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Nové výsadby v naší obci

V návaznosti na článek kolegy Augustina z minulého zpravodaje dodávám: Tak jako každoročně i letos vysazujeme nové stromky za odumřelé, přestárlé nebo poražené stromy. Je to velmi důležitá činnost v období nastávajícího sucha, která se významněji projeví nejdříve po deseti letech.
Zejména listnáče budou přispívat a přispívají
v letním období k ochlazování krajiny. A pokud
snad kácíme vzrostlé stromy, je to z bezpečnostních důvodů a vždy po předchozí konzultaci s odborníky. Nové stromy sázíme s ohledem na zástavbu, pod zemí uložené sítě a podmínky, které jsou pro růst stromů vhodné. Také v tomto roce
byly v obci vysázeny následující dřeviny:
2x Prunus serr. Royal Burgundy, višeň pilovitá Royal Burgundy je barevná mutace této dřeviny
(sakura). Roste jako středně vysoký, opadavý, pomalu rostoucí strom se vzpřímenou korunou. Dekorativní plné květy sytě růžové barvy o průměru 4–5 cm vytvářejí kontrast s rašícím olistěním.
3x Sorbus torminalis, jeřáb břek. Listy jsou nedělené, střídavé, široce vejčité. Mladé lístky jsou
chlupaté. Postupem času ale zůstává chlupatá pouze žilnatina, listy jsou lysé. Drobné kvítky vytvářejí přímé, dlouze stopkaté laty, vykvétají v květnu. Po oplození se vytvářejí malvice. Jsou veliké
jen pár centimetrů, žlutočerveně zbarvené, po dozrání je zbarvení hnědé. Malvičky jsou velmi kyselé. Borka je drobně šupinatá, tmavě hnědě zbarvená. Je to hospodářská dřevina. Načervenalé dřevo
se používá v řezbářství, nábytkářství a při výrobě
hudebních nástrojů. Je velmi pevné a tvrdé.
1x Tilia cordata, lípa malolistá (též srdčitá), je
opadavý listnatý strom s košatou korunou, který
může dorůstat výšky až 30 metrů. Vysazuje se pro
dřevo, výživu včel nebo pro léčivé účinky.
3x Fagus sylvatica, buk lesní – je to statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, dorůstající výšky i přes
40 metrů. Je jednou z nejvýznamnějších lesních
dřevin v Evropě a dominantou přirozených středoevropských lesů od pahorkatin až do horských
poloh. Má vysoce ceněné středně tvrdé a snadno
štípatelné dřevo hnědé až narůžovělé barvy.
2x Syringa vulgaris, šeřík obecný, je opadavý
strom, který pochází z Číny a v dnešní době se
jeho domovinou stala jihovýchodní Asie a Evro-

pa. U nás je s oblibou pěstován v parcích a zahradách pro své atraktivní a nádherně vonící květy. Ty rozkvétají od dubna do června a mohou mít
barvu bílou, růžovou či temně fialovou.
1x Sorbus aucuparia, jeřáb ptačí, je stromem
z čeledi růžovitých, který může dorůstat do výšky až 15 m. Jeho listy jsou v každém případě řapíkaté a květy mají jasně bílou barvu. Rostou přitom od května do června. Plodem jsou malvice
zvané jeřabiny, které obsahují velké množství vitamínu C a další účinné látky. Používány jsou
květy, ale především plody – jeřabiny mohou kupříkladu pomoci zvýšit imunitu. Plody kulturních
odrůd jeřábu ptačího mají příjemně sladkou chuť,
čímž se liší od planých jeřabin. Tomuto stromu
každopádně vyhovují slunná stanoviště, hluboká
půda, jež by neměla být vápenitá, a nepříliš vysoká vlhkost. Jinak je jeřáb poměrně odolný, takže
dokáže kupříkladu poměrně dobře odolat chladnému počasí, což usnadňuje jeho pěstování.
Přestože zaměstnanci obce vysazené stromy
pravidelně zalévají, bylo by prospěšné, pokud je
máte v blízkosti svého obydlí, občas jim nějaký
ten kropáč vody přidat. Pořízení těchto stromů je
v současné době dosti nákladné a zejména v letním období hrozí jejich úhyn. Za tuto případnou
výpomoc děkujeme. 
Jiří Šabatka

Cesta od rybníka, 1997
Kácení stromů před rozšířením silnice do Dobré Vody, 1982

2x foto: Otta Sepp

střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 21. 5.
2020 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
Schválení účetní závěrky obce, ZŠ a MŠ. Na základě účetních dokladů a výsledku přezkumu
hospodaření byla schválena účetní závěrka obce
za rok 2019 a dále byla schválena účetní závěrka
ZŠ a MŠ za rok 2019.
Schválení závěrečného účtu obce. Zastupitelé obce projednali a bez výhrad vyjádřili svůj
souhlas se závěrečným účtem obce za rok 2019.
Příjmy obce činily 50.934.965,74 Kč, výdaje obce
činily 37.084.554,22 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci činil 13.850.411,52 Kč.
Schválení návrhů na zhotovitele plánovaných stavebních akcí. Na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Potoční, Dobrá Voda u Českých Budějovic, bylo hodnotící komisí doporučeno vyloučení jednoho z účastníků, a to společnost COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, z důvodu neposkytnutí jistoty dle zákona. Na základě výběru nejvýhodnější nabídky byla doporučena společnost Stavitelství Matourek, s.r.o., Dopravní a inženýrské
stavby, IČ 25168002, s nejnižší nabídkovou cenou
7.287.354,76 Kč bez DPH.

