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Trávník dobrovodského fotbalového hřiště konečně ožívá, foto: archiv redakce

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a věřím, že si ho oproti roku minulému více užíváte. Bohužel i letos jsme limitováni různými omezeními či opatřeními, ale
jistě v menší míře. Snad se situace z minulého roku či letošního jara nebude opakovat, možná k tomu přispěje i proočkovanost obyvatel. V této
době mám už i já po první dávce očkování, druhá mne čeká v průběhu
měsíce srpna. Dle mého názoru šlo vše hladce, od samotné registrace až
po návštěvu očkovacího centra na Výstavišti v Českých Budějovicích.
Musím uznat, že organizace tohoto místa je perfektní.
Abychom vám zpestřili letní měsíce, ve spolupráci s kulturním výborem jsme pro vás opět připravili sérii srpnových úterních večerů s letním
kinem na fotbalovém hřišti. Ke konci srpna společně opečeme prasátko
a v září se můžete těšit na koncert v kostele. Pevně doufám, že vše proběhne dle plánu a bude nám přát i počasí, které dává lidem nejen v naší
republice pěkně zabrat.
Na co se bohužel asi netěší nikdo z nás, je již avizovaná úplná uzavírka Dobrovodské ulice, a to od konce srpna. Dle předpokladů by uzavírka
měla trvat 12 měsíců. Jakožto zástupce obce spolu s dalšími zastupiteli
jsme byli účastni několika jednání a vždy bylo naší prioritou zajistit a zabezpečit zejména chodce, resp. cyklisty, a dále jsme apelovali na úpravu značení křižovatek při vjezdu či výjezdu z obce. Výsledek není plně
uspokojivý, zejména pak cyklisté budou ve veliké nevýhodě. Podrobnější
informace naleznete v dalším článku.
V minulém vydání Zpravodaje jsme oslovili vás, obyvatele, abychom
formou ankety získali odpověď na dvě přímé, jednoduché otázky. Anketních lístků se do uvedeného data vrátilo 154 (z toho 5 anonymních
odpovědí), poté ještě dorazily tři odpovědi. Sami si lehce dopočítáte, že
toto číslo není nikterak veliké, vezmeme-li v úvahu, že počet obyvatel

naší obce přesahuje 2 600. Hlasovat mohli všichni. Pokud tedy shrneme
odpovědi nízkého počtu došlých lístků, je z toho zřejmé, že drtivá většina
z vás preferuje zpravodaj ve formátu A4. Co se rozhlasu týká, zde to již
není tak jednoznačné. Necelých 60 % odpovídajících by rozhlas uvítalo,
ostatní rozhlas nechtějí, což někdy i podtrhli docela zajímavým komentářem. V této otázce jsme tedy opět tam, kde jsme byli na samotném
začátku. V této záležitosti není zdaleka rozhodnuto. Děkuji tímto všem,
kteří se ankety zúčastnili a vážím si jejich zájmu o dění v obci. Ostatní
se třeba někdy přidají.
V posledním čísle zpravodaje jsme také uveřejnili možnost zaslat nám
fotografie mladých umělců. Sami jsme byli velice zvědaví a těšili se, kolik mladých fotografů u nás v obci máme. Rozčarování pro nás bylo,
když do uvedeného data nepřišla jediná fotografie. Možná jsme zvolili
špatný termín, možná se na tuto možnost zapomnělo, možná jsme nenabídli jako hlavní cenu nadupaný telefon od Applu. Nevadí, dejme tomu
ještě jednu šanci. Pevně věřím, že v průběhu prázdnin se najde spousta
nadějných fotografů, kteří zachytí krásy naší obce. Čas na zaslání máte
do konce prázdnin a odměnou bude uveřejnění povedených snímků
v dalším vydání zpravodaje a také na webu obce.
Závěrem bych rád připomněl, že máme k dispozici posledních několik
desítek kusů nádherného kalendáře na letošní rok s fotografiemi pana
Otty Seppa, který posléze můžete uchovat pro další generace. Dále bychom vám rádi nabídli novinku, odznak se znakem naší obce. Stejně jako
kalendář a další tiskoviny, je také odznak k dispozici na obecním úřadu.
Odznaků není mnoho, proto neváhejte.
Přeji vám všem krásné prožití druhé poloviny léta a zejména pak školákům zdařilý vstup do nového školního roku.
				
Bc. Petr Štika, starosta obce
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střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 27. 5. 2021 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
Schválení obecně závazné vyhlášky (poplatek z pobytu). Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic vydalo na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku z pobytu. Návrh znění vyhlášky byl konzultován a schválen
ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.
Tato obecně závazná vyhláška nahrazuje znění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu ze dne 3. 9. 2020.
Schválení prodeje majetku obce. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 7. 5. 2021 záměr prodat část pozemku
p. č. 3641/1 – ostatní plocha o výměře 25 m2 a část pozemku p. č. 3637/4
– ostatní plocha o výměře 42 m2 v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých
Budějovic, a to na základě geometrického plánu č. 1854-74/2021. Nově
vznikla parcela č. 3637/9 o celkové výměře 67 m2 a právě tato parcela byla
prodána za cenu 1.500 Kč/m2, celkem 100.500 Kč.
Schválení pronájmu majetku obce. Obec Dobrá Voda u Českých
Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 26. 4. 2021 záměr pronajmout
část stavby, parc. č. 3255/10 v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, k provozování občerstvení. Objekt se nachází ve sportovním areálu
v Zacharově ulici. Nabídku podal jediný zájemce. Pronájem je uzavřen
na dobu určitou do 31. 10. 2021 za částku nájemného ve výši 3.000 Kč
měsíčně včetně energie a dále za pronájem zmrzlinového stroje ve výši
5.500 Kč + DPH za měsíc.
Schválení návrhů na zhotovitele plánovaných stavebních akcí.
a) Na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Dobrá Voda
u Českých Budějovic – ulice Lázeňská – stavební úpravy vodovodu byla
hodnotící komisí doporučena společnost Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, IČ 25168002, s nejnižší nabídkovou cenou
1.471.891,05 Kč bez DPH.
b) Na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Základní
škola Dobrá Voda u Českých Budějovic – oprava rozvodů vody v SO 01
– hlavní objekt byla hodnotící komisí doporučena společnost OS instal
spol. s r.o., IČ 07994613 s nejnižší nabídkovou cenou 838.634 Kč bez
DPH.

Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 24. 6. 2021 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
Schválení účetní závěrky obce, ZŠ a MŠ. Zastupitelé obce měli k dispozici zprávu o přezkoumání hospodaření, srovnání hodnoty v účetních
výkazech s minulým obdobím, porovnání výše závazků s minulým obdobím. Při schvalování účetní závěrky zastupitelé vycházeli z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha, Zpráva o provedení inventarizace, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020).
Schválení závěrečného účtu obce. Příjem obce za rok 2020 činil
51.576.297,58 Kč. Výdaje obce za rok 2020 byly 35.187.068,93 Kč. Přebytek činil 16.389.228,65 Kč. Zveřejněny byly následující dokumenty:
Prohlášení, FIN 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled
přijatých dotací, Přehled poskytnutých dotací, příspěvků a darů, Přehled
fondu, Zpráva o majetku a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce, Rozvaha ZŠ a MŠ, Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ, Příloha ZŠ a MŠ.
Projednání závěrečného účtu se uzavřelo na základě výsledku přezkumu hospodaření obce Krajským úřadem ze dne 12. 10. – 14. 10. 2020 (dílčí
přezkoumání) a 5. 5. – 10. 5. 2021 (konečné přezkoumání), podle kterého
při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle §2 a §3 zákona č.
420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh Závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 18. 5. 2021.
Schválení pronájmu majetku obce. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 4. 6. 2021 záměr pronajmout části
pozemků, a to p. č. 2522/2 – ostatní plocha o výměře 45 m2, p. č. 2908
– ostatní plocha o výměře 10 m2 a p. č. 2931/2 – ostatní plocha o výměře
1 m2, celkem 56 m2, vše v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Jedná se o dlouhodobý pronájem těchto částí pozemků. Pronájem byl uzavřen na dobu neurčitou za částku ve výši 10 Kč/m2/rok.
Schválení Dodatku č. 1 Dohody o úpravách místních komunikací.
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic žádala investora stavby dálnice
D3 společnost ŘSD ČR o rozšíření území pro opravu po skončení stavby. Jedná se o doplnění části komunikace v ulici U Křížku, která bude
po dobu stavby vytěžována zejména osobními vozidly a dále tzv. pendlbusem, a to z důvodu dlouhodobé uzavírky Dobrovodské ulice. Schvalovaný
dodatek č.1 se vztahuje na již uzavřenou Dohodu o úpravách místních
komunikací ze dne 15. 3. 2021.
Bc. Petr Štika, starosta obce

stavby kolem nás – dálnice
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, mají opět obyvatelé obce buď zčásti, nebo
zcela za sebou komplikaci v podobě přerušení hlavní silnice na Dobrou
Vodu, spojenou s výstavbou dálničního tunelu. Jednalo se o položení dalšího vodovodního potrubí o průměru 500 mm. Podle informací, které obec
dostala, nešel z technologických důvodů tento překop komunikace časově
sloučit s minulou výlukou v dubnu a ani odložit na dobu dlouhodobého
přerušení provozu na této komunikaci, které začne 25. srpna.
Pro zmírnění komplikací silničního provozu, které bezpochyby nastanou
a který v této době bude veden ulicí Na Vyhlídce a U Rybníka s vyústěním
na Ledenickou silnici, by v té době již měly být umístěny semafory právě
na této křižovatce, dále v Suchém Vrbném v zatáčce s odbočkou do Hluboké cesty a v křižovatce Ledenická x Dobrovodská. Pro křižovatku U Rybníka x Ledenická jsme za obec požadovali umístit semafory už v červenci
právě kvůli přerušení komunikace. Podle sdělení ŘSD nenalezli pracovníci
firmy zajišťující dopravní značení pochopení pro tento termín ani u Policie
ČR, ani u Odboru dopravy a SH města České Budějovice.
Oznámené propojení ulice U Křížku a Stará cesta je ve stadiu zadání řízení na zhotovitele stavby a plánovaný termín dokončení je nejpozději do konce října. Takzvaný pendlbus, který bude obsluhovat zastávky
U Domova důchodců a U Křížku a bez dalšího zastavení dojede na točnu
MHD v Suchém Vrbném, bude mít obratiště u soustavy stavebních (kancelářských) buněk pro řízení stavby tohoto dálničního úseku a tunelu. Předpokládané ukončení uzavírky Dobrovodské (Lázeňské) ulice je koncem srpna
příštího roku. Pokud dostali někteří obyvatelé obce od pracovníků stavby
informaci, že případné umožnění průchodu pěších nebo cyklistů přes staveniště by bylo při stavbě tunelu realizovatelné, pokud by ji obec vyžadovala,

jedná se o nekvalifikovanou informaci, protože rýha široká cca 60 m a 12 m
hluboká se prostě dočasně a provizorně nedá přemostit bezpečně.

Jiří Šabatka
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stavby kolem nás – Potoční ulice atd.
Dokončena je I. etapa stavby. Někdy je skutečně velmi obtížné skloubit
požadavky občanů, zájmy obce a platné normy pro stavbu chodníků a silnic.
V tomto případě bylo nutné koordinovat od počátku projekt plynového potrubí s projektem výměny kanalizace, a tedy také požadavky dvou
různých investorů (E.ONu a obce Dobrá Voda, resp. jejího provozovatele
kanalizace firmy ČEVAK), dodržení požadavků obyvatel na parkování
a vjezdů do domů s platnými normami. Lze však seriózně konstatovat, že
stavba se celkově povedla, deštivé počasí v poslední době ujistilo všechny
v tom, že se na asfaltu netvoří louže a kanálové poklopy neklepou při
přejezdu vozidel.
Ani tak se nevyhneme kritice některých obyvatel, kteří by stavbu provedli rychleji a lépe. Při současné dostupnosti a růstu cen stavebních materiálů a nedostatku pracovníků by se však jednalo spíše o zázrak. Zbývá
tedy konstatovat, že po dokončení II. etapy stavby v listopadu bude spo-

kojeno s výsledkem více lidí a budeme mít vylepšenou a skutečně hezkou
další část obce.
V této druhé etapě je již dokončena výměna vodovodního potrubí
a přípojek k Lázeňské ulici, převedení vodovodního a plynového potrubí
přes potok. Pracuje se rovněž na výměně plynového potrubí na Lázeňské
ulici a jeho odbočení do ulice Na Vyhlídce, kde dojde k napojení na nově
vybudované potrubí v minulých letech. V souvislosti s touto výměnou
potrubí ve zmíněné křižovatce dojde k dočasnému úplnému zrušení
zastávky U Kapličky ve směru k točně MHD pro obě linky v době od
29. července do 6. srpna. Jejich posun směrem k prodejně potravin nebyl
povolen. Současně se v tomto úseku mění staré vodovodní potrubí. Nezávisle na těchto pracích se mění i plynové potrubí v ulici U Křížku až
k areálu školy a plynová přípojka do školy z ulice Na Vyhlídce. O dalším
postupu prací zejména na plynovém potrubí a s ním spojeným omezením
provozu vás budeme průběžně informovat. 
Jiří Šabatka

Z reakcí našich čtenářů – neutěšený stav náhrobků

Dobrý den,
nejsem občanem Dobré Vody u Českých Budějovic, ale celý život obec
navštěvuji jako vlastník chaty v blízkém Dubičném. Navštěvuji pravidelně i hřbitov na Dobré Vodě – hrob prarodičů Karla a Marie Kolářových v zadní části hřbitova vytvořený sochařem Edwinem Schopenhauerem, o který se starám spolu s bratrem a rodinnými příslušníky.
U vchodu na hřbitov a rovněž u kostela jsou umístěny nástěnky
s informacemi o obci včetně informace o osobě významného umělce
a občana Dobré Vody Edwina Schopenhauera, britského občana s pozoruhodným životním osudem. Obec pak vydala o osobě svého občana
pozoruhodnou publikaci s množstvím informací a fotografií.
Dalo by se tedy předpokládat, že si obec svého bývalého občana
váží a ctí jeho památku. Návštěvník hřbitova je však velice zklamán,
navštíví-li zadní část hřbitova s řadou náhrobků vytvořených Edwinem
Schopenhauerem. Hrob umělce je zcela zanedbán, zarostlý mechem
a náletovými rostlinami, plný nečistoty a podobně je ve zcela neutěšeném stavu několik dalších náhrobků vytvořených umělcem, u kterých je
zřejmé, že se o ně již několik let nikdo nestará.
Domnívám se, že obec Dobrá Voda u Českých Budějovic by měla
pečovat o hrob svého významného občana a o jím vytvořené dílo a současný stav lze označit za ostudný. Úprava hrobu a několika dalších
sochařských děl v sousedství by určitě si nevyžádala větších finančních
prostředků. 
JUDr. Jan Kolařík, Praha
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych v krátkosti reagoval na dopis adresovaný redakci
Dobrovodského zpravodaje a který je tedy zde uveřejněn.
V prvé řadě bych rád podotkl, že autor dopisu není jistě sám, komu
je při pohledu na monumentální řadu šesti hrobek, mezi kterými je i rodinná hrobka Schopenhauerových, smutno. Sám na hřbitov docházím,

z jistých důvodů bohužel častěji, než bych si přál. Situaci vnímám a často o zmíněných hrobkách přemýšlím, stejně jako např. bývalý starosta
a současný zastupitel pan Mgr. Jiří Šabatka.
Zde je nutné podotknout, že žádná ze šesti hrobek není a nikdy ani
nebyla v majetku naší obce. Hrobky, včetně té rodiny Schopenhauerů,
patří soukromým osobám. Pravdou je, že obec v zastoupení panem Šabatkou v minulosti jednala o převzetí jedné hrobky, právě té již několikrát zmíněné, ale bez úspěchu. Hrobová místa, na kterých se nacházejí
zmíněné hrobky, jsou řádně placena majiteli, a tudíž obec Dobrá Voda
u Českých Budějovic ani kdokoliv jiný nemá žádné právo zasahovat
do cizího majetku. Údržba a opravy těchto významných děl je tedy
na straně vlastníků hrobů.
Apeluji tedy na majitele těchto jistě historicky zajímavých staveb,
aby spojili své síly a nemalé finanční prostředky a situaci řešili tak, aby
při návštěvě hřbitova nebylo toto místo ostudou.

Bc. Petr Štika, starosta obce

ilustrační foto: Pixabay.com

foto: archiv redakce
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první bleší trh v naší obci

Bleší trhy jsou ideálním místem pro milovníky rozmanitých maličkostí i věcí, které zavál čas. Historicky první bleší trh v naší obci se uskutečnil v neděli
27. 6. 2021. Desítka prodejců a zhruba stovka návštěvníků zavítala na krásné místo, „pouťovou louku“ za kostelem Panny Marie Bolestné. Do poslední
chvíle přitom nebylo jasné, zda a jak akce s ohledem na koronavirové restrikce proběhne. „Definitivní rozhodnutí padlo až pár dní před akcí. Vše bylo
strašně narychlo. Přesto nás zájem lidí příjemně překvapil,“ sdělila organizátorka akce Marcela Živčáková.
Akce se vydařila, asi nikdo neodešel s prázdnou. Radost si udělaly dámy
i pánové. Nabídka byla vskutku rozmanitá. Maminkám udělalo radost
oblečení pro děti, nechyběly ale ani kousky, které doplnily garderobu
maminek. Našlo se i něco pro tatínky kutily, rockery, kuchaře i lyžaře,
zahradníky.
„Rádi bychom akci pořádali každý měsíc, samozřejmě vše závisí
na vývoji situace kolem koronaviru a na zájmu návštěvníků,“ upřesňuje organizátorka. Organizační tým dostal podporu obce a ve spolupráci
s místními hasiči se pokusí akci pravidelně opakovat. A to každou první
sobotu v měsíci.
Trhy v naší obci mají hrát v první řadě roli společenskou. Součástí
bleších trhů proto budou i domácí buchty a další občerstvení. V sobotu
7. 8. nemusíte snídat ani svačit, stačí přijít mezi nás, na louku za kostelem.
Pokusíme se bleší trh zorganizovat i za nepříznivého počasí.
Můžete přinést i nějaké nechtěné dary od příbuzných nebo poklady ze
své půdy a rovnou se zapojit mezi prodejce. Přijďte prodat, přijďte koupit
nebo jen posedět a popovídat se sousedy, kamarády a přáteli.
Svou přítomností nám pomůžete podpořit akci. Pokud se akce setká
s oblibou, určitě se pokusíme vymyslet prodejní prostory i pro zimní období.
Termín konání příštích bleších trhů bude s dostatečným předstihem
uveřejněn jak na webových stránkách obce a v obecních vývěskách, tak
na facebookovém profilu Milujeme Dobrou Vodu.

Bleší trh

Dobrá Voda u ČB

Tipy pro prodejce:
Většině z nás se doma hromadí předměty, které nepoužíváme a nevíme, kam s nimi. Bleší trh je ideálním řešením, protože zde věci můžeme prodat někomu, kdo je využije. Může to být oblečení, doplňky, knihy,
CD, starožitnosti, knoflíky, retro zboží atd. Oblečení po dětech, které už
odrostly, starší, ale funkční skateboard, keramika po babičce, staré hračky, pohlednice, zajímavé předměty, o kterých ani netušíte, k čemu původně sloužily, a další předměty, které by se daly takto prodat.
Vezměte si s sebou stolek, židli nebo jen deku, možná nějaký igelit
na přikrytí, kdyby se objevila přeháňka. Připravte si drobné na vrácení
a plastové sáčky pro kupující a předem si rozmyslete ceny nebo věci rovnou označte cenovkou. Prodejce má povinnost po ukončení trhů své místo
uklidit (odstranit odpadky atd.)
Tipy pro ostatní:
Pokud chcete své přebytečné „poklady“ předat dále, ale neradi prodáváte, je možné je darovat spolku, který bude věci na trzích nabízet, a výtěžek bude směřovat do Blešího fondu.
Těšíme se na Vás!
Zájemci o místo na prodej se mohou (ale nemusí) registrovat na e-mailové adrese: Marcela Živčáková (mzivcakova@email.cz), Marie Glaserová
(mglaserova@centrum.cz)
Marcela Živčáková

sobota
7.8.2021
od 8:00

„Kupujte potřebné, prodávejte
nepotřebné“

KDY :

sobota 7.8. od 8:00

...a každou další první sobotu v měsíci

KDE : pouťová louka za kostelem

Přijďte prodat, přijďte koupit !
Ten kdo přijde, neprohloupí !
Nakupující vstup ZDARMA
Prodejci za poplatek 50,-

Zájemci o prodej se mohou přihlásit na emailu.
Kdo se přihlásit nestihne, nevadí ! Můžete dorazit "na blind"
... snad prodejní místečko :) najde.
Kontaktní osoba:
Marcela Živčáková / mzivcakova @ email.cz

Momentka z „blešáku“, foto: organizátorky akce

Obecní úřad
vám nabízí ke koupi:
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 za 60 Kč a nově také
odznáček se znakem Dobré Vody za 40 Kč.
Stále si můžete zakoupit kalendář s fotografiemi
Dobré Vody od Otty Seppa, cena 100 Kč.

vzdělávání knihovna /5

Virtuální Univerzita
třetího věku:
Projekt Virtuální Univerzita třetího věku přichází s možností absolvování zajímavých kurzů
Domov důchodců Dobrá Voda nabízí občanům obce Dobrá Voda u Českých Budějovic 3 volná místa v projektu Virtuální Univerzita třetího věku
Způsob výuky:
•
Časová náročnost: cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní
•
Každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
•
Vypracování společného i samostatného testu po každé
přednášce a celkového závěrečného testu
•
Výběr max. dvou kurzů
•
Při zahájení výuky bývá obvykle přítomno 5–10 posluchačů
•
Studijní poplatek: 300 Kč/kurz
•
Lze se přihlásit do 31. srpna 2021
Přehled vybraných virtuálních kurzů:
•
Čínská medicína v naší zahrádce
•
Cestování – co jste možná nevěděli
•
České dějiny a jejich souvislosti
•
Etika jako východisko z krize společnosti
•
Historie a současnost české myslivosti
•
Lidské zdraví
•
Rituály evropských královských rodů
+ Astronomie (kurz zdarma)
Pro více informací se obraťte na Mgr. Renatu Tetourovou, vedoucí sociálního úseku, tel. 387 721 123, e-mail: socialni.vedouci@domov-dobravoda.cz.

Co nového
v obecní knihovně
S blížícími se dny volna a dovolených jsem do naší knihovny zakoupila
během června větší množství knih právě určených ke čtení „na dece“
– především příběhy pro ženy, detektivky a historické romány, některé
přímo na přání vás, čtenářů.
Stejně jako naše předchozí knihovnice jsem využila nabídky Moravské zemské knihovny v Brně, která se snaží podporovat české autory
a menší nakladatele a poskytuje knihovnám částku, za kterou je možné
vybrat si z širokého a pestrého množství titulů, jež nabízí. Na takto objednané knihy – pro děti i dospělé – se můžete těšit během následujících
několika měsíců.
Postupně také rozšiřuji nabídku titulů pro velké, ale ještě nedospělé
čtenáře; během září se v nákupu nových knih zaměřím právě na tyto
„přechodové“ hltače písmenek a v dětském oddělení jim bude vyhrazen
speciální prostor.
Rozšiřuje se nám také nabídka tzv. osvojených knih, což jsou kousky, které nosí čtenáři do knihovny. Jsem ráda, když donesete pěkné,
relativně nové knihy, které si mohou ještě najít své další čtenáře. Touto
cestou se rozšířila nabídka čtiva v obou odděleních; děkuji všem, kteří
jste knihovně již věnovali své knihy.
Letní provoz obecní knihovny zůstává stejný jako během jiných měsíců, zavřeno bude v týdnu od 9. do 13. 8. 2021.
Přeji pěkný srpen na dece s knihou,
Petra Miková

Recenze knihy:

Theodora Gossová
– Případ alchymistovy dcery

K činnosti tajného
Okrašlovacího spolku
na Dobré Vodě
Mnozí chodí po naší obci nevšímavě, jiní se dívají a hledají místa a zákoutí,
která by mohla vypadat lépe. Mohli bychom se nazvat Okrašlovacím spolkem.
Jedno z míst, které si přímo vyžadovalo pozvednutí své estetické úrovně, byla nehezká plakátovací plocha nad točnou autobusu. Výlepových
ploch máme na obci dost – a tato znemožňovala pohled na Dobrovodský
potok. Po jejím odstranění a výměně zábradlí se všem, kteří půjdete Hornickou ulicí, otevře malebný pohled na zkrocený vodní tok.
Druhým místem byl zarostlý a neudržovaný roh na křižovatce ulic
Hornická a K Lusnému. Po odborném zásahu a úpravě zahradnickou firmou vznikla pěkná plocha plná trvalek, které vás jistě potěší, až půjdete
kolem. Okrašlovat je třeba, neboť krása spočívá v jednotlivostech.

Za Okrašlovací spolek anonymní pozorovatelka

Kniha, kterou vám dnes představíme, je skvělým čtivem pro
odrostlé děti i pro zkušené čtenáře, kteří si občas dají malé literární odbočky do světa fantazie.
Spisovatelka
Theodora
Gossová je Američanka maďarského původu s obrovským vypravěčským talentem a smyslem
pro pokoušení literárních zkušeností čtenářů. Její román Případ
alchymistovy dcery je prvním
z trilogie Podivuhodná dobrodružství Athénina klubu a je
vystavěn tak, že znejistí čtenářezačátečníka a zkušenějšího velmi mile potěší. Jedná se totiž o záznam dobrodružství, které prožilo
několik nadmíru zajímavých slečen, a to tak, že jedna z nich sepisuje
a ostatní k textu přidávají vlastní komentář – někdy laskavě kritický,
jindy vtipný, mnohdy sebeironický.
Hlavními postavami románu jsou dcery nebo výtvory šílených vědců z románů z 19. století. Známe jejich výtvory mužského pohlaví – ale
jak by vypadaly a jednaly dívky, Mary Jekyllová, Diana Hydová, Justina Frankensteinová, Beatrice Rappacciniová nebo Catherine Moreauová? A jak by jim šlo vyšetřování záhad, pokud by byl jejich poradcem
poněkud zádumčivý, ale přesto velmi přitažlivý Sherlock Holmes?
V současné literatuře sílí proud alternativních historických románů a textů, které jsou nahuštěné odkazy na příběhy, které postavily
základy vyprávění, vytvořily silné postavy a principy jednotlivých
žánrů. Knihu Případ alchymistovy dcery můžete číst jako literární
začátečníci a popátrat po literárních postavách vědců, kteří vytvářeli „ideální“ podobu člověka ještě před nástupem robotických humanoidů, nebo se prostě nechat unášet vtipným a vypravěčsky strhujícím
příběhem mladých dívek, které své „vlohy“ po otcích nebo stvořitelích využily ve svůj prospěch.
Petra Miková

6/ kultura

15:00
až

16:00

16:00

POHÁDKA PRO DĚTI

až

pohádka O Všudybylovi
v podání Pepína Kašpara (Divadlo Studna)

18:00

19:00

OBČERSTVENÍ
v rámci letošního ročníku loučení s létem
si můžete s dětmi opéct připravené buřty,
nebo si můžete pochutnat na pečeném prasátku

Kulturní
Výbor

až

22:00

LIBA & spol
folk a blues pro radost

PRÄSIDENT
kapela v novém složení, ale pořád rock :)

pořadatel:

obec Dobrá Voda u Českých Budějovic

U Domova důchodců 33, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

sport /7

Podzim dobrovodských
stolních hokejistů

Soustředění
a fotbalový kemp

Na pozdní zahájení sezóny se chystají i vyznavači stolního hokeje kategorie biliard-hockey. Celostátní valnou hromadou, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem tohoto sportu, bylo na začátku června rozhodnuto, že
od počátku září se rozběhnou, byť v poněkud zkrácené variantě, všechny
soutěže stolních hokejistů. Znovu tak započnou klání nejen v soutěžích
jednotlivců, které v listopadu vyvrcholí mistrovstvím České republiky, ale
odstartují i všechny soutěže družstev.
A právě do dvou nejprestižnějších z nich se zapojí i náš dobrovodský
zástupce a člen místního SK, oddíl Stolní hokejová liga WIP Reklama
Dobrá Voda u Českých Budějovic. V naší nejvyšší republikové soutěži –
1. lize – bude obhajovat titul mistrů ČR, v Českomoravském poháru pak
bude usilovat o zlatý pohár pro vítěze, který měