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Vážení spoluobčané,
Za několik týdnů občany České republiky čekají
volby do zastupitelstev měst a obcí. Je jen na vás, abyste při
nich zhodnotili práci zastupitelů naší obce a buď jim svým
hlasem potvrdili důvěru, kterou jste jim dali před čtyřmi lety,
pokud opět kandidují, nebo dali své hlasy těm novým, kteří se
vedení obce chtějí ujmout. Na stránkách tohoto zpravodaje
jste se měli možnost dovídat o činnosti zastupitelů a na
vlastní oči v obci pak vidět, co se zde změnilo nebo mění. A
tak vám jménem jedenácti zástupců obyvatel Dobré Vody,
kteří se poslední čtyři roky na chodu obce podíleli, děkuji za
projevenou důvěru. Jsou to: Bc. Eva Miglová, Mgr. Marta
Kozáková a Miloslav Mach, kteří kandidovali za TOP 09,
JUDr. Milan Čoudek a Ing. Josef Šťastný za ČSSD, Ing.
Petr Mičan za ODS, Stanislav Augustin, Emil Oborný,
MUDr. Miroslav Pavlásek, Stanislav Scheinpflug a Mgr.
Jiří Šabatka za KDU-ČSL. Ne vždy se naše práce setkávala
s pochopením, ale to snad ani v tomto nejnižším patře politiky
očekávat nelze. Přesto věřím, že většina z vás vidí, že se
Dobrá Voda mění k lepšímu. A na čem ještě pracujeme?
Základní škola, postavená před více než dvaceti lety za
použití tehdejších technologií, je průběžně vylepšována za
nemalých nákladů už řadu let. V současné době zvažuje obec
i možnost využít nabídku Ministerstva školství z programu
“Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol“.
Jednalo by se o přístavbu asi čtyř odborných učeben. Na
zpracování žádosti nebylo příliš času, ale pokusíme se uspět.
Rozhodnutím ministra životního prostředí by také obci po
splnění dalších podmínek měla být v příštím roce poskytnuta
i dotace na zateplení školní tělocvičny včetně střechy.
Energetický audit a projekt zateplení pro stavební povolení,
který jsme museli doložit k žádosti, máme. Rozhodnutí již
obec také má. Při schůzce rodičů budoucích prvňáků na konci
května byla většina z nich při prohlídce školy jejím stavebním
stavem a vybavením mile překvapena, alespoň takové ohlasy
se ke mně donesly. Vzhledem k časovému skluzu investiční
akce ukládání nového plynového potrubí, kde investorem
není obec, začnou plánované práce na úpravách chodníku v
ulici Na Vyhlídce
a U Rybníka později, než jsme
předpokládali. Proto prosím ty rodiče dětí, kteří je dovážejí a
odvážejí ze školy automobily, aby parkovací dobu zde v září
a říjnu omezili na minimum a nebo použili zadního vjezdu do
školy.
Mateřská škola. S přibývajícím dětmi na Dobré Vodě jsme
stavebními úpravami dokázali v minulých letech navýšit
počet míst pro děti v mš z původních 75 na 95 a nyní
připravujeme další stavební úpravy, které od 1. ledna 2015
umožní rozšíření kapacity mš o dalších deset dětí. Nepřipadá
mi, že tohle všechno by dokázalo „zkostnatělé“
zastupitelstvo, jak nazývá volené zástupce jedna rodina v
dotaznících, hodnotících školu. Komfort stravování dětí v
mateřské škole je dán nejen doslova zanícením kuchařek pro
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svou práci, ale i špičkovým vybavením kuchyně, o které se
také obec průběžně stará.
Stravování důchodců. Obec umožňuje důchodcům odběr
stravy ze školní kuchyně a sice jen za úhradu finančních
nákladů za potraviny. Energie, t.zn. platby za vodu, elektriku
a plyn, spotřebované ve školní kuchyni, stejně jako za celou
školu, rovněž hradí obec, v ceně jídla kalkulovány nejsou.
Zvažujeme dokonce od ledna 2015 přijetí další kuchařky do
školní kuchyně, která bude placena z rozpočtu obce, aby
přípravě jídel mohla být věnována větší péče. Obec přispívá
každoročně i Městské charitě částkou 50.000 Kč za to, že v
průměru deseti starším a nemocným obyvatelům v obci
poskytují každodenní péči i když si ještě sami na ni
připlácejí. Zájem o tuto službu také každoročně roste. Již
řadu let umožňujeme důchodcům ambulantní lázeňskou léčbu
v Třeboni tím, že je na procedury zdarma dovážíme obecním
vozidlem.
Dětské hřiště v Trávní ulici. Nejenom v tenisovém areálu,
ale i zde je možné využít malými i velkými milovníky
pohybu víceúčelové hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis,
basketbal. Sítě jsou zde k dispozici a dodáme sem pro
případné zájemce o hokejbal i branky.
Kontejnery na separovaný odpad. Od dubna mají ti
obyvatelé obce, kteří si o ně včas požádali, k dispozici
kontejnery na bioodpad. Původně, po výzvě v prosincovém
Zpravodaji, přišlo 98 žádostí, pro jistotu jsem jich nechal
rezervovat pro obec 150, dnes je jich v oběhu téměř 300 a
máme žádosti o zapůjčení dalších. Pokusíme se je i pro další
zájemce získat. Zásadním dotazem při jejich objednávání
občany je věta „ a je to zadarmo?“ Zadarmo není nic, je to
opět dotace z obecního rozpočtu na nakládání s odpadem.
Podle koncepce vlády a v souladu s požadavkem legislativy
EU musí být systém sběru bioodpadu do roku 2020 zaveden
ve všech zemích EU. Zde jsme jako obec také v jistém
předstihu. Přestože tato služba bude znamenat nárůst nákladů
na systém likvidace odpadů, neuvažujeme o navýšení
poplatku ani v příštím roce. V květnu byly umístěny v obci i
čtyři kontejnery na použitý textil. Zde za umístění a následný
provoz kontejnerů na textil obec nic neplatí. Výhodou snad
bude snížení objemu komunálního odpadu a následná
ekologická likvidace textilií, nevyužitelných k charitativním
účelům. Do kontejnerů však lze vhazovat nejen textil pro
charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný textil včetně
roztrhaných, ale čistých hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále
také boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.
Povinnost zajišťovat od roku 2015 oddělený sběr papíru,
plastů, skla a kovů, která vyplývá z rámcové směrnice o
odpadech Ministerstva životního prostředí bude znamenat pro
obce také zvýšení nákladů. Přestože většina obcí v České
republice v současnosti oddělený sběr zajišťuje, je nezbytné
rozšířit ho právě o kovy (jak zajistit, aby ze sběrných dvorů
nebyly kradeny?) a stanovit oddělený sběr jako zákonnou
povinnost, což dosud neplatí. Vůle „shora“ zrušit soukromé
sběrny kovů - které by krádeže kovů jako jsou třeba kanálové
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kryty zásadně omezily, však je pramalá. Na rozdíl od
ostatních obcí a měst při zachování ceny 500 Kč/rok už řadu
let poskytujeme rodinám s více dětmi osvobození od tohoto
poplatku pro druhé a další dítě v rodině do 15 roků věku. I
zde jsme tedy s podporou rodin s dětmi v předstihu. S
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podobnou myšlenkou na úlevu pro rodiny s dětmi totiž
přišla nyní i současná vláda v podobě slevy na dani. V
současnosti činí sleva na dani na jakékoli dítě 1117 korun.
Od roku 2015, jak rozhodla vláda dne 27. května, vzroste
na druhé dítě o 200 Kč, na třetí dítě a další dítě o 300 Kč. jš.

Vzpomínka na legionáře Josefa Prokeše
V příštím roce vzpomeneme 70. výročí ukončení II. světové války. Letos 26. května tomu bylo 70 let, co byl
popraven v Pankrácké věznici ve věku 50 let bývalý ruský legionář Josef Prokeš, narozený 11.3.1894 na Dobré Vodě –
ředitel Legiostavby z Veselí nad Lužnicí a první předseda Revolučního národního výboru ve Veselí nad Lužnicí. O osudu
tohoto člověka jsme dosud měli jen málo informací. V roce 1946 legionáři z Veselí nad Lužnicí a okolí spolu s rodinou uctili
památku Josefa Prokeše na dobrovodském hřbitově, kde je pochován. Smuteční řeč tam pronesl mimo jiné akademik
Bohumil Bydžovský – (1880-1969, profesor matematiky a rektor Karlovy univerzity!, který se rovněž ve Veselí narodil), za
legionáře profesor Trčka, ředitel českobudějovického reformně reálného gymnázia.
Na stejné pamětní desce si přečteme i jméno JUDr Ladislava Klicmana, předsedy Společnosti přátel Lužice a
vzdělavatele sokolské župy Husovy, který byl zatčen již 8. října 1941 a zemřel v Osvětimi 26. prosince téhož roku. Pohřben
musel být v tichosti 15. 3. 1942 za účasti jen nejbližších členů rodiny. Podobný osud stihl i Karla Koláře, náčelníka sokolské
župy, který byl zatčen před domem, když odcházel do služby a zahynul 10.4.1942 v Osvětimi. Jejich památku a dalších jako
byl Dr. Ing. Keller Jindřich, narozený 7.9.1887, popravený za schvalování atentátu na říšského protektora Heydricha
23.6.1942 v Táboře, ředitel městského stavebního úřadu v Českých Budějovicích, JUDr. Tupý Viktor , narozený
10.9.1907, úředník lesní správy, zatčen na základě udání Čecha, člena Sicherheitsdienstu, zastřelen 29.6.1942 v Táboře,
údajně za schvalování atentátu na říšského protektora a jeho žena Marie Tupá, narozená 25.1.1912 v Českých Budějovicích,
popravena 29.6.1942 v Táboře, manželka Viktora Tupého, učitelka obecné školy, na rozkaz velitele Schutzpolizei Aschena
byla zastřelena se svým manželem, ačkoli byla těhotná. Vogeltanz Jaromír, narozený 14.11.1898, vyučený pekař, ženatý. V
roce 1940 byl nasazen na práci do Německa a 24.11.1941 zatčen gestapem v Linci, kde zemřel. Vogeltanz Bedřich, narozený
1.2.1931, zahynul při náletu na město 23.3.1945. Mahr Bohumil, narozený 10.9.1907, zaměstnanec na dráze, zemřel při
náletu na České Budějovice 23.3.1945 v nádražní výtopně v Českých Budějovicích, Matlach Josef , narozený 23.11.1907,
zemřel 23.3.1945, zaměstnanec na dráze, zahynul při bombardování nádraží v Českých Velenicích. Památku těch všech i
legionářů z první světové války uctili tak jako každoročně položením kytic 8. května dobrovodští hasiči. jš.

Voda u kapličky
V minulosti jsem psal o vývoji vlastnictví neoficiálního
symbolu obce. Kaplička s pramenem pitné vody a okolní
pozemky při Lázeňské ulici, které dosud nejsou majetkem
obce. To vše i přes úsilí, které jsem já, ale i mí předchůdci už
od roku 1948 a potom 1962 v této věci udělali. (Vládní
nařízení ze 13. listopadu 1951 s platností od 1. ledna 1952
připojilo Dobrou Vodu a dalších osm obcí k Českým
Budějovicím).V březnu tohoto roku jsem dostal zprávu, že
Komise pro nakládání s majetkem státu GŘ Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových v Praze dne 06.03.
2014 převod na obec schválila a nyní už je kaplička i okolní
svah definitivně v majetku obce. Přestože jak z pítka u
samoobsluhy, tak od kapličky denně odebírá řada nejen
našich občanů vodu na pití, není možné ji úředně prohlásit

za pitnou. Pro jejich klid mohu nyní sdělit, že v obou zdrojích
byla v den odběru, tj. 22. 5. 2014 voda s parametry vody
pitné a přestože není chemicky ošetřena, její kvalita z
hlediska fyzikálního i mikrobiologického dosahuje hodnot
pitné vody z potrubí. Odběr byl proveden z iniciativy firmy
ČEVAK, kde jsem byl konzultovat případnou rekonstrukci
kapličky a s ní souvisejícího vodního hospodářství. Přiléhající
vodojem je částečně zasypán a bude jej nutné rekonstruovat.
Protože historické materiály (výkresy, dokumentace) nejsou k
dispozici, budeme pátrat v okresním archivu a obracím se na
vás, pamětníky, zda by se u vás něco, včetně fotografií
kapličky a zejména její boční a zadní části a také schodů v
původní, kamenné podobě, nenašlo.jš.

Koncert bigbeatové kapely The Sharpers
Dne 29. srpna od 18. hodin, v rámci akce „Dobrovodské loučení s létem“, pořádané místní organizací
TOP 09, se koná pod stanem restaurace Na Hřišti koncert bigbeatové kapely The Sharpers.
MOŠTÁRNA
Moštárna na Dobré Vodě zahajuje provoz v pondělí dne 1. září 2014 a bude v provozu až do konce října každé
pondělí od 14 do 18 hodin, cena za lisování 1 kg jablek 3 Kč.
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Stavba veřejného osvětlení a nové technologie.
Jednou z prvních realizací dodávky LED svítidel pro veřejné osvětlení, která proběhla na základě prezentace společnosti E.ON
Servisní, uskutečněné dne 26. 9. 2013, byla dodávka LED svítidel obci Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na základě zmiňované
prezentace se zástupci této obce rozhodli, tak říkajíc na poslední chvíli, změnit své rozhodnutí ohledně typů svítidel v právě
probíhající rekonstrukci veřejného osvětlení v Hornické ulici. Původní uvažovaná technologie se standardními svítidly se
sodíkovými výbojkami byla v konečném rozhodnutí změněna na svítidla s LED technologií. Technici z oddělení Správa a provoz VO
provedli potřebné světelně technické výpočty vycházející z konkrétních parametrů dané lokality a požadavků zástupců obce, na
jejichž základě byla vyspecifikována vhodná svítidla. LED svítidla v počtu osmi kusů byla v rámci tohoto pilotního projektu
dodána obci v průběhu měsíce října 2013. Kladné ohlasy z pilotního projektu v obci Dobrá Voda jsou pro nás důkazem toho, že lze
profesionálním světelně technickým řešením na současném trhu konkurovat obchodníkům nabízejícím sice „levné“, ale nekvalitní
LED technologie. A tímto směrem se chceme i nadále ubírat, protože spokojenost obcí s našimi službami je pro nás tou nejlepší
reklamou. V průběhu rekonstrukce bylo nahrazeno původních 13 světelných bodů za již zmiňovaných 8 světelných bodů s LED
technologií. Karel Říha, Květa Šebestová - E.ON. Během letních měsíců došlo k zásadní rekonstrukci veřejného osvětlení,
napájeného z rozvaděče v ulici U Křížku. Připravený projekt řešil opravu a rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení pro místní
komunikace U Křížku, Potoční a Olšová v dolní části obce Dobrá Voda u Č.Budějovic, s napojením na stávající VO v přilehlých
ulicích. Jedná se o demontáž stávajícího osvětlení v nevyhovujícím stavu a nevyhovujících pozicích a jeho náhradu novými
osvětlovacími body, včetně nového kabelového propojení. Připojení je provedeno ve stávajícím spínacím bodu na rohu ulic
Potoční a U Křížku. Celé řešené území bylo do té doby osvětleno lampami v zelených pásech nebo v soukromých pozemcích, také
zarostlé v zelení. Stožáry byly ocelové, bez pozinku, natírané, nebo teracové, svítidla byla rozdílných typů a svítivosti, většinou
hodně zastaralá. Toto původní osvětlení je v celém rozsahu řešeného území demontováno. Nové veřejné osvětlení je instalováno po
levé straně od Lázeňské ulice, do chodníků, stejně tak jako v ulici Potoční. U atriových domů jsou stožáry posunuty dle normy na
vzdálenost 50 cm od obrubníků komunikace, v zadní části u transformátoru osazeny do zeleného pásu, s výhledem na budoucí
šířku komunikace. Osvětlení je podloženo výpočtem rovněž dle platné normy, je provedeno svítidly LED. Provedeme jeho
propojení na poslední stávající osvětlovací body v ulicích Olšová, Potoční a koncovou část U Křížku. Tím bude zajištěno odlehčení
napájení z RVO Na Vyhlídce a zároveň vzniká možnost snazší manipulace při případné poruše. Stavba byla zahájena s max.
termínem dokončení do 30. září, je však již téměř hotova.. Všechny vjezdy budou následně uvedeny do původního stavu. Spotřeba
energie poklesne v této oblasti asi na 20% spotřeby původní.jš.
Loutkové divadlo Kapička
Děti Dobré Vody se rozhodly rozšířit
svoje aktivity. Připravily pro děti
loutkové představení v přírodě s
pohádkou ,,O Chaloupce z perníku´´.
Loutky byly vyrobeny naší hlavní
členkou
a
zakladatelkou
Katkou
Trávníčkovou, divadlo vyrobil Tomáš
Trávníček . Loutky vodily a hlasy
postavám propůjčily další členky,
Dominika Antalová, Gábina Fischová,
Jindra Bromová a Kačka Trávníčková.
Vypravěčkou se stala Eva Trávníčková.
Divadélko se hrálo v červnu pod
otevřeným
nebem
na
travnatém
prostranství vedle pouťového placu u
kostela. Obec Dobrá Voda se postarala o
perfektní zastřižení pažitu, členové Dětí
Dobré Vody o následující občerstvení,
tentokráte se podávala zmrzlina. Děti se
mohly vyfotografovat s herci i s loutkami
a kladné ohlasy nás přesvědčily, že i tato
snaha nebyla marná. Další představení bude následovat na podzim a podle ankety na našich webových stránkách vyhrála
pohádka ,,Červená Karkulka“. Termín konání bude včas oznámen nejen na našem webu, ale opět na obecních vývěskách, prodejně
potravin, poště, MŠ a ZŠ. Ještě bychom vás, ale hlavně Vaše děti, chtěly pozvat na Pohádkovou cestu, která se bude konat v sobotu
6.září od 14.30 hodin. Poslední úcastník projde startem v 16.30 hod. Začátek trasy je u třebotovického hřbitova, vstupné za osobu
je 30,00 Kč, rodinné vstupné (dva dospělí, 2 děti), je 100,00Kč. Vstupné bude použito na doplnění a vyčištění kostýmů na další
akce.Bližší informace na našich webových stránkách. Přijďte se projít pohádkou a opět rozzářit dětské oči. Eva Trávníčková.
Dovolená v Chorvatsku. Cestovní kancelář GEOTOURIST – Ing. Eva Hořejší ( 602 166 269 ) vás v termínu 5. - 14. září zve do
městečka Trogir, hotel MEDENA. Doprava autobusem, který je k dispozici po celou dobu pobytu, přítomen je i lékař, 7x
ubytování s polopenzí, v ceně 9.490 Kč je i cestovní pojištění, průvodce a pojištění CK.…
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ABY SE MU LÉPE VEDLO…
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potok čistíme a věřte, že každým rokem nacházíme nová
překvapení – jako třeba kolo, lyže, mrtvého krtka, víko
od popelnice, kufr a mohla bych pokračovat. Poslední
čištění proběhlo 26. 6. 2014 a chtěli bychom vás (jako
veřejnost) požádat, abyste nám práci ulehčili a snažili se
ho spolu s námi chránit a ne do něj házet odpadky, nebo
do něj vylívat různé tekutiny, které potoku jistě nesvědčí.
Ve zkoumání a čištění potoka budeme nadále pokračovat
a také bychom v roce 2014 chtěli začít zřizovat naučnou
stezku, která povede od rybníka České Švýcarsko ve
Srubci až ke konečné zastávce „Dobrá Voda – točna“.
Děkujeme, že nám pomáháte chránit Dobrovodský
potok!
Česko-anglické gymnázium, EKO-seminář,

Nejspíš si říkáte, o čem by tento článek – s názvem „aby
se mu lépe vedlo“ - mohl být. Chtěli bychom vám
povědět něco o Dobrovodském potoku. Už od začátku
tento potok protéká Dobrou Vodou u Českých Budějovic
a my už se jím plno let zabýváme.
Dlouho se účastníme mezinárodního programu GLOBE
(více viz www.globe.gov), v rámci kterého zkoumáme
Dobrovodský potok a zabýváme se jeho problémy.
Pravidelně měříme různé vodní parametry (kyselost,
průhlednost, teplotu, nitrity – dusitany a nitráty –
dusičnany a další), zkoumáme vodní živočichy, kteří
v potoce žijí, sledujeme, jak se mění v různých ročních
obdobích a mnoho dalšího. Rok co rok také Dobrovodský Natálie Chodurová
Čištění potoka

Evocati cup o pohár starosty obce Dobrá
Voda u Č.Budějovic
Šestý ročník Evocati cupu, fotbalového turnaje
starších přípravek,vyhrál na Dobré Vodě tým Hluboké
nad Vltavou před domácím výběrem ,,A“.V turnaji
nastoupily děti roč. 2003 a mladší.V krásném areálu
počasí fotbalu přálo a tak byla k vidění spousta
pěkných akcí i zásahů brankářů.Turnaji nechyběla ani
divácká kulisa a rodiče i příznivci mládežnické kopané
kvitovali, že se akce stala na Dobré Vodě tradicí. Letos
se konala již pošesté a to nejen díky sponzorům, ale i
za pomoci dobrovolníků a místního obecního
úřadu. ,,Bez jejich přispění by se akce jen těžko
uskutečnila.“ shodli se pořadatelé. Z desítky týmů si
nejlépe vedl výběr Hluboké nad Vltavou. Naši borci se
umístili na krásném 2.místě. Nejlepším brankářem se
stal Filip Tůma a nejmladším hráčem byl vyhlášen Tomáš Bláha oba z domácího týmu.

Pořadí:
1. Hluboká, 2. Dobrá Voda,,A“, 3. Zliv, 4.Roudné, 5.Třeboň, 6.Jankov ,7.Rudolfov, 8.Ledenice, 9.Slavia Č.B., 10.Dobrá Voda,,B“.
Naše mládež absolvovala další ročník okresních soutěží s velmi dobrými výsledky. Dobrovodští kluci odehráli zápasy ve
čtyřech věkových kategoriích.Ve většině zápasů jsme hráli na naše poměry kvalitní fotbal a tím jsme dobře reprezentovali naši
obec.Díky těmto výkonům se převážná část našich týmů umístila na předních příčkách okresního přeboru,respektive okresní
soutěže.Za tyto výkony patří poděkování nejen hráčům,ale hlavně trenérům,kteří se o své svěřence celý rok ve svém volném čase
starají.Vše může fungovat také za pomoci dobrovolníků z řad rodičů a přátel fotbalu.
Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Okresní přebor starší žáci – 3. místo
Okresní přebor mladší žáci – 3. místo
Okresní přebor starší přípravka ,,A“- 3. místo
Okresní soutěž starší přípravka ,,B“ – 3. místo
Okresní soutěž mladší přípravka – 7. místo
Závěrem: neustále probíhá nábor nových fotbalistů(fotbalistek) ročníku 2000-2008.V případě zájmu můžete volat jednotlivým
trenérům.
Ročník 2000-2002
Ctibor Novotný tel.774114625
Ročník 2003-2005
Libor Valenta tel.604853166
Ročník 2006-2009
Tomáš Bláha tel.604723430
Za SK Dobrá Voda Libor Valenta
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