v obci zajímám, je
samozřejmě nejlepší se osobně účastnit veřejných
zasedání.
Zákon počítá s tím, že zápis bude přístupný
k nahlédnutí u obecního úřadu. Do zápisu přitom
mohou podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích nahlížet pouze občané obce a případně další
vybrané osoby (například majitelé nemovitostí
na území obce). Uvedené osoby si také mohou
pořídit ze zápisu kopie. Zápis nebo jen přijatá
usnesení může obec rovněž zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Protože však zákon tuto povinnost (zatím) neukládá, jedná se ze
strany obce o dobrovolné zveřejnění, které se řídí
§ 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Ve zveřejňovaném dokumentu je ale nutné provést anonymizaci zákonem
chráněných údajů, zejména osobních údajů.
Rizika spojená (s byť nechtěným) porušením
ochrany osobních údajů, a také administrativní
náročnost takové anonymizace, jsou důvodem,
proč budou zápisy nadále k dispozici na OÚ (tak
jak ukládá zákon) a nebudou prozatím zveřejňovány na internetových stránkách obce. Věříme, že
situace ohledně podmínek pro zveřejnění zápisů
na internetu se zlepší a budeme pak moci zápisy
zveřejňovat. Bez zbytečných úprav a rizika, že se
starosta a ověřovatelé zápisu budou vystavovat riziku trestního stíhání z důvodu porušení zákona
ochraně osobních údajů. Věříme, že toto chápete
a budeme rádi, pokud vás osobně uvidíme na veřejných zasedáních! 
Mgr. Jan Čermák

Aplikace
V OBRAZE

Od dubna bude možné sledovat dění v obci pomocí aplikace V OBRAZE. Je určena pro všechny,
kteří chtějí být informováni o aktualitách obecního dění, a přináší vám přehled aktualit z webu
naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce. K tomu, abyste mohli aplikaci
používat, potřebujete mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS, přístup na internet
a místo v úložišti telefonu cca 13 MB.
z App Store

ke stažení
z Google Play

Vyprávěl jste mi, že jste v dobrovodském kostele
hrál na varhany. Jak jste se k tomuto nástroji, pro
nás laiky naprosto složitému a zároveň ohromujícímu, vlastně dostal?
Přes několik hudebních nástrojů. Jako malý jsem
zkoušel hrát na leccos, ale bylo to jen takové nesmělé vyťukávání. Od třetí třídy jsem navštěvoval
hodiny klavíru, které mě vůbec nebavily. Vedla je
profesorka velmi výrazné postavy, mluvila vzletně a dokázala mi lekce naprosto otrávit. Hrál jsem
jen čtvrt hodiny těsně před tím, než jsem vyrazil
do hudebky.
Naproti nám bydlel pan Kubeš, který ve vrbenském kostele hrál na varhany. Domluvil se
s mojí maminkou, že zkusíme, jak ten nástroj
zvládnu. Tak jsem skoro drze vlezl na kůr, posadil
se před klávesy varhan a zvyklý na piano prostě
mocně stiskl. Hrálo to všude, ten zvuk byl okolo
mě, v celém prostoru. To mě úplně pohltilo a bylo
mi jasné, že piano už ne.
Někdy pod vlivem puberty jsem začal hrát
na elektrickou kytaru, přece jen se na ni spíš
balila děvčata než na varhany. Vystupoval jsem
ve skupině Metroklub tady v Budějovicích, ale
to mě jako mladého kluka moc nechytlo, hrál se
ještě swing a mně to tenkrát připadalo staré, chtěl
jsem něco jiného. To se povedlo až v Praze, kde
jsme se skupinou Mefisto hráli v divadle Rokoko. Tam jsem poznal mladé talentované zpěváky
a zpěvačky, pozdější hvězdy jako Helenu Vondráčkovou nebo Martu Kubišovou, Karla Štědrého, Waldemara Matušku, Václava Neckáře a další
tehdejší členy divadla. S Karlem Svobodou jsem
složil několik melodií na slova Zdeňka Rytíře...
Na vojně jsem pak hrál v Posádkové hudbě na trubku a později se oklikou zase vrátil
k varhanům, měl jsem výjimečnou možnost
hrát v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Po návratu do Českých Budějovic jsem hrál
na varhany v několika kostelech a nadlouho jsem
skončil v českobudějovické katedrále.
A hraní tady, v dobrovodském kostele?
Před časem jsme tu měli velice schopný hudební soubor, provozovali jsme chrámovou barokní
hudbu. Jak už to bývá, „nikdo není doma prorokem“, podmínky k provozování této hudby nebyly
příznivé, ale i tak se nám podařilo vydat CD.
Takže jste byl vlastně multiinstrumentalista...
To bych asi sám sebe takto nenazval, prostě jsem
hrál na to, co mi zrovna přišlo pod ruku...
A fotografie? Jak jste přešel od hudby k výtvarnému umění?
Asi ve dvanácti letech jsem dostal svůj první fotoaparát – a jak to bývá u nadšených mladých amatérů, fotil jsem všechno, zleva, zprava... A všechno bylo k ničemu.
Během středoškolských studií na Grafické škole v Praze jsem se kamarádil se studenty – fotografy a pomalu jsem začal fotit je. Nakonec jsem
zjistil, že jejich kamarádky jsou zajímavější...
To, že jsem celkem uměl fotit, se nakonec hodilo i na vojně. A vlastně se to skoro vymstilo.
Jak se může focení vymstít?
Jednoduše. Ve vojenském objektu pod Hradem jsem narazil na ztrouchnivělé dveře někam
do sklepení. Když jsem se vyptával, kam vedou,

bylo mi řečeno, že do sklepů, kde mají kuchařky brambory a mrkev. Tak jsem se tam vypravil
a po pár metrech zjistil, že za bednami brambor
jsou další dveře. Bedny jsem odsunul, dveře nebyly zajištěné, tak jsem vlezl dovnitř chodby. Byla
poměrně nově vybudovaná, upravená, s dveřmi
po stranách. Připadalo mi to zajímavé, tak jsem
se tam vrátil s foťákem a co mě zaujalo, to jsem
zdokumentoval. Bylo mi jasné, co asi fotím, tak
jsem snímky uložil do trezoru. A samozřejmě se
na to přišlo...
Následoval výslech, kde jsem jako ucho odpovídal, že jsem fotky nepředal zahraničnímu západnímu tisku, že existují jen v jedné verzi, a to
pouze ty, co byly v trezoru. Bylo mi řečeno, že
jsem spáchal vlastizradu, protože jsem pořídil záznamy protiatomového krytu pro Hrad. Se sazbou
15 let až trest smrti. Ty tři týdny, kdy jsem čekal,
co z té nerozvážnosti bude, byly naprosto šílené.
Nakonec vysoce postavení zjistili, že by se se
mnou možná „svezli“ taky, tak jsem z toho vyvázl beztrestně. Celý můj trest spočíval naštěstí jen
ve vyhazovu z funkce vojenský dokumentarista
a zbytek vojny jsem si užil u bojového pluku…
A fotografování po vojně?
Chtěl jsem fotografii vystudovat na VŠ. Měl jsem
připravenu sadu snímků k přijímacímu pohovoru,
ale na poslední chvíli jsem zjistil, že mi do požadovaného počtu čtyři chybí. Oslovil jsem tedy
tchyni, která tenkrát pracovala coby komunální
fotografka, a ta mi ty chybějící snímky poskytla.
Před pohovorem jsem jen sledoval, jak se kolem
mne pohybují talentovaní mladí lidé, jejichž jména už zářila ve fotografickém světě. A mezi nimi
já, s „vypůjčenými“ čtyřmi fotkami z dvaceti…
Pan profesor, který práce hodnotil, okamžitě poznal, co jsem nasnímal já a co ne. Známku
jsem dostal podle toho. I přesto jsem byl – pro mě
dodnes nepochopitelným zázrakem - přijat a jako
jeden z mála skutečně studium dokončil.
Rád jsem fotil lidi a dokumentární snímky;
první pořádný fotoaparát pak byla v roce 1983
pořízená Praktica, tehdy pro obyčejné lidi téměř
nesehnatelný přístroj.

Jak jste uplatnil vaše vzdělání tiskaře a fotografa?
Po změně režimu jsem pracoval jako fotograf pro
Jihočeské tiskárny, fotil pro Jihočeské listy, dále
jsem byl fotografem několika našich i zahraničních reklamních a modelingových agentur a nakonec jsem se stal i teoretikem – přednášel jsem
a vyučoval technologické a odborné polygrafické
předměty na Střední škole technické a posléze fotografii a praxi na Střední škole obchodu a podnikání.

Organizace zápisu do školy
a školky na příští školní roK
Zápis dětí k povinné školní docházce
proběhne v Základní škole ve dnech
4. 4. a 5. 4. 2019 od 14:00 do 17:30.

Informace k organizaci zápisu, Žádost o přijetí a Kritéria pro přijetí jsou společně s ostatními důležitými dokumenty k dispozici
na www.zsdobravoda.eu v záložce Základní
škola/ aktuality a informace.
Předem děkujeme všem rodičům, kteří
budou mít k zápisu s sebou Žádost již předvyplněnou.

Zápis do Mateřské školy se bude
konat 2. 5. a 3. 5. 2019
od 14:00 do 16:00.

Podrobnosti zápisu včetně Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání lze
vyhledat na www.zsdobravoda.eu v záložce
Mateřská škola/ aktuality.
Velmi si vážíme zájemců o vzdělávání
na naší škole a moc se na ně těšíme!
 Mgr. Lenka Scheinpflugová, řed. školy

Spolupráce školy s katedrou
anglistiky PF JČU

A jste stále aktivním „dvorním“ fotografem Dobré
Vody...
Bydlím tu už přes čtyřicet let... Byl jsem zastupitelem, mezi lety 2006 – 2010 jsem měl na starosti
digitální podobu Kroniky Dobré Vody.
S panem Václavem Vondrou jsem se podílel jako autor fotografií na knize o Dobré Vodě.
A stále dělám fotodokumentaci obce a místních
zájmových sdružení, jako jsou sportovní oddíly,
hasiči a další…
Již v tomto vydání Zpravodaje, a také v číslech dalších, budou použity právě fotografie pana
Stanislava Scheinpfluga. Za poskytnutí snímků
z jeho archivu děkujeme.
Petra Miková

V letošním školním roce jsme na naší základní škole zahájili spolupráci s Pedagogickou
fakultou Jihočeské univerzity.
Do 6. a 7. ročníků k nám na praxi dochází
budoucí učitelé anglického jazyka. Pro děti
jsou tyto hodiny vítaným zpestřením.
Přejeme budoucím učitelům mnoho sil
a neutuchající nadšení při přípravě na budoucí povolání.
Mgr. Gabriela Nováková

Novinky a akce Obecní
knihovny Dobrá Voda
Obecní knihovna Dobrá Voda pro vás připravila několik novinek. Kromě knih si nyní můžete půjčit také časopisy, protože knihovna
od začátku tohoto roku odebírá devět titulů
periodik pro dospělé i děti. Knihovna rozšířila svůj fond také o další společenské hry
a audio knihy, které si čtenáři velmi oblíbili.
Do konce dubna jsou v knihovně ke zhlédnutí soutěžní práce z výtvarné soutěže Lesy
a příroda kolem nás, které budou poté zaslány
do Jihočeské věděcké knihovny k vyhodnocení.
Dne 16. května 2019 od 18 hodin zveme
do knihovny všechny občany na besedu - Procházka po zříceninách jihočeských hradů. Autorem besedy je archivář a kronikář PhDr. Jiří
Cukr, jehož známými tituly jsou například To
nejlepší z Novohradských hor nebo Netradiční
turistické cíle Českobudějovicka.
Malí čtenáři mohou ve hře Lovci perel až
do konce dubna lovit perly. V soutěži máme
registrovaných 47 účastníků, kteří dohromady v rámci této akce přečetli více jak 200
knih. Slavnostní vyhodnocení hry proběhne
dne 23. května 2019 od 17 hodin v dětském
oddělení knihovny. Po vyhodnocení na děti
čeká Morionský trh, na němž mohou účastníci své moriony směnit za nejrůznější odměny.

Mgr. Kateřina Kolrosová

Večery s muzikou

v hospůdce Na Hřišti
na Dobré Vodě
u Českých Budějovic

Zajděte se pobavit s přáteli
do naší hospůdky!
5. 4. 2019 rocková skupina Sharpers
20. 4. 2019 rocková skupina Präsident
30. 4. 2019 duo EXTREMIA
Pavel Maršík & Slaven Janič

Více o aplikaci se můžete dozvědět na webu
tvůrce aplikace: https://www.igalileo.cz/nase-reseni/produkty-a-sluzby/mobilni-aplikace/

ilustrační foto Stanislav Scheinpflug



Milan Přecechtěl

4/ zpravodaj dobrá voda sport komiks
Zimní soustředění oddílu kopané spolku
Sportovního klubu Dobrá Voda u Č. Budějovic
Ve dnech 21. 2. až 24. 2. 2019 se uskutečnilo zimní soustředění oddílu kopané. Kromě mládeže se také
zúčastnilo mužstvo mužů. Celkem bylo na této akci 66 lidí. Dětí se zúčastnilo 35 všech věkových kategorií a také někteří rodiče. S účastí jsme byli všichni trenéři spokojeni.

Soustředění se konalo v malebném prostředí
Přední Výtoně u Lipenské přehrady. Ubytování
a strava byly zajištěny v penzionu Vyhlídka. Byla
tři hlavní jídla denně a odpoledne pak ještě malá
svačinka. Pitný režim byl zajištěn po celý den.
Denně byly tři tréninkové jednotky. Jedna dopoledne a dvě odpoledne. V této kopcovité krajině byly optimální podmínky pro vytrvalostní výběhy, ale i pro nácvik rychlých sprintů. Při těchto
nácvicích si trenéři v měřených testech ověřovali,
jak na tom fyzicky a rychlostně jednotliví hráči jsou. U některých jsme byli mile překvapeni
jejich vytrvalostí a vitalitou. Každá věková kate-

gorie mládeže měla připraveny svoje tréninkové
plány a řekl bych, že co jsme si předsevzali, to
bylo splněno. Samozřejmě došlo i na malý fotbálek, i když hřiště bylo pod sněhem, ale bez toho
by to nebylo ono.
Každý večer měly děti nějakou zábavnou aktivitu. Ve čtvrtek se konal turnaj v prší, v pátek
turnaj v bowlingu a v sobotu turnaj ve stolním
tenisu. Pro všechny děti to bylo krásné zpestření
programu soustředění.
Aby nebyly tréninkové jednotky tak jednotvárné, byl v sobotu po obědě uspořádán pro mládež běžecký závod se střelbou ze vzduchovky. My
tomu mezi sebou říkáme běžecký biatlon. Všichni
si v něm rádi zaběhali, i když trať byla kvůli sněhu poměrně 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 mimo pátku nám svítilo
krásně sluníčko. Takže na závěr byli všichni hráči, rodiče a trenéři spokojeni s celým průběhem.
Věřím, že za rok bude na zimním soustředění
stejně velká účast jako v letošním roce.

Za fotbalovou mládež – Antonín Libertin

Stolní hokejisté Dobré Vody budou obhajovat
titul mistrů republiky i PMEZ

V pořadí již do své 27. prvoligové sezóny vstoupili v průběhu února vyznavači stolního hokeje kategorie billiard-hockey z Dobré Vody. Po tom, co
v loňském roce dobrovodští hráči potřetí v řadě
vybojovali mistrovský titul České republiky, což
se zatím nikdy nikomu jinému nepodařilo, budou
se snažit ho v letošním ročníku opět obhájit.
Na poslední chvíli bylo rozhodnuto , že Dobrá
Voda bude schopna obhajovat triumf i v nejprestižnější klubové soutěži, v Poháru mistrů evropských zemí. Finálový turnaj této soutěže se v roce
2018 uskutečnil v ruském Petrohradu a jelikož
pro letošní rok podal kandidaturu na pořádání
této vrcholné akce opět pouze Petrohrad, WTHA
(World table hockey associacion – světová unie
stolního hokeje) mu tuto kandidaturu posvětila
a pořádání ruskému klubu přidělila.
Tím ovšem nadělala mnoho vrásek nejen českému úřadujícímu mistru – WIP Reklamě Dobrá
Voda, ale i ostatním evropským klubům, které si právo se tohoto klání zúčastnit vybojovaly.
Vzhledem k nutnosti cestovat do této vzdálené
metropole letecky jsou náklady na zajištění startu
poměrně vysoké. I přes významnou podporu ze
strany hlavního sponzora, příspěvek obce a nemalé finanční prostředky, které do cesty vkládají
sami hráči, by se zřejmě letošní účast zajistit ekonomicky nepodařila. Nečekaná pomoc stolním
hokejistům však přišla z nitra samotné mateřské
organizace, místního Spolku SK Dobrá Voda. Zástupci sdružených klubů se dohodli na letošním
částečném mimořádném přerozdělení finančních
prostředků ve prospěch oddílu stolního hokeje

tak, aby mu bylo umožněno do ruského Petrohradu cestovat. Touto cestou bych jim tak všem rád
ještě jednou, z pozice vedoucího oddílu šprtce,
poděkoval. Akce se uskuteční 24.–26. 5. a v současné době již plně vrcholí přípravy spojené se
zajištěním účasti.
K domácím akcím. V letošním roce byla
po několika letech přidělena dobrovodskému klubu opět organizace Kvartálního turnaje. Jedná se
o jeden ze čtyřech nejdůležitějších a zároveň největších turnajů v sezóně. Zúčastnit se ho může až
120 hráčů z celé republiky a Dobrá Voda bude
jeho hostitelem 7. 9. Hrát se bude od 10-ti hodin
v tělocvičně místní Základní školy a přijít zahrát
si mohou všichni zájemci.
Mimo tohoto turnaje se uskuteční na území
naší obce ještě minimálně dva další, menší turnaje jednotlivců. I do těchto turnajů mohou místní
vyznavači šprtce zasáhnout. Termíny zatím nebyly přiděleny, ale budou včas upřesněny. Jeden
turnaj by se měl odehrát v průběhu léta, druhý
pak těsně před vánočními svátky.
Pro ty, kteří by se chtěli přijít na biliard-hockey
pouze podívat a třeba nasát atmosféru 1. ligy družstev, uvádíme ještě datumy 11. 5. a 8. 6. V těchto
termínech přijedou postupně do klubovny stolního hokeje v prostorách tribuny u fotbalového
hřiště na Dobré Vodě bojovat o body do nejvyšší soutěže týmy Dragons Brno, Boskovic, Prahy
a Břeclavi. Oficiální začátky jsou stanoveny na
9 hodin. Na všech akcích se budeme na Vás těšit.
 Miloslav Mach, vedoucí oddílu stolního hokeje

Termíny utkání družstev
Tenisového klubu Dobrá Voda 2019
Dospělí „A“ - KP IV. (soboty)			

Dospělí „B“ – KP VI. (soboty)

Dorost – KP II. (neděle) 			

Mladší žactvo – KP I. (neděle)

Starší žactvo – KP II. (soboty) 			

BABY tenis (skup. Velešín 8. 5.)

		 27. 4.		 TK Vodňany „A“
		 4. 5.		 TK Zliv „A“
		 11. 5.		 TJ Jiskra Třeboň „B“
		 25. 5.		Jiskra Bechyně „C“
		 8. 6.		 TK Ostrovec
		 15. 6.		 TK Prachatice
22. 6.		 TK Soběslav „B“
28. 4.		
		 5. 5.		
12. 5.		
		 26. 5.		
9. 6.		
		 16. 6.		
		 23. 6.		

LTC Humpolec
LTC Velešín
DDM Prachatice
TK Sezimovo ústí
TJ Blatná
TJ Jiskra Třeboň
TK Soběslav

		 27. 4.		 TK Ostrovec
		 4. 5.		 LTC Č. Krumlov „B“
		 11. 5.		Jiskra Bechyně
		 25. 5.		 TK Prachatice
		 8. 6.		 TJ Blatná
		 15. 6.		 LTC Velešín
		 22. 6.		 TK ZVVZ Milevsko „B“
		 1. 9.		 Sokol TK Kaplice
		 7. 9.		 TK ZVVZ Milevsko „A“

venku			 27. 4.
doma			 4. 5.
venku			 11. 5.
doma		
25. 5.
venku			 8. 6.
doma
doma

doma			 28. 4.
venku		
5. 5.
doma			 12. 5.
venku		
26. 5.
venku			 9. 6.
doma
venku

doma
			
venku				
doma 				
venku				
doma 				
venku
venku
doma
venku

TJ Smrčina H. Planá
TK Strakonice „C“
TK Vodňany „B“
SKT Planá n/L. „B“
volno

TK Pelhřimov „B“
LTC Velešín
TK J. Hradec „A“
TK Sezimovo Ústí
TK Č. Krumlov

venku
doma
venku
doma

venku
doma
venku
doma
venku

LTC Velešín
TK Kaplice
LTC Č. Krumlov
LTC Č. Budějovice
TK Dobrá Voda

Volejbalový tým Dobrá Voda
slaví desáté výročí svého založení

Před deseti lety jsme si s pár nadšenkyněmi řekly před dobrovodskou školou, že bychom si někdy
rády „pinkly“ volejbálek. Začaly jsme se scházet,
přidaly se další zájemkyně, obec nám poskytla
místní školní tělocvičnu a postupně jsme vytvořily soutěžní tým. Přihlásily jsme se do soutěže
okresního přeboru 2, tu jsme vyhrály a postoupily
do OP1. Přidaly jsme si tréninky v podobě zimní
ligy. Soutěž OP1 jsme loni hrály tak úspěšně, že
jsme se bály, abychom nepostoupily do krajského
kola!
V současné době trénujeme pravidelně 2x týdně, vždy ve středu od 19 hodin a v neděli od 18
hodin v tělocvičně. Na jaře začínáme chodit
na venkovní hřiště k tenisovým kurtům, které ale
bohužel nemá odpovídající rozměry. Každé jaro
jezdíme na soustředění, někdy přidáme i podzimní termín. Začátkem května startuje druhé kolo
soutěže, na podzim začíná nová část.

Na náš volejbalový tým jsme moc hrdé. Vytvořily jsme fungující sportovní družstvo s výbornou
kamarádskou atmosférou a se soutěživým duchem. Nyní máme na soutěžní soupisce 9 hráček,
trénovat nás chodí dvanáct.
Rády bychom poděkovaly naší obci za poskytnutí krásné dobrovodské tělocvičny na tréninky
a také za dotace, díky kterým jsme si mohly pořídit volejbalové míče, reprezentativní dresy a také
si uhradit část soustředění.

Pokud si chcete s námi zahrát, přijďte ve středu
nebo v neděli!
Také nás můžete přijít povzbudit při domácích
zápasech, které budou na jaře v termínech 15. 5.,
29. 5., 12. 6. 2019 v 17:30 v tělocvičně.
 Za volejbal kapitánka týmu Petra Rybová

Dobrovodské příběhy Pověst o pytlákovi

V dobách, kdy na místě naší obce byly jen hluboké lesy, žil v nich ukryt pytlák. Lidé z něj měli strach, protože věřili, že se upsal ďáblu a výměnou za svou duši mu byly střely, které nikdy neminuly svůj cíl, neviditelnost
a schopnost očarovat své pronásledovatele tak, že znehybněli. Lesníci se pytláka marně pokoušeli chytit, až lesnickému mládenci se to téměř podařilo. Ovšem ve chvíli, kdy na něj mířil, nabral si pytlák vodu ze zázračného pramene, potřel si obličej, bez míření na mládence vystřelil a zasáhl pronásledovatele přímo do srdce. Od té doby si už nikdo netroufl pytláka zneškodnit.
Podle knihy Mým domovem je Dobrá Voda autora Václava Vondry

pokračování příště
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