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Informace k odpadům

Od nového roku jsme spustili již několikrát avizovaný svoz separovaného odpadu, plastů a papíru
přímo od domu. Svozový plán byl v průběhu prosince roznesen do každé schránky v obci a je také
k dispozici ve vývěskách a na webu obce. První
svozy již máme za sebou a až na několik výjimek
myslím, že úspěšně. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se do tohoto systému třídění
a svozu včas zapojili. K dnešnímu dni je rozdáno
téměř 1300 kusů nádob na separovaný odpad, což
znamená, že drtivá většina obce již třídí doma. Ti,
kteří stále nádoby nemají, mohou si o ně zažádat
na obecním úřadu prostřednictvím objednávkového formuláře. Upozorňuji, že je nutné nové nádoby umístit na pozemku vlastníka nemovitosti,
ke které jsou přiděleny. Obecní pozemky je možné využít pouze při samotném svozu těchto nádob. Nenechávejte prosím dlouhodobě stát nádoby na místech, kde mohou ohrožovat či omezovat
chodce či vozidla.
Jistě jste si všimli, že byly postupně odebírány
nádoby ze sběrných hnízd a v současné době již
kontejnery na tříděný plast a papír nejsou v těchto hnízdech k dispozici. Na některých místech

Č e s k ý c h

v obci žluté a modré kontejnery vidět jsou, stejně
jako černé nádoby na směsný komunální odpad,
ale ty náleží dané oblasti a jsou určeny pro konkrétní obyvatele či návštěvníky. Jedná se především o bytové domy, základní a mateřskou školu,
areál fotbalového hřiště. V žádném případě není
možné do těchto nádob svážet odpad z různých
domácností v obci či jejího okolí. Prosím, respektujte toto umístění nádob a využívejte jiné možnosti separace a ukládání odpadu. Všichni máme,
či můžeme mít k dispozici nádoby přímo u svého
domu nebo můžeme využít sběrné místo v Sadové ulici. Toto místo je určeno pro ukládání odpadu
všem našim obyvatelům, kteří mají zaplacen příslušný poplatek za odpad a lze tam umístit nejen
plast a papír, ale také např. velkoobjemový odpad,
sklo, kovy, dřevo, bio odpad, barvy, vysloužilé
elektro, apod. Novinkou, a věřím, že pozitivní, je
možnost uložit ve sběrném místě i stavební odpad. Ale pozor, pouze v malém množství. Limit
na osobu je stanoven na 25 kg stavebního odpadu
či suti a odpovědná osoba bude oprávněna při větším množství návštěvníka vykázat pryč. Pro vaši
představu, pokud budete mít kýbl stavebního od-

padu, je možné využít sběrné místo. Pokud ovšem
přijedete s plnou károu, musíte stavební odpad
likvidovat jinde, na místech k tomu určených.
Výše uvedené opatření zavádíme zejména proto, abychom snížili co nejvíce směsný komunální
odpad, kdy zejména zbytek stavebního odpadu
končí v klasických popelnicích, kam rozhodně
nepatří. Najdou se i lidé, kteří s klidným svědomím nahází stavební odpad volně do přírody.
Příkladem může být nedávná situace, kdy v ulici
Školní nějaký „dobrák“ naházel suť do uschované
ornice, kterou jsme odtěžili při budování nového
školního hřiště a umístili ji na obecní pozemek
nedaleko hřiště. Pokud viník čte tyto řádky, tak
mohu pouze doufat, že se nad svým chováním zamyslí a snad po sobě i uklidí.
Ke konci minulého roku byl schválen nový
zákon o odpadech, který mimo jiné stanovuje
výši skládkových poplatků. Z tohoto vyplývá, že
pokud v tomto roce přesáhneme 200 kg směsného komunálního odpadu na občana, budeme doplácet nemálo finančních prostředků za samotné
skládkovné. V současné době jsme s těmito limity na hraně. Bude tedy nutné směsný komunální
odpad neustále snižovat, zejména pak s dalším
plánovaným snižováním limitů v letech budoucích.
Myslím si, že v tomto ohledu jdeme správným
směrem, ať už formou důkladného třídění v domácnostech, tak i možností odložit zbytek stavebního odpadu ve sběrném místě. Důležité bude
také nepolevit v třídění skla a kovů, které zůstávají ve sběrných hnízdech, kdykoliv přístupné
všem obyvatelům. V současné době máme v obci
těchto hnízd šest, a to v ulici Sadová, Požárníků,
Na Barborce, Na Vyhlídce, Olšová a Trávní. Zrušena byla hnízda v ulici Mírová kvůli nevhodnosti umístění a v ulici Hornická, odkud zbylý jeden
kontejner na sklo byl přemístěn o cca 200 metrů
níže k bývalému obchodu. Ve všech současných
hnízdech bude k dispozici kontejner na sklo a kov,
v některých dále i nádoba na drobné elektro. Připomínám, že kontejnery na oděvy budou v brzké
době z provozních důvodů odstraněny. Nádoby
na jedlé tuky a oleje byly přemístěny do sběrného
místa a je stále možné při svozu směsného komunálního odpadu (1x za 14 dní) uzavřenou PET lahev s olejem či tukem předat svozové firmě, stačí
umístit lahev na samotnou popelnici.
V případě jakýchkoliv námětů, které by mohly
přispět k celkovému snižování komunálního odpadu, se můžete obracet přímo na mne či ostatní zastupitele. Jistě budeme každou smysluplnou
možnost zvažovat a možná i realizovat. 

Bc. Petr Štika, starosta obce

střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 17. 12.
2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:

Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu. Na podnět obyvatel části
Třebotovic, kterým nebylo vyhověno se žádostí
o připojení k obci Dobrá Voda u Českých Budějovic ze strany města České Budějovice, vznikla
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu. Jedná se o dohodu mezi statutárním městem
České Budějovice a obcí Dobrá Voda u Českých
Budějovic, kde se naše obec zavazuje zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí
s místem trvalého bydliště ve vymezeném území
části Třebotovic.
Schválení smlouvy o závazku veřejné služby
v přepravě cestujících pro rok 2021. Dopravní
podnik města České Budějovice, a.s., předložil
návrh smlouvy o závazku veřejné služby v pře-

pravě cestujících pro rok 2021, kdy bude nadále
zajišťovat dopravní obslužnost v územním obvodu obce Dobrá Voda u Českých Budějovic linkou
č. 6 ve stejném rozsahu jako v roce 2020, a to
za částku 1.633.683 Kč. Jedná se o nárůst ceny
cca o 1,5 % oproti předchozímu období.
Schválení Dodatku č. 11 ke smlouvě na sběr,
svoz a odstranění komunálního odpadu. Společnost Marius Pedersen, a.s. předložila návrh
Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 60815/04 na sběr,
svoz a odstranění komunálního odpadu a jeho
složek uzavřené ke dni 1. 1. 2005. Jedná se o navýšení ceny o 5 % oproti předchozímu období.
Schválení rozpočtu obce na rok 2021 a rozpočtového výhledu na rok 2022 a 2023. Návrh
rozpočtu obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
byl zveřejněn na úřední desce dne 27. 11. 2020.
Navržená příjmová částka 39.428.375 Kč se oproti
zveřejněné částce nezměnila. Navržená zveřejně-

ná výdajová částka 86.701.660 Kč se rovněž nezměnila. Předpokládaný schodek rozpočtu na rok
2021 činí 47.273.285 Kč a bude kryt z úspor
z minulých let, které jsou vyšší než předpokládaný schodek. Současně byl předložen ke schválení
rozpočtový výhled na roky 2022–2023.
Schválení dotací a poskytnutí darů na rok
2021. Byla odsouhlasena dotace pro Spolek sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic
a Městskou charitu České Budějovice. Dále byly
schváleny finanční dary pro myslivecký spolek,
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice a Spolek SK Hlincovka.
Schválení podání žádostí o dotaci. Bylo
schváleno podání žádosti o dotaci na realizaci
nově vybudovaného chodníku v ulici U Rybníka
a dále podání žádostí o investiční i neinvestiční
dotaci pro jednotku dobrovolných hasičů.

Bc. Petr Štika, starosta obce

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
s novým rokem by měly tradičně přijít nové
výzvy, přání a z pohledu obce především
plnění schváleného rozpočtu na letošní rok.
Plánů je opravdu mnoho a pevně věřím, že
se nám společnými silami podaří věci realizovat a nadále tak obec zvelebovat. Doufám,
že nám v tom nezabrání neutuchající koronavirová krize ani někteří lidé z našeho okolí,
kteří dokáží vystupovat proti všemu a všem.
Již ke konci minulého roku došlo k zásadní změně ve vedení naší obce, a to při (pro
mne dodnes z neznámých důvodů) rezignaci
zastupitelů paní Bergmannové a pana Špatného, oba za sdružení Občané Dobré Vody.
Zákon jasně určuje, co se v této situaci děje
následovně, tedy po řádně doručené písemné rezignaci. Automaticky se novým zastupitelem či zastupitelkou stává další kandidát
v pořadí dané strany, ze které rezignující
zastupitel pochází, v tomto případě z voleb
roku 2018. Zastupitelkou se stala paní Procházková, resp. paní Skorunková, které následně také podaly rezignaci na zastupitelský
mandát. Novými zastupiteli se tedy nakonec
stali paní Glaserová a pan Kaňkovský, kdy
oba na prosincovém veřejném zasedání složili slib zastupitele obce. Nové zastupitele tímto vítám v našich řadách a slušnost mi velí
poděkovat rezignujícím zastupitelům, i když
vlastně třeba ani není za co.
Novou službou a věřím, že pozitivní, zejména pak pro seniory, je tzv. TAXÍK-MAXÍK,
kterou provozuje Městská charita České
Budějovice. Tato služba, po roce provozu
v Českých Budějovicích, bude sloužit i našim občanům starším 65 let. Více informací
se můžete dočíst v samostatném článku tohoto zpravodaje.
Také prosím věnujte větší pozornost článku
týkající se zimní údržby v obci. Toto téma,
každoročně diskutované a probírané, je opět
s příchodem prvního většího množství sněhu velice aktuální. Na zimní údržbu v obci
jsme plně připraveni a chtěl bych touto cestou velice poděkovat zaměstnancům, kteří se
při sněžení či námraze v co nejkratší možné
době snaží ulice a chodníky uklidit tak, aby
byly při zvýšené opatrnosti sjízdné a schůdné. Dále děkuji těm obyvatelům, kteří místo
nadávek a obviňování sami pomohou s úklidem části chodníku před svým domem a společně tak zvládáme zimní údržbu v obci.
Komu ovšem nemohu poděkovat, to jsou především řidiči, kteří svým nezodpovědným
chováním brání průjezdu traktoru při hrnutí
sněhu a posypu. Pokud budou v ulicích zaparkovaná vozidla, je možné v lepším případě prohrnout pouze jeden směr či pruh v ulici a v podstatě ani není kam prohrnutý sníh
odklízet. Důsledkem toho jsou poté stížnosti
lidí, že jejich ulice není řádně uklizena. Také
není vhodné, aby po prohrnutí sněhu nastoupili obyvatelé dané ulice s lopatami a házeli
sníh zpět do komunikace. V tomto případě
zimní údržba ztrácí na významu a opět se
hromadí stížnosti kvůli zhoršené sjízdnosti
komunikace. Apeluji tímto na zdravý rozum
nás všech, zejména tedy řidičů. Nechte silnice a chodníky volné a všichni budeme spokojenější.
Závěrem bych rád připomněl obyvatelům povinnost zaplatit poplatek za nakládání s odpady v obci, který je nutné uhradit do konce února, resp. června (v případě rozdělení
do dvou splátek). Dalším poplatkem jsou zatížení majitelé psů, na které tímto apeluji,
aby své mazlíčky řádně hlídali, při vycházce
měli pevně na vodítku a také po nich uklízeli exkrementy. Již mnohokrát jsem byl svědkem volně pobíhajících psů v naší obci, kdy
široko daleko nebylo vidět žádného majitele.
Nejen tito psi po sobě zanechají exkrementy,
které nikdo nesebere a poté kdokoliv z nás
do „toho“ šlápne. Rozhodně to není nic příjemného a viníci jsou bohužel mezi námi.
Chovejme se ke svému okolí slušně a ohleduplně, pomáhejme si, mluvme spolu a přejme
si jen to dobré.

Bc. Petr Štika, starosta obce

2/ Informace z obce KULTURA
Obvyklá, leč nežádoucí

zimní překážková dráha
Více než dva roky se veřejně bavíme o parkování vozidel v obci, zmiňujeme problémy při zimní
údržbě i s tím, že v případě neoprávněně zaparkovaných vozidel nemusí v budoucnu dojít k úklidu komunikace. Opakovaně zveřejňujeme na toto
téma články tady ve zpravodaji, dávaly se lístečky s upozorněním za stěrače vozidel, proběhlo
několik veřejných jednání týkajících se pasportu
komunikací a dopravního značení i telefonických
hovorů s konkrétními majiteli vozů.
Zima ale opět ukázala, jak si stojí ta naše celá
demokracie, kdy je na jednu stranu vlastnické
právo občana nedotknutelné a na druhou stranu
to stejné vlastnické právo obce je potlačováno,
protože na cizím občan parkovat přeci „může“.
Opět se tedy ukázala „ohleduplnost“ vlastníků
vozidel zaparkovaných na obecních pozemních
komunikacích.
Pro představu: naše obec má cca 14 km jen
silnic a pro zimní údržbu jsou dlouhodobě stanoveny určité priority obslužnosti. Podmínkou jsou
ovšem volné cesty. Jestliže náš traktor s téměř tři
metry širokou radlicí jede v protisměru, a to i několik desítek metrů, jako se to stává v Hornické
ulici, nastane samozřejmě problém. Další potíž
je s těmi, kdo již odhrnutý sníh vrací okamžitě
z prostor kolem svých aut nebo před plotem zpátky na komunikaci. Pak řadu obyvatel napadne, že
prohrnuto nebylo vůbec.
Část obyvatelstva okamžitě sděluje své výtky
a sdílí je na sociálních sítích, ale nekontaktuje své
zvolené zastupitele ani nenapíše na obec… pak se
nikdy nic nezmění. Je snadnější sedět doma a jen
veřejně kritizovat na sociálních sítích, než vzít lopatu a něco udělat nebo změnit. Rád se stěžovateli
proberu, kam má tedy hrnout zaměstnanec obce
sníh, když jsou vjezdy proti sobě, v ulici jsou řady
vozidel, protože vlastníci jsou líní zajet na vlastní
pozemek, a tak musí údržbář projet silnice a ulice
riskantně v protisměru (tak jak to je v již zmíněné
ulici Hornické, ale i na vícero místech: v Trávní, Borové, Pomezní), nebo má jediné místo, kam

může hrnout sníh, zastavěné parkujícími vozidly,
například v ulici U Haldy.
Tímto bych rád požádal přispěvatele sociálních sítí i veškeré obyvatele, aby se podělili o své
zkušenosti a třeba navrhli řešení. Nabízím všem
svůj email mistostarosta@dobravodaucb.cz.
Jestliže stačí zavolat nebo napsat a problém
je vyřešen, mnohdy za pár minut, jak tomu bylo
v ulici Olšové, nevidím problém, aby to nefungovalo i jinde. Ale to musí občané chtít situaci
vyřešit s pravou osobou, nikoliv kritizovat třeba
na Facebooku. Na to ať si odpoví každý sám, jestli
je to správná cesta.
Tuto zimu a opravdu v různých časových intervalech jsem obec projel i prošel nejenom já, ale
i starosta obce, další zastupitelé a zaměstnanci,
a pořizovali fotodokumentaci jednotlivých ulic.
Máme k dispozici mnoho materiálu a jsme připraveni probrat jednotlivá problematická místa.
Zima také ukázala, že kvůli dlouhodobě zaparkovaným vozidlům nelze naší Dobrou Vodou
projet bezpečně některými obousměrnými komunikacemi. Snažíme se vycházet vstříc a některé
ulice se staly a zřejmě ještě stanou jednosměrnými, aby provoz v nich nebyl nebezpečný.
Touto cestou děkujeme obětavým zaměstnancům obce i obyvatelům, kteří v tomto ročním období pomáhají nejen s úklidem chodníků.

Stanislav Augustin, místostarosta obce

Pro představu: jaké rozměry měl model a v jakém
byl měřítku?
Dva a půl metru na délku, metr čtyřicet na šířku
a zhruba 54 cm na výšku. Návrh rodného sídla
vznikl sestavením různých architektonických
prvků, protože o jeho podobě historici nemají
přesnou představu. Model je tedy tak, jak by to asi
mohlo vypadat – statek sedláka, skládající se ze
vzájemně propojených budov, sady, pole, figurky.
Vše v měřítku 1:87. Pro představu: figurka dospělého člověka má asi 1 cm… Všechny jsou ručně
dělané, vakuově odlévané a barvené.
Vyprávěl jsi nám, jak do všeho vrtali historikové…
To ano, ploty špatně, barvy špatně, došky špatně… Neustále něco konzultovali, jezdili sem
na kontrolní dny, v rámci kovidu jsme jim vše
posílali vyfocené. To bylo… ta okrová je málo

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V OBCI V ROCE 2021
duben
2. –5. 4.
30. 4.
8. 5.
		
28. 5.
29. 5.
3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8.
28. 8.
září
25. 11.
prosinec

ornitologická procházka
Velikonoční pouť
stavění máje, pálení čarodějnic
položení věnců k pomníkům padlých
za 1. a 2. světové války
Dobrovodský hasičský školní víceboj
dětský den
letní kino
Loučení s létem
koncert Svěcený – Sommer
rozsvěcení vánočního stromu
adventní koncerty v kostele

Poplatek za odpad a psy na rok 2021



kresba: Gabriela Švehlová

Pro toto vydání zpravodaje jsme připravili rozhovor s dobrovodským obyvatelem Pavlem Böhmem a vydali
jsme se za ním do dílny, která byla dříve zubní laboratoří, dnes je především dílnou a ateliérem modelářské
firmy.

Zeptám se na jednu z posledních velkých zakázek
– model dvorce s rodným domem Jana Žižky pro
chystaný archeoskanzen v Trocnově. Jak ses
k této zajímavé práci dostal?
Přihlásili jsme se do výběrového řízení vyhlášeného Jihočeským muzeem na vytvoření interaktivního expozičního modelu, vyhráli jsme ho
a od března do listopadu minulého roku jsme
na zakázce pracovali. Takováto realizace je dlouhodobá, náročná, začíná se tříděním podkladů.

V prosinci jsme se nově ujali role zastupitelů za nezávislé volební uskupení Občané Dobré Vody. Chceme
pokračovat v práci, které se věnovali naši dva odstoupivší kolegové a kterým bychom velmi rádi na tomto
místě poděkovali za jejich působení.
Záleží nám na průhlednosti správy obce a na veřejném dialogu. Správa obce by měla zohledňovat pohled
obyvatel naší obce. Vhozením volebního lístku do urny podle nás nemá skončit možnost obyvatel vyjadřovat se k různým otázkám veřejného života.
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic vždy patřila k atraktivním lokalitám v okolí krajského města.
Svojí polohou, přírodou, architekturou a v neposlední řadě i lázeňskou tradicí, představovala vždy oázu
klidného a spokojeného života. Věříme, že společně s obyvateli naší obce můžeme tuto tradici naplňovat
a dále rozvíjet.
Ještě jednou děkujeme za důvěru a podporu, kterou jste nám vyjádřili ve volbách do zastupitelstva v roce
2018. 
Marie Glaserová a Josef Kaňkovský

Podle nabídky – koncerty vážné hudby v kostele Panny Marie Bolestné.
Pozn.: v době uzávěrky tohoto čísla nejsme schopni garantovat jakoukoliv z plánovaných akcí, jejich uskutečnění bude záviset na aktuální situaci ohledně kovidové pandemie.Za kulturní výbor Marcel Chrástka

Profesionální modelářství
CENTIMETROVÉ POSTAVIČKY
A BLEŠIVEC VELIKOSTI PSÍKA
Jak se ze zubního laboranta stal profesionální
modelář?
Byl to koníček, který mě nakonec „převálcoval“.
Začalo to tak, že jsem při zaměstnání dělal modely, všimla si mne muzea a pomalu mne oslovovala ohledně spolupráce. Po čase jsem zjistil, že
se nedá sedět jedním zadkem na dvou židlích, tak
jsem se začal naplno věnovat modelům – a to mě
baví mnohem víc, je to kreativnější práce. Vybavil
jsem dílnu a přibral dva zaměstnance.

Noví členové zastupitelstva

okrová, pak moc okrová… Chtěli třeba přesně
spony u opasku figurek; až když jsem jim ukázal
tu centimetrovou postavičku, pochopili.
Kde bychom mohli vidět hotový model?
Zatím je v expozici v návštěvnickém centru
v Trocnově. Model je interaktivní, návštěvníci si
mohou rozsvěcovat jednotlivé budovy a prvky,
takže až bude sezóna, bude k nahlédnutí.
Kromě zmenšených modelů vytváříš pro muzea
expozice v měřítku 1:1.
Ano, třeba pro Jihočeské muzeum jsme dělali
k výstavě Léta zkázy a bolesti zákop z 1. světové
války. Návštěvníci si jím mohli projít, prohlédnout si všechny prvky, které do zákopu patřily.
V měřítku 1:2 jsme nad to dělali letadlo Fokker
M10 v náletu. A do nové stálé expozice jsme dělali modely světnice a neolitického obydlí.
Jakou technologií vyrábíte všechny ty díly
a figurky?
Něco odléváme, něco je 3D tiskárna. Složitější konstrukční prvky jsme schopní udělat ručně
nebo vyfrézovat. Vždycky se rozhodujeme podle
toho, co je rychlejší a modelovější. 3D tisk používáme třeba na figurky, vytiskneme si je a pak
je odléváme do silikonových forem. Ale i figurky vytváříme jednotlivě ručně – uděláme drátěnou kostru a nanášíme polymerový tmel, což je
vlastně modelovací hmota, která tvrdne během
24 hodin. Postupně nanášíme vrstvy…
Tak to je opravdu mravenčí práce. Každá figurka
má i při svém maličkém rozměru jiný výraz
v obličeji…
Když už máme figurku hotovou, včetně obličeje,
pak se zaformují – udělají se silikonové formy
a můžeme sériově odlévat. Každá figurka je specifická, takže i když mám formy, dají se použít jen
pro určitou zakázku.

Poplatek za odpad na rok 2021 se nemění, zůstává ve výši 650,- Kč na osobu. Lze jej zaplatit jednorázově do 28. února 2021 nebo ve dvou splátkách, a to do 28. února 2021 a do 30. června 2021 na účet
č. 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj číslo popisné (čtyřmístné).
Poplatek platí i fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tudíž 650,- Kč.
Jediná výjimka pro nezaplacení poplatku za odpad je v rodině, která má dvě a více dětí ve věku
do 15 ti let. V tomto případě se platí poplatek pouze za jedno dítě.
Poplatek za psa zůstává také nezměněn, a to ve výši 400,- Kč. Pro důchodce nad 65 let platí snížený
poplatek 200,- Kč, za dalšího psa 300,- Kč. Platbu lze uhradit na účet č. 30925231/0100, variabilní
symbol 1341 a za něj číslo popisné (čtyřmístné).
Ve výjimečných případech lze úhradu zaplatit v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách.

OÚ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Výzva k našim čtenářům
V rámci hlubšího „rozkrývání“ historie Dobré Vody prosím všechny naše obyvatele, kteří znají domovní čísla svých nemovitostí z počátku 20. století i později, znají jména těch, kteří v nich bydleli,
a jsou ochotni je dát k dispozici, prosím o jejich zaslání na e-mail jirkavoda@post.cz. Prosím o uvedení i současné adresy této nemovitosti. Žádný podobný seznam se bohužel nezachoval a pro budoucí
možné projekty by byl žádoucí. 
Děkuji, Jiří Šabatka.
Ještě se tě zeptám na další typ zakázek: lidé
k tobě nosí modely s tím, abys jim je odborně
postavil.
Stavění modelů na zakázku se spíš bráníme.
Spousta lidí má představu, že si modelář „pohraje“, dostane pár stovek a je šťastný, dokonce vděčný. Mám tu teď bitevní křižník Bismarck, který
právě stavím jako zakázku. Bude mít 120 cm
délky, celkem asi 6 000 dílů, plechových, plastových i resinových, některé musím ještě udělat.
Kdybych si za to měl říct nějakou minimální ho-

dinovou mzdu, tak by to zákazník nezaplatil. Je
to práce pro tři lidi na 3 –4 měsíce… Takže raději
děláme pro státní institce, hlavně pro muzea, to
mě baví nejvíc.
Třeba pro Jihočeské muzeum, pro které jsme dělali botanické modely a modely bezobratlých živočichů do nově vytvořené archeologické, přírodovědné a národopisné expozice. Exponáty byly
v nadživotní velikosti, třeba blešivce potočního
jsme 40 000x zvětšili, taky rostliny jsme dělali
zvětšené, takže jsme tu měli metr a půl velké kytky.
Petra Miková
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Jak vidíme online vyučování?

Kvůli trvající kovidové epidemii jsme se opět museli uchýlit k tzv. online vyučování. Pro nezasvěcené: distanční výuka kopíruje rozvrh, který mají děti od září,
do distanční výuky nejsou zahrnuty výchovy (výtvarná, hudební, tělesná a pracovní; děti dostávají z výchov jen úkoly) a vyučovací hodina se vzhledem ke změněným podmínkám zkrátila z pětačtyřiceti na třicet minut. K výuce používáme Microsoft Teams a Bakalář, což je vlastně elektronická třídní kniha, žákovská knížka
a omluvný list v jednom.
Pro čtenáře zpravodaje jsme oslovili žáka z 6. třídy Šimona Novotného, žákyni 9. třídy Sabinu Brožovou, kolegyni Mgr. Lenku Peleškovou (třídní učitelka 4. A)
a kolegu Mgr. Petra Talacha (učitel 2. stupně), aby jednoduše charakterizovali to, v čem je distanční výuka přínosem a co naopak postrádá.
Co přinesla distanční výuka pozitivního, jaké má přednosti?
Šimon: Ráno nemusím brzy vstávat. Cítím se více odpočatý. Při distanční výuce mám doma větší komfort. Sedět ve školních lavicích několik hodin v kuse
a třeba i s rouškou je někdy dost nepohodlné, až nepříjemné. Mohu více času
strávit se svou rodinou. Zdokonalil jsem se v práci s některými programy
v PC, nebo ve využívání některých aplikací. To mi dost usnadňuje práci při
distanční výuce a určitě to využiji i v budoucnu. Při plnění domácích úkolů
teď více pracuji s informacemi dostupnými online i na pokyn učitelů. To dříve
nebylo tolik běžné a jsem za to rád.
Sabina: Když jsem viděla své spolužáky po první kovidové vlně, uvědomila
jsem si, jak jsme se všichni změnili. Jsme vyspělejší, jak vzhledově, tak chováním.
Při této druhé vlně jsme všichni i zodpovědnější, asi hlavně tím, že jsme
každý museli „bojovat“ s distanční výukou. Je hlavně na každém, jak se bude
snažit v této těžké době připravit na přijímací zkoušky.
Lenka: Jako učitelka po návratu z rodičovské dovolené jsem neměla s distanční výukou žádné zkušenosti. Při první loňské vlně, kterou jsem sledovala ještě
z rodičovské dovolené, jsem obdivovala pedagogy, kteří se museli přizpůsobit
novému způsobu práce. Když se na podzim situace ohledně počtu nakažených
zhoršovala, uklidňovalo mě prohlášení, že první stupeň určitě nezavřou. Krátce nato školy zavřeli a distanční výuka nás potkala. Prohlášení o uzavření
škol bylo vydané v úterý a my od středy začínali s online výukou. Musím
vyzdvihnout připravenost vedení školy na neočekávanou situaci, hned v úterý
jsme obdrželi rozvrhy uzpůsobené online výuce a za pomoci rodičů a šikovnosti našich žáků jsme i přes drobné problémy všechno zvládli za poměrně
krátkou dobu.
Díky půleným hodinám mají žáci prostor procvičovat učivo a zdokonalit se
v samostatnosti při plnění požadovaných úkolů. Mají možnost se naučit dobře
si zorganizovat práci s učivem. Jako další přínos vidím to, že jsme se určitě
všichni zdokonalili v počítavé gramotnosti. Některým žákům navíc tento typ
výuky vyloženě prospívá. Mají na zadané učivo dostatečný klid oproti ruchu
v kolektivu. Takže distanční výuka může být i prospěšná, ale nesmí trvat moc
dlouho.
Petr: Výhodu distanční výuky spatřuji v rozšíření dovedností s počítačem
a některými programy. Dále jsme se já i žáci seznámili s webovými stránkami, kde lze zábavnou formou procvičovat probrané učivo. Díky aplikaci MS
Teams mohu žákům pustit prezentaci, obrázky či videa stejným způsobem,
jako kdybychom byli společně ve třídě. Žáci si tak mohou v klidu opsat poznámky. Pro předmět fyzika dostali žáci možnost dobrovolných úkolů ve formě vytvoření prezentace či videa s fyzikálními pokusy. Musím říci, že někteří
žáci mě svou tvorbou velmi překvapili. Některá videa jsou velmi kvalitní a je
na nich zřejmé, že žák musel nad pokusem přemýšlet, osvojit si některé znalosti a zákonitosti, aby se mu pokus povedl. Některé práce žáků budou určitě
použity při opakování učiva po návratu dětí do školy.

V čem jsou nevýhody online výuky?
Šimon: Vadí mi, že se nemohu potkávat se svými kamarády ze školy. Osobní
setkání s kamarády ve škole je přece jen trochu jiné, než když si pouze telefonujeme nebo píšeme. Někdy se v přílivu informací trochu ztrácím. Všimnul
jsem si, že někdy se totéž děje i učitelům. Jindy zase technika k výuce nefunguje, jak by měla. Zlobí třeba kamera nebo mikrofon. Někdy ztěžuje distanční
výuku i pomalé připojení internetu.
Osobně jsem ale raději, když se zapnuté kamery nevyžadují, cítím se tak daleko příjemněji.
Sabina: Kovid nám vzal hodně věcí. Fitness centra, obchody, restaurace a kavárny, divadla a kina, mnoho dalšího. Ale hlavně nám vzal kontakt se svými blízkými, kamarády a spolužáky. Vzal nám školní i mimoškolní aktivity,
na které jsme se těšili. Tento rok byl pro nás, deváťáky, důležitý, jelikož je to
poslední rok, který trávíme všichni pohromadě.
Zároveň nám ale dal alespoň malinko větší zodpovědnost. Uvědomili jsme
si, jak si zorganizovat čas. Zkoušíme si, jak vypadá samostudium, a že někdy to je fakt náročné. Ale hlavně, máme více času na přípravu na přijímací
zkoušky.
Lenka: I přes některé výhody distance si myslím, že prezenční výuku nic
nenahradí. Děti potřebují kolektiv a názornou ukázku. Práce s chybou při písemném projevu přes kameru moc nejde.
Z pohledu některých dětí se ale už projevuje nechuť k učení. Chybí jim
spolužáci a škola.
Petr: Začátek distanční výuky byl pro mě, jako určitě i pro ostatní pedagogy
a žáky, složitým obdobím. Loňský školní rok byl navíc mým prvním školním
rokem v roli pedagoga. A proto mě velmi mrzí, že jsem ještě ani jeden školní
rok nemohl s žáky strávit ve škole, jak bylo dříve obvyklé. Nemám mnoholeté
zkušenosti, a proto je pro mě složitější některé těžší látky, které pro vysvětlení
potřebují např. tabuli, osobní přístup, pokus atd., žákům přiblížit tak dobře, jak
bych si přál. 
anketu připravila Petra Miková

Co nového v obecní knihovně
Knihovna se po krátkém fungování výdejního
okénka (v našem případě dveří) opět pro čtenáře
bohužel uzavřela, a tak jsem využila této situace k tomu, abych opět probrala její fond. Z odborné literatury jsem vyřadila několik starých
svazků a postupně ji doplňuji aktuálními (např.
Příběh umění od E. H. Gombricha, Shakespearova Anglie od M. Hilského nebo Historie světa
od J. Blacka).
Také jsem se pustila do probírání oddychových
románů pro ženy. Vyřadila jsem ty z devadesátých let a ty novější postupně odebírala ze všech
regálů beletrie. Nakonec jich bylo tolik, že jsem
musela vzniklé mezery posouváním celé beletrie zaplnit a vznikl tak samostatný prostor
v zadní části knihovny, kam jsem naskládala
právě knihy určené pro čtenářky. Budete tak
mít přehled a lépe se budete orientovat. Na ženské romány jsem nezapomněla ani při nákupu,
máte se na co těšit (oblíbené Sestřičky a jejich
tajná přání autorky D. Douglasové, Jako hvězdy
v temné noci od J. Moyesové a řada dalších).
Mezi novými tituly budou také detektivky (např.
od P. Maye a novinka J. Nesbøho Království),
historické romány, sci-fi (např. ROBOT100 –
skvělá antologie současných autorů na počest
100. výročí uvedení Čapkovy R.U.R.) a dětské
knihy napříč věkem našich čtenářů.
Ráda bych poděkovala všem, kteří nosíte knihy
do police před vstupem do oddělení pro dospělé
a spořádaně je tam rovnáte. Nápad malé „burzy“ knih byl skvělý. V polici se objevují z menší
části knihy, které vyřazuji, pak dary, u kterých
jsem zjistila, že už v knihovně jsou, a řada knih
je tu od místních, z jejich soukromých knihoven. Jednomu z nich musím moc poděkovat
– nechal mi tam před Vánoci hromádku nečtených komiksů. Pěkný dárek.
Otevření knihovny bylo v době uzávěrky zpravodaje ještě v nedohlednu, ale věřte mi, že se
na vás moc těším.
Petra Miková

foto: František Mika

Ilustrační foto: Pixabay

Historie Dobré Vody – nová škola

V posledních číslech dobrovodského zpravodaje byla uveřejňována historie dobrovodské školy
včetně dobových fotografií. V posledním zpravodaji je zmínka o tom, že v následujícím čísle
bude vzpomínka na průběh stavby nové, moderní školy. V osmdesátých letech minulého století
jsem se jako zaměstnanec Městského národního
výboru v Českých Budějovicích (nyní Magistrát města České Budějovice) podílel na přípravě
a realizaci nové základní školy na Dobré Vodě.
Chci proto tímto článkem navázat na novodobou
historii školy.
V těchto letech byla Dobrá Voda součástí Města České Budějovice jako příměstská rekreační
oblast. Dobrá Voda byla jedním z městských obvodů a měla dva poslance (dnes zastupitelé). Jedním z nich byl Miroslav Brázda, kterého si jistě
někteří spoluobčané pamatují i jako dlouholetého
člena dobrovolných hasičů.
Škola na Dobré Vodě byla umístěna ve dvou
objektech, v „německé“ u kostela a v „české“
v Zacharově ulici. V roce 1983 upozornil právě

Stavba školy (květen 1990)

pan Brázda tehdejší vedení města na to, že v obou
budovách jsou nevyhovující suché záchody. Okamžitě bylo rozhodnuto tento ostudný stav napravit.
Nová sociální zařízení se vybudovala v tzv. „Akci
Z“ (pro generaci, která již tento způsob svépomocných prací nezažila, uvádím, že na stavbě v rámci
„Akce Z“ měli občané odpracovat „dobrovolně“
a bezplatně 10–30 % prací z celkového rozpočtu
podle velikosti a náročnosti stavby).
M. Brázda po dokončení nového sociálního
zařízení opět apeloval na vedení města ohledně vybudování řádné devítileté základní školy
na Dobré Vodě. V této době byla připravována
na Dobré Vodě formou „Akce Z“ výstavba Agitačního a kulturního střediska v lokalitě, kde
dnes stojí obytný soubor Danuška. Vedení města
souhlasilo s výstavbou nové školy, avšak rovněž
formou „Akce Z“. Dobrovodští občané se však
měli z kapacitních důvodů rozhodnout pouze pro
jednu z těchto staveb.
Rozhodnutí občanů bylo jednoznačné – výstavba nové základní školy. Tehdejší územní plán

První žáčci v nové škole

pro Dobrou Vodu však s výstavbou nové školy
neuvažoval. Vzhledem k tomu, že jsem měl v budoucnu výstavbu nové školy zajišťovat, byl jsem
pověřen vyhledat vhodnou lokalitu. První místo
pro novou školu, které napadlo nejen mne, byl
prostor u kostela, kde se konají poutě. Ten však
nebyl dle Geofondu Kutná Hora z důvodu nevhodného podloží bezpečný. Další lokalita, nyní
nazývaná Na Paloučku, nevyhovovala vzhledem
k malé ploše. V úvahu připadalo i místo na konci
ulice Na Vyhlídce, směr Srubec, které bylo v nedávné době zastaveno rodinnými domy. Tento
prostor rovněž Geofond Kutná Hora nedoporučil.
Za této svízelné situace, kdy se již zdálo, že
jsou lokality pro umístění nové školy vyčerpány,
jsem objevil místo, kde nyní nová základní škola
stojí. Problém však nastal s přístupem do této lokality z ulice Na Vyhlídce. Vstřícně se k problému postavili právní předchůdci parcely č.2852/6,
kteří odprodali část parcely městu a tato sloužila
donedávna jako jediný vstup do základní školy
z ulice Na Vyhlídce.

Pohled na budovu ze dvora (1996)

K vypracování projektové dokumentace nové
školy byla vybrána Konstruktiva Praha. Již v letech 1984 –1985 se počítalo s výstavbou budovy
základní školy včetně kuchyně a jídelny, tělocvičny a školního sportovního areálu.
Práce na výstavbě základní školy formou
„Akce Z“ byly zahájeny v roce 1986 zemními
pracemi, s nimiž pomohl podnik ČSAD. Po listopadu 1989 byly práce na škole formou „Akce Z“
zastaveny a výstavbu dokončil Okresní stavební
podnik České Budějovice. Vyučování bylo zahájeno v roce 1992 a v dalších letech byl dokončen
objekt kuchyně, jídelny a tělocvičny.
Na podzim loňského roku byl dokončen pod tělocvičnou školy sportovní areál, atletická dráha,
volejbalové hřiště a hřiště pro fotbalovou přípravku. Touto stavbou byl po několika desítkách let
dokončen prvotní záměr nové dobrovodské školy,
jejíž počátky spadají do poloviny osmdesátých let
minulého století.


Milan Čoudek, bývalý zastupitel obce

3x foto: Otta Sepp Nový školní ateliér

foto: Petra Miková
pokračování příště
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Taxík Maxík – speciální taxi pro seniory

V lednu 2020 začal v Českých Budějovicích
jezdit Taxík Maxík, speciální taxi pro seniory.
Od ledna 2021 ho budou moci využívat i občané Dobré Vody. Taxík Maxík je určen pro osoby ve věku nad 65 let a držitele průkazu ZTP či
ZTP/P s a jejich případný doprovod. Provozovatelem této služby v Č. Budějovicích a na Dobré
Vodě je Městská charita České Budějovice. Jedná
se o společný projekt Nadace Charty 77 – Konta
Bariéry a lékáren Dr. Max.
Kolik stojí doprava Taxíkem Maxíkem?
Cena přepravní služby Taxík Maxík je za 1 jízdu o maximální délce 60 minut (včetně případné
čekací doby) a jednu osobu 60 Kč. Cena se hradí
v hotovosti při výstupu z vozidla. Pokud klienta
doprovází další osoba, uhradí 30 Kč. Doprovod
osob ZTP/P má tuto službu zdarma. Cena jízdného je přívětivá i díky tomu, že je dotovaná příslušným městským, resp. obecním úřadem.
Jak si Taxík Maxík objednat?
Požadovanou dopravu je třeba si objednat minimálně 48 hodin před plánovanou jízdou na telefonním čísle 731 604 499. Dispečink je v provozu
každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin a hovor je zpoplatněn běžným tarifem (T-Mobile).

zařízení, lékárny, úřadů, ale využívají ho i jako
dopravu na nákup, na hřbitov či s domácím mazlíčkem k veterináři. Někdo se potřebuje několikrát týdně dopravit na rehabilitaci, na převaz
nebo nezbytné injekce. I tady je Taxík Maxík
velkým pomocníkem, ale ve spolupráci s pracovníky Městské charity České Budějovice lze hledat
i jiná řešení. Senioři např. mohou za tímto účelem
využít domácí zdravotní péči. Tuto službu na žádost pacienta předepisuje lékař a hradí příslušná
zdravotní pojišťovna.
Taxík Maxík – víc než taxi
Za volant pětimístného fordu, ve kterém je zároveň dostatek místa např. pro dva invalidní vozíky, pravidelně usedá pan Maroušek nebo slečna
Blahoutová, zkušení pracovníci Městské charity.
V jejich doprovodu jsou klienti v bezpečí. Pokud
to vyžaduje zdravotní stav klienta, je naprostou
samozřejmostí např. doprovod od dveří bytu či
domu až do čekárny u lékaře. Svou práci oba dělají s láskou a klienti k nim mají naprostou důvěru. To je přidaná hodnota služeb Městské charity
České Budějovice.
Bc. Isabela Šilhová,

Městská charita České Budějovice

Kdy a za jakým účelem lze službu využít?
Taxík Maxík je v provozu od pondělí do pátku
od 7:30 do 15:30 hodin. Klienti si ho nejčastěji
objednávají za účelem návštěvy zdravotnického

foto: archiv Městské charity České Budějovice
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Poznámky
Svoz odpadu probíhá od 5.30 hod. do 22.30 hod.
V uvedené dny je odpad svážen od domu.
Otevírací doba - Sběrné místo (Sadová ul.)
Po - St - Pá 14.00 hod. - 18.00 hod.
So
8.00 hod. - 12.00 hod.
V zimním období se může otevírací doba lišit.

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ BRÁNY
Vzorková prodejna:
Budějovická 647,
Ledenice 373 11
www.colney.cz
colney@email.cz
telefon: 606 158 467

Hliníkové samonosné brány jsou žádaným artiklem na našem trhu
a to z důvodů lehkosti a stálosti materiálu.
Dodáváme hliníkové brány na vysoké úrovni za přijatelné ceny.

Cena od 33 399,- Kč

▮ Dodávka a montáž všech druhů drátěných plotů, oplocení, zahradních bran a branek – Kvěch Petr, tel.: 606 310 762

▮ Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz
▮ Kominictví Jung oznamuje, že v termínech od 1. 2. 2021 do 28. 3. 2021 se budou v obci provádět pravidelné
kominické služby na tuhá i plynná paliva – pouze na objednání. Zájemci o službu prosíme objednat se
na tel./sms 608 043 563

placená inzerce
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