Na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Dobrá
Voda u Českých Budějovic byla hodnotící komisí doporučena jako nejvýhodnější nabídka společnost COLAS CZ, a.s., IČ 26177005 s nejnižší nabídkovou cenou 4.942.048,92 Kč bez DPH.
Na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Oprava zařízení pro výrobu tepla
a ohřev teplé vody v kotelně ZŠ Dobrá Voda u Č.
Budějovic byla hodnotící komisí doporučena jako
nejvýhodnější nabídka společnost OS Instal, spol.
s.r.o., IČ 07994613, s nejnižší nabídkovou cenou
2.301.196 Kč bez DPH.
Schválení pronájmu majetku obce. Obec
Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 28. 2. 2020 záměr pronajmout část stavby, parc. č. 3255/10 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých
Budějovic, a to za účelem provozování občerstvení. Objekt se nachází ve sportovním areálu v Zacharově ulici. Záměr byl vyvěšen až do dne 22. 4.
2020, kdy do té doby jediný zájemce sdělil svou
nabídku, kterou následně podal písemně. Pronájem
se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2020 za částku 5.000 Kč měsíčně + záloha na energie.

Schválení výpůjčky majetku obce. Obec
Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 27. 4. 2020 záměr vypůjčit části pozemků parc. č. 2512/1 – ostatní plocha, silnice a par. č. 2917/18 – ostatní plocha, jiná
plocha. Součástí výpůjčky je most ev. č. 25C-M1.
Výpůjčku si vyžádala společnost ŘSD ČR, která
v blízkosti buduje výstavbu dálnice. Prostor bude
využíván zejména osobní dopravou, a to v rámci
užívání zázemí staveniště v těsné blízkosti předmětné komunikace U Křížku. Doba výpůjčky je
sjednána maximálně na dobu 5 let od podpisu
smlouvy. Po ukončení prací v rámci stavby dálnice bude následně společností ŘSD ČR provedena oprava komunikací, a to na základě smlouvy
o realizaci stavebního objektu a dohody o úpravách místních komunikací.
Schválení podání žádostí o dotaci. JSDH
Dobrá Voda u Českých Budějovic žádala Jihočeský kraj v době nouzového stavu o investiční
dotaci na dostavbu hasičského vozidla a neinvestiční dotaci na dovybavení ochranných pomůcek.
Byl vznesen požadavek na schválení podání těchto žádostí zastupitelstvem obce.

Bc. Petr Štika, starosta obce

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
pravděpodobně již máme to nejhorší za sebou.
Nemoc, která se začala šířit začátkem letošního
roku a na několik měsíců nám všem od základů
změnila život, je na ústupu. Všichni doufáme,
že se nenaplní černé scénáře a neudeří ve druhé vlně a ještě silněji. I přesto ale zůstaňme
obezřetní a ohleduplní vůči sobě i svému okolí.
Roušky a dezinfekci bezpečně uchovejme.
Od postupného uvolňování v průběhu května
se v současné době vše vrací do starých kolejí. Opět máme plně k dispozici kadeřnictví, obchody, hospody, s určitým omezením mateřskou a základní školu a hřiště pro volnočasové aktivity. Také je již možné uskutečnit návštěvu domova důchodců a CSS Emausy. Vše je ale
podmíněno dodržováním zpřísněných hygienických podmínek. Pevně věřím, že jsme všichni zodpovědní, proto prosím dodržujte zakrývání úst a nosu tam, kde je to stále povinné, ale
i tam, kde povinnost již není, ale vyskytuje se
vyšší počet osob.
Uplynulá karanténa nám v některých věcech
otevřela oči. Mě osobně potěšilo, že na uvedené krizové číslo obce volalo více osob s nabídkou pomoci než obyvatel, kteří by pomoc vyžadovali. Potvrdilo se, že lidé si chtějí a umějí
pomáhat a za to patří všem veliké poděkování.
Věc, o které jsme se zastupiteli obce mimo jiné
a především díky nastalé krizi začali více uvažovat, je včasná a spolehlivá informovanost našich obyvatel. Je mou snahou pravidelně aktualizovat informace na webu obce a na vývěskách, podařilo se nám v době nejtěžší distribuovat do každé schránky několik letáků. To
vše ale může být málo. Chybí nám nástroj pro
okamžité podání informace, ať už z důvodu živelného nebezpečí nebo sdělení něčeho opravdu důležitého. Nabízí se snad jediné – obecní
bezdrátový rozhlas. V současné době zpracováváme získaná data ohledně jeho možné instalace. Můžeme o tom mezi sebou i diskutovat a budu velice rád za Vaše případné ohlasy.
Jen pro představu, pořízení tohoto informačního kanálu se může vyšplhat až na částku jeden
milion korun.
Doba uzavření obchodů a omezení pohybu se
neblaze projevila na sběru odpadu a tím i nepořádku kolem sběrných hnízd. Většina z nás
se chová slušně, sleduje naplněnost kontejnerů nebo navštíví sběrné místo v Sadové ulici.
Je ale mezi námi stále několik lidí, kteří nechají s klidným svědomím odpad ležet vedle kontejnerů či dokonce mimo pracovní dobu
před sběrným místem. Tímto zakládají černou
skládku a koledují si v případě dopadení o zákonem daný postih. Jak sami víte, takto volně
ložený odpad vypadá neesteticky, zbytky potravin přitahují zatoulané psy a kočky a v momentě silnějšího větru se z daného místa stává smetiště, nemluvě o nepořádku v sousedních zahradách.
Důsledkem tohoto počínání došlo k následujícím krokům ze strany obce. Sběrné místo je otevřeno navíc o jeden den v týdnu, a to vždy v pátek od 14 h do 18 h, tudíž již čtyři dny v týdnu!
Dále se podařilo domluvit se svozovou firmou
odvoz papíru každý týden (dříve 1x za 14 dní),
a to vždy v pondělí. Umístili jsme závory v místech, kudy lidé dováželi odpad a nechávali ho
v lesním prostoru. Rovněž došlo k instalaci kamerového systému ve sběrném místě, abychom
nejen uchránili prostor proti zlodějům a vandalům (v měsíci dubnu prostříhaný plot na několika místech), ale aby sloužil i jako účinný nástroj proti lidem, kteří si z nastavených pravidel opravdu nic nedělají. Někteří takoví již byli
identifikováni, zatím pouze ústně upozorněni na nezákonné počínání a následně vyzváni
k úklidu „svého“ odpadu.
Výše uvedené skutečnosti stojí obec nemalé peníze, které je ale nutné vynaložit, abychom dokázali naši obec udržet čistou a spořádanou. Se
změnami nejsme zdaleka u konce, a to nejen
v oblasti odpadů, ale především také v dopravě, která nás neustále trápí.
Na závěr trochu optimističtěji. Kulturní výbor začíná opět naplňovat společenské dění v obci, pozadu jistě nezůstanou ani dobrovolní hasiči či
sportovci. Doufám, že ten ztracený čas si vynahradíme. Od měsíce června také opět začneme
navštěvovat naše milé jubilanty s blahopřáním.
Osobně se těším na každé setkání s Vámi, obyvaBc. Petr Štika, starosta
teli naší krásné obce.

2/ Informace z obce SPOLKOVÉ DĚNÍ VZDĚLÁNÍ
Pojďme tvořit zpravodaj společně!

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotograﬁe z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

www.aplikacevobraze.cz

Zamyšlení nad nepořádkem
a jedna z možností nápravy

Nedalo mi to, a tak píši tento článek. Je to spíše téma k zamyšlení. Dnešní moderní doba od nás všech
vyžaduje korektní chování v oblasti nakládání s domovním odpadem. Na jednu stranu jsme si ho navykli třídit, ale na druhou stranu jsme nuceni ho produkovat čím dál víc (počínaje objednáváním zboží on-line přes internet, které je baleno v několika vrstvách papíru, plastu a igelitu, konče u balení potravin, tekutin atd.). Důsledkem toho jsou pak v lepším případě přetékající kontejnery ve sběrných hnízdech, v horším případě odpad naházený kolem těchto míst, potažmo černé skládky. Mnozí z nás si však neuvědomují, že umístěním svého odpadu mimo sběrnou nádobu právě onu černou skládku zakládají - a ti další se již
k započatému úkonu vesele přidávají.
Nicméně jsme to my, lidé, co si takto špiníme naši obec. Proto bych rád, abychom se od něčeho odrazili a začali společně proti tomuto nešvaru bojovat. Dle mého názoru nemá smysl věšet desítky tabulek po obci s popisem toho, jak by se měl člověk chovat, vždyť stačí jen používat zdravý rozum. Represe v podobě pokut za černé skládky, které spadají do kompetence obecního úřadu, kde se pohybují sankce viníkovi až do výše 50 000 Kč, až k inspekci životního prostředí, která může uložit pokutu až do výše
1 milionu korun, je nám všem dobře známa, ale myslím si, že je to až krajní řešení. Jedním z mnoha jiných
je snížit produkci odpadu hned v prvopočátku. Pojďme se zamyslet, kolik papíru by nám ušetřilo zbytečné vhazování reklamních letáků do našich schránek, o které ve skutečnosti mnozí z nás nemáme zájem.
Možná budete překvapeni, kolik kilogramů je to měsíčně na jednu domácnost. Proto vám v tomto čísle našeho zpravodaje dáme k dispozici samolepku, kterou můžete vylepit na svou schránku a tím ukončit vhazování nežádoucí reklamy.
Děkuji za vaši pozornost a věřím, že další kroky ohledně řešení odpadů v obci budou následovat.

Emil Oborný

Odpadky odložené mimo nádoby na odpad jsou černou
skládkou a vypovídají o nezodpovědnosti těch, kdo je tam
umístili.
foto: autor článku

co nového ve škole?
Asi se společně shodneme, že škola bez dětí je
jako rybník bez vody. Proto s potěšením sděluji, že nám několik týdnů prázdné třídy a chodby
v květnu znovu ožily. Od 11. května probíhá denně výuka žáků devátých ročníků, kteří se připravují na blížící se přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. 18. května se znovu pro naše
nejmenší otevřela mateřská škola a od 25. května

jsme ke stále probíhající on-line výuce na základní škole přidali i prezenční výuku žáků prvního
stupně. Ke každodenní docházce se nám přihlásila přibližně polovina žáků a věřte nebo ne, většina z nich se do školy těšila. Tak ať jim to vydrží!






Mgr. Lenka Scheinpflugová,
ředitelka školy

Zprávičky ze školky

Radostný pobyt ve školce nám ukončila epidemie koronaviru COVID–19. Z tohoto důvodu
byla školka od 16. března do 14. května uzavřena.
18. května jsme s potěšením přivítali nazpět
ty děti, které byly k pobytu ve školce přihlášeny. Tomu předcházela nutná zvýšená hygienická
opatření – před příchodem dětí se musely všechny
prostory a hračky uklidit, vyčistit a vydezinfikovat. Se zajištěním dezinfekcí nám pomáhají dobrovodští hasiči a zvláště pan Augustin, za pomoc
také děkujeme obecnímu úřadu.
V těchto podmínkách jsme, k naší lítosti, museli všechny plánované kulturní a sportovní akce,
focení tříd i školní výlet zrušit. Bohužel se na kon-

ci školního roku neuskuteční ani každoroční, rodiči očekávané besídky a rozloučení s předškoláky. Děti, které nastoupí do 1. třídy, o slavnostní rozloučení ale nepřijdou, proběhne na začátku
září ve školce a na památku dostanou šerpu a keramický výrobek. Pro všechny děti připravujeme
DVD s fotkami a videi z celého školního roku.
Zápis do MŠ na školní rok 2020 / 2021 proběhl netradičně, bez účasti dětí a podle doporučení
MŠMT v posunutém termínu, od 4. 5. do 15. 5.
2020. V době přípravy tohoto vydání zpravodaje
výsledky zpracováváme a budeme o nich informovat rodiče. Přejeme vám hodně zdraví.

kolektiv učitelek MŠ

Nabídka knih:

Obecní úřad vám nabízí ke koupi následující knihy: Mým domovem je Dobrá Voda (250 Kč), Kostel Panny Marie Bolestné (130 Kč) a Edwin Schopenhauer (200 Kč) a pohledy (malý a velký, 4 a 5 Kč).
Dále Vám nabízíme výtisk ručně malované mapy našeho regionu, cena 60 Kč.

Milí čtenáři, Dobrovodský zpravodaj v nové podobě vychází již téměř rok a půl. Jeho obsah spoluvytvářejí především obecní zastupitelé a pan starosta,
činovníci místních spolků a sdružení a velmi výjimečně přijde článek od někoho jiného.
Byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj stal
také prostorem pro texty dobrovodských obyvatel – otiskneme každý článek, který nebude v rozporu s našimi stanovami, které naleznete na webu
obce. Pro vás, kteří byste chtěli být spolutvůrci
zpravodaje, byla zřízena mailová adresa zpravodaj@dobravodaucb.cz. Text je nejlépe posílat v příloze ve formátu Word, ideální délka je
zhruba polovina stránky A4. Pokud byste chtěli

otisknout také fotografie, zvolte nejvyšší rozlišení, označte jménem fotografujícího, případně názvem fotky, a pošlete také jako přílohu.
Také bychom vás chtěli poprosit o pomoc při
obrazovém doprovodu článků o místních školách
(vyjdou jako povídání ke komiksu v září a v listopadu tohoto roku a v lednu, březnu a květnu
příštího roku). Pokud byste našli nějaké staré
školní sešity - historické až po 80. léta 20. století – naskenujte nějakou zajímavou stránku, opatřete v mailu popiskem (doba, komu patřil sešit,
kdo sken poslal) a pošlete, bude určitě úsměvným
zpestřením našeho zpravodaje.
za redakční radu Petra Miková

Hasičský
dobrovodský
víceboj

Položení věnců
k pomníkům padlých

pro děti
a rodiče

8. května v 17 hodin uctili členové Sboru dobrovolných hasičů naší obce, tak jako každý rok
ve stejnou dobu, památku obětí občanů a hasičů
z první i druhé světové války tichou vzpomínkou
a položením věnců k oběma památníkům.
Stanislav Augustin

Vzhledem k tomu, že jsme v této problematické době opustili z důvodu dodržení nařízení vlády a Metodiky MZČR myšlenku konání dětského dne, rozhodli jsme se pro děti připravit Hasičský dobrovodský víceboj. Konat se bude v sobotu
20. 6. 2020 od 13:00 do 18:00 na území Dobré
Vody a v přilehlých obcích.
V době uzávěrky zpravodaje jsme pracovali na přípravě akce, proto sledujte stránky www.
sdhdv.cz, stránky obce, aplikaci V obraze a vylepené letáčky, kde se dozvíte více.
PS: Rodiče rovněž nepřijdou zkrátka.

Stanislav Augustin

foto: archiv SDH

Seniorská obálka může pomoci při záchraně života

Seniorská obálka vznikla s cílem zachránit drahocenné minuty při akutním zásahu v domě či bytě seniora či hendikepované osoby. Při záchraně lidského života totiž rozhodují vteřiny. Záchranáři mají
v těchto závažných situacích omezený čas na zjištění anamnézy a pacient mnohdy není schopen sám
vyslovit název svého onemocnění či jaké léky užívá. Proto byla vytvořena Seniorská obálka, kde je
jednoduchý tiskopis, kam senior sám nebo za pomoci rodiny sepíše své nacionále, onemocnění, léky,
alergie či kontakty na blízké osoby. Vyplněný formulář pak vloží do plastové obálky, kterou připevní
buď na dveře lednice či na vnitřní stranu vchodových dveří.
Tiskopis a plastové pouzdro na Seniorskou obálku bude pro seniory v naší obci k dispozici od srpna 2020. Zájemci mohou navštívit obecní úřad, kde si mohou tiskopis vyzvednout. Pokud si pro obálku nemohou sami dojít, lze požádat kohokoli z blízkých, aby ji vyzvedl, nebo se telefonicky domluvit na obecním úřadě na jiné možnosti předání. Po vyplnění tiskopisu se karta umístí na doporučené místo.
Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali, ale abyste s ní byli připraveni.
Bc. Petr Štika, Pavla Bergmannová

Co to je Seniorská obálka?

Naše obec se zařadí mezi ty, které chtějí seniorům či znevýhodněným obyvatelům pomoci zvýšit pocit
jistoty pro případ naléhavé pomoci či nouze. Paní Bc. Alena Bártíková, krajská koordinátorka MPSV,
nám podrobněji představila projekt Seniorská obálka, který v Jihočeském kraji funguje již od podzimu 2018. Projekt vznikl ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy
v rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. V Jihočeském kraji převzala
záštitu tohoto projektu paní hejtmanka Mgr. Ivana Stráská.
Můžete nám popsat, co je smyslem projektu?
Jedná se o kartu-tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je určený především pro seniory a osoby zdravotně postižené, které bydlí ve svém domácím prostředí. Karta je určena hlavně pro
případy, kdy příslušníci Integrovaného záchranného systému potřebují snadno získat informace nutné
pro další rychlou a správnou péči o seniora, v jehož bytě provádějí zásah.
O jaké situace se tedy například může jednat?
Jde především o případy, kdy osamělého seniora či hendikepovanou osobu postihnou náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc, může se ale jednat i o výjezd hasičů či policie v jiných případech nouze. Pak i lidé v mladším věku mohou být rozrušeni, nesoustředěni a nedokážou pohotově
odpovídat na otázky, které jim zdravotníci, policisté či hasiči kladou. Velkým ulehčením při řešení takové situace je pro přivolanou pomoc právě dobře vyplněná Seniorská obálka.
Jak má být karta v obálce vyplněna?
Doporučujeme, aby byla vyplněna co nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné údaje. Dle doporučení
lékařů zásahových jednotek postupujeme v pořadí barev jako na semaforu. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelená pole jsou na zvážení seniora, zda tyto údaje poskytne. Vyplnění tiskopisu je záležitostí seniora nebo osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, o léky, které užívá, nebo o jméno praktického lékaře. Důležité údaje se týkají i kontaktů na osoby blízké. Vyplňují se
zdravotní údaje, ale s dopadem na poskytování nejen zdravotních, ale i sociálních služeb. Vedle fyzického zdraví je stejně významná i psychická pohoda člověka. Proto doporučujeme pomoc s vyplněním a aktualizací Seniorské obálky od rodinných příslušníků, osob blízkých, nebo na základě sousedských vztahů, třeba jednoduše při vzájemných návštěvách.
A co je dále třeba udělat s vyplněným tiskopisem?
Vyplněná karta se přeloží do formátu A5 a připevní na viditelné místo v domácnosti. Všechny složky IZS předpokládají výhradně dvě možnosti umístění: dveře lednice nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. S výhodou lze pro připevnění a uschování tiskopisu použít plastovou obálku, která je vybavena
i magnetem pro snadné umístění na lednici.
Děkuji za rozhovor.
I já děkuji za šíření této praktické možnosti lepší péče o seniory mezi námi.

Pavla Bergmannová
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260 let dobrovodských lázní
Z „Českobudějovických novin“, červenec r. 1937

Dobrá Voda, obec na kopečku na východním
okraji kotliny českobudějovické, vzpomíná letos
260. výročí vybudování prvních lázní. Tato obec
jest hojně vyhledávána letními hosty, jest cílem
vycházek občanů českobudějovických a místem
první jarní vycházky mnohých o velikonocích,
kdy jest na Dobré Vodě pouť- tedy Dobrá Voda
českobudějovickým tím, čím Pražanům Sv. Matěj v Šárce. Při příležitosti tohoto jubilea otiskujeme historii obce, která jistě přijde vhod mnohým, kteří Dobrou Vodu navštěvují.
Již v dávných dobách dolováno v nynější
Dobré Vodě a v okolí stříbro a zlato, jehož pěkná ukázka je v zemském museu v Praze. Horníci - Němci zde pracující stavěli si zde na příhodných pro ně místech své příbytky. Vzniklé skupině domků říkali „U Dobré Vody“ podle pramene
při silnici ze skály - štoly vytékajícího. Ješto z ní
tekoucí voda byla zvlášť chutná, dobrá, byla vyhledávána nemocnými, z nichž mnozí se uzdravili. Mezi uzdravenými byli i manželé Jan Karmenský s Ebenfelsu, císařský notář, měšťan budějovický a jeho choť Dorota. Z vděčnosti dali
na vyvýšeném místě nad pramenem vystaviti
kostelíček - kapli na počest vykupitele a Sedmibolestné P. Marie (nyní hostinec „Na kopečku“).
V r.1677 dal Magistrát Čes. Budějovic u dolu
na zlato zhotoviti koupelnu, v roce 1699 zřídil K. Stehlík, poustevník, z dobrovolných příspěvků poustevnu asi v místech nynější německé školy.

Jelikož malý kostelíček četným návštěvníkům nestačil, dal magistrát budějovický s povolením kostelních patronů na příhodném místě v roce 1733 postaviti nový krásný, barokový
kostel, chloubu obce i dalekého okolí. Stavitelem
jeho byl Kilián Ignác Dienzenhofer, nejznamenitější stavitel tehdejší doby v Čechách. Štukaterské práce provedl Jan Babtista de Allio, malby
Václav Reiner.
V r. 1750 zjištěná léčivost sirnatých pramenů
způsobila, že budějovický magistrát zachytil léčivé prameny a zřídil lázeňský dům s 11 kabinami
(dnes hostinec „U českého lva“, čp. 26). Později
zřízeny lázně i jinde; dodnes se zachovali v čp. 21.
Po více jak 200leté přestávce v dolování
na zlato a stříbro dal císař Josef II. v r. 1784
rozkaz, aby byl zřízen horní úřad, který by se
řádně ujal vedení dolů. Zdá se však, že výsledek dolování nebyl takový, jak se očekávalo, neboť v r. 1853 dolování na Dobré Vodě bylo zastaveno. Teprve v roce 1893-94 obnoveno dolování
důlní společností z Německa, jež však nevládnouc dostatečným kapitálem likvidovala a doly
v r. 1918-19 zanikly úplně.
Nynější politická obec Dobrá Voda bývala osadou a patřila spolu s Pohůrkou k politické obci Mladému až do roku 1903, kdy se osamostatnila. V provedených volbách získali Češi
zastoupení ve 3. sboru. Do té doby byli Češi bez
zastoupení. Za to v příštích volbách v roce 1912
konaných, zásluhou říd. učitele Václava Macháč-

ka a jeho spolupracovníků v místním odboru
Národní jednoty pošumavské v Dobré Vodě byli
již Češi tak silní, že dohodou s Němci získali
10 členů obecního zastupitelstva ze 12. Tak přišla obec do českých rukou. V témže roce 1912
založena Kampelička, jež letos dovršuje 25 svého trvání.
Školy. Počátek školy v obci možno určiti
do II. polovice 18. století. Roku 1787 přeškolení a přefaření Srubec z Ledenic do Dobré Vody
jest známkou, že škola na Dobré Vodě tehdy již
stávala. Byla ultrakvistická, učilo se česky i německy. Zrušením dvojjazyčnosti ve škole stala se tato německou a české děti byly odkázány do Třebotovic, kde byla pro ně zřízena česká
škola. Jelikož cesta do Třebotovic byla velmi nepříznivá, chodily skoro všecky české děti do německé školy dále. Proto domáhali se dobrovodští Češi zřízení české školy v Dobré Vodě, což
se jim po 17letém úsilí podařilo. Zvláštní zásluhu o to má dp. P. František Zachar, farář v Dobré Vodě a Matice, vedená nesmrtelným Jihočechem JUDr. Augustem Zátkou*. Od roku 1891
plnila a plní česká škola úkol tak zvané menšinové školy.
Vedle již jmenované Kampeličky je v obci
elektrárenské družstvo, jež má stále dosti práce
doplnit síť pro novostavby. Život kulturní a sociální vyplňuje: Místní odbor Národní jednoty
pošumavské, Sokol, DTJ a místní osvětová komise. Sbor dobrovolných hasičů pilně se připra-

vuje a cvičí, aby byl vyzbrojen a připraven pro
čas potřeby.
Dnešní Dobrá Voda má na 1 000 obyvatel
ve 200 domech. Jsouc položena v pěkné romantické krajině, je vyhledávána četným obecenstvem, zvláště z Českých Budějovic, kteří zde
v krásné přírodě hledají osvěžení po denním zaměstnání. Dvakrát denně jedoucí autobus p. Vaněčka obstarává pohodlné spojení s městem.
Z „Českobudějovických novin“
vybral Jiří Šabatka
Text necháváme v původní podobě, která
se někde může lišit od dnešního pravopisu.

* JUDr. August Zátka s manželkou Janou, rozenou
Klavíkovou, vnučkou bývalého budějovického starosty
Františka Josefa Klavíka

Zatčení zlodějské bandy
Z „Jihočeských listů“ duben 1922

V noci na neděli tento týden vykraden byl hostinec p. Ant. Vojty v Čes. Budějovicích v Gymnasiální ulici. Zloději patrně paklíčem otevřeli si
dům, potom nějakým ostrým nástrojem vyřízli si
díru ve dveřích vedoucích do chodby, dírou zloděj prostrčil ruku a otočiv klíčem v zámku trčící, si otevřel. V místnosti nalezli zlosynové bohatý, vábný lup: čerstvou zásilku uzenářského zboží z táborské akc. továrny. Nacpali si do žoků dvě
šunky, více salámů, cervulátů, uzenek, dále rohlíky, láhev kmínky, sardinky, kuřivo atd. Ze zásuvky v pultu vybrali asi 300 Kč na hotovosti. Potom se také řádně posilnili: snědli celou šunku
z níž ráno nalezena jen kost, ohřívali si též uzenky, statečně zapíjeli pivem, o čemž svědčilo více
vyprázdněných lahví a nakonec vypili celou lahev kmínky, což se jim ale stalo osudným jak níže
bude pověděno.
Krádež zpozorována ráno při otevření obchodu a ihned přivolána policie. Zkušení policisté,

znající již manýry známých budějovických zlodějů, ihned řekli, že krádež provedl se svými kumpány Melichar, nebezpečný lupič, jenž nedávno
utekl z kriminálu. I zavedeno tím směrem pátrání. Další kapitola této historie pak odehrála se
v neděli ráno na Dobré Vodě u Českých Budějovic, kde schytána celá cháska, jež provedla krádež
u p. Vojty a ovšem i řadu krádeží jiných. O zajímavém lovu četnictva v Dobré Vodě se nám sděluje: v neděli 26. t. m ráno zpozoroval jistý občan
v kamenném lomu u Dobré Vody dva podezřelé muže, z nichž jeden spal. Svolal lidi a posláno pro četníky do Suchého Vrbného. Lidé mezitím zmocnili se bdícího muže, který chtěl odtud
uniknouti. Poznán v něm nebezpečný zlosyn Melichar z Českých Budějovic. Týž ale za chvíli se
lidem vytrhl a utekl, takže četníci zatkli jen onoho spícího, jenž byl opilý. V díře v lomu pak nalezeny šunky, množství jemn. uzenářského zboží, sardinky aj. lahůdky. Zatčný udal, že jmenu-

je se Hřebec a že ty věci ukradl s Melicharem
u p. Vojty.
V tom blížila se k lomu dvě děvčata: Schmidtmayerová z Dobré Vody a Terezie Klomfarová
z Čes. Budějovic, milenka oněch zlodějů, která zdržovala se u Schmidtmayerů v obecní chalupě (v chudobinci) v Dobré Vodě. Když děvčata spatřila v lomu četníky, dala se na útěk, ale
byla chycena a následovala pak prohlídka jejich
obydlí v chudobinci dobrovodském. Nalezenu tu
mnoho věcí kradených zejména káva, marmeláda, sádlo atd. Zjištěno dále, že v chudobinci se
v uplynulé noci bohatě hodovalo za účasti Melichara a Hřebce. V důsledku toho zatčeni všichni
obyvatelé tohoto podařeného chudobince a sice
Schmidtmayer se ženou, Petrbok se ženou, Barbora Petrů, sestra Schmidtmayerova a Terezie
Klomfarová a dodáni s zatčeným v lomu Hřebcem do vazby u krajs. soudu v Č. Budějovicích,
kam též na vozíku dopraveny nalezené u nich

Z HISTORIE DOBRÉ VODY 

kradené věci. Byl tedy chudobinec dobrovodský
lupičskou skrýší.
Při odvádění zatčených zarážela zpustlost Terezie Klomfarové. Tato 16ti letá velmi hezká dívka si – zpívala: „Nám je to jedno, na nás to neplatí…“ Uprchlý Melichar, když zvěděl, že celá
jeho banda je zatčena, přihlásil se v neděli večer sám a dal se zatknouti. Podléhá jako vojenský
sběh soudu vojenskému. – Vyšetřilo se, že Melichar s Hřebcem měli v noci na neděli spadeno
též na pekařský závod p. Čapka v Strandlově ulici. Ale tam se nedostali do domu, ježto sl. Čapkova náhodou nespala (bolely ji zuby) a zpozorovavši, že se někdo dobývá do domu, učinila poplach a zlosyny tak zahnala. Hostinský p. Vojta
utrpěl škodu asi 1500 Kč, která je však kryta pojištěním.
Z „Jihočeských listů“ vybral Jiří Šabatka
Text necháváme v původní podobě, která
se někde může lišit od dnešního pravopisu.

První duchovní správci

V předminulém vydání zpravodaje jsme si na tomto místě přečetli o vybudování reprezentativního kostela na Dobré Vodě. Nyní vám připomeneme první duchovní správce římskokatolické církve.
Prvním stálým knězem tu byl od roku 1777 Adalbert Hasmann, původně kaplan v českobudějovickém farním kostele. Za jeho působení došlo v získání pozemků okolo kostela: lesík o 4, 2 ha a také plocha pro stavbu
kaplanského domu jako obydlí pro kaplana a kostelníka (dnes stará fara). Dolní část tohoto pozemku byla osázena ovocnými stromy a část sloužila jako orná půda. Adalbert Hasmann nebyl pouze knězem – vzhledem
k tomu, že tu nebyla škola, sám učil místní děti.
Jeho následovník Josef Heyde tu působil v době, kdy byla utvořena nová farní osada zahrnující nejen Dobrou Vodu, ale i okolní vesničky a obce (Pohůrka, Suché Vrbné, Hlinsko, Kaliště, Třebotovice). Se zřízením farní
osady byla spojená povinnost vedení matriky – první zápis té dobrovodské pochází ze začátku roku 1785. Se stejným rokem je spojeno zřízení hřbitova; předtím se dobrovodští pohřbívali v Českých Budějovicích. Hřbitov za kostelem sloužil až do roku 1912.
Poslední zmíněný kněz, Václav Koskuba, původně zámecký kaplan v Zelené Hoře u Nepomuku, nechal přelít prostřední zvon a v roce 1820 ulít zvon nový, s obrazem svatého Václava. Tím získala kostelní věž třetí zvon.

Petra Miková, podle knihy Václava Vondry: Mým domovem je Dobrá Voda

pokračování příště

4/ sport inzerce

Začátky

místního fotbalového mužstva

mužů

V r. 1965 na podzim po návratu z Plzně po vyučení jsem kontaktoval pana M. Švihlu s dotazem, zda by
nebylo možno obnovit fotbal na Dobré Vodě (předtím, od r. 1961, zde vedl dorost, který již po odchodu některých hráčů na vojnu skončil). Byl pro s tím, že pokud seženu alespoň 13 hráčů, tak se vedení mužstva
ujme. Podařilo se mi sehnat pouze 12 hráčů, a přesto začal v tomto podnikat kroky k znovuobnovení fotbalu na Dobré Vodě.
Začali jsme pořádáním Velikonočního turnaje
v r. 1966. Zájem byl ale již zřejmý. Proto byly
zakoupeny nové dresy (bílé trikoty, zelené trenýrky, černé štulpny), protože zmíněný turnaj
byl odehrán ještě v dresech po dorostencích.
Na základě těchto barev někdo přišel s tím, že
bychom měli mít i klubovou vlajku, a to v těchto
barvách. Skladby jednotlivých barev na vlajce se
ujal Míla Smolek, který zjišťoval, aby nebyla totožná s nějakou zemí ve světě. Nakonec původní
vlajku jeho manželka i ušila.
Následovala přátelská utkání v okolí, ke kterým jsme se dopravovali na motocyklech v závěsu za Honzíkem Glaserů, který měl tuto vlajku
upevněnou na svém mopedu. Vzhledem k slože-

ní mužstva (bývalí hráči z vyšších soutěží + my
mladší, kteří to zase oběhali), jsme měli obstojné
výsledky i s mužstvy vyšších soutěží. Tak bylo
rozhodnuto, že se přihlásíme do soutěže. Do začátku mistrovské soutěže do mužstva ještě přišli,
mimo u fota vyjmenovaných, ještě V. Adam st.,
M. Vaněček, Z. Matějka a později i J. Rupík st.
Na místě dnešních šaten se postavily i skromné
šatny, předtím se převlékalo v tělocvičně na druhé straně hřiště (v tu dobu bylo hřiště situováno východ/západ) – nyní je v těchto místech zahrada. Již v prvním roce (sezona 1966/67) jsme
soutěž vyhráli a postoupili do OP Českobudějovicka.

Miroslav Primus, bývalý hráč

Foto z Velikonočního turnaje – stojící zleva: M. Scheinpflug, M. Smolek, P. Zelenka, V. Chrástka, K. Kolouch st.,
dole zleva: K. Nejedlý, P. Nýdl, J. Chrástka, J. Vlček, M. Primus, J. Němec
archiv M. Primuse


Turnaj O pohár starosty

obce Dobrá Voda u Českých Budějovic

Poslední únorový víkend se v tělocvičně v naší obci opět odehrál náš tradiční fotbalový turnaj mládeže.
Během soboty a neděle se na palubovce vystřídalo celkem zhruba 320 hráčů a hráček a povzbudit svá
mužstva přijelo také téměř 250 rodičů, přátel fotbalu a sportu vůbec. Turnaje se celkem zúčastnilo 24 družstev v kategoriích: mladší - starší přípravka a mladší – starší žáci.
Velmi nás potěšilo, že mezi hráči byl velký počet dívek. Dobrá Voda postavila v kategorii starší
žáci dokonce kompletně dívčí tým.
Domácím družstvům se celkem dařilo,
a i když se nám letos nepodařilo v žádné kategorii zvítězit, dvě druhá a dvě čtvrtá místa jsou
pěkným výsledkem. Nedá mi, abych ještě nezmínil, že o dvě další medailová umístění jsme přišli

jen vinou méně vstřelených branek než soupeři.
Hlavní je, že celý turnaj proběhl bez komplikací,
všichni hráči si dosytosti zasportovali a diváci viděli spoustu krásných zápasů.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se
na zdárném průběhu turnaje podíleli, bez jejich
ochoty a podpory by se takto velký turnaj nedal
uskutečnit.
Michal Beredzas

3x foto: archiv klubu

▮ Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických
pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

placená
inzerce:

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

UHELNÉ SKLADY
BORŠOV NAD VLTAVOU

LETNÍ CENY PALIV
od 1. 6. do 31. 8. 2020

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina
Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA

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

složení uhlí pásovým dopravníkem

387 250 500, 602 409 423

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.

www.uhloterm.cz

Cena od 33 399,- Kč

Otevírací doba a rozvoz
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.
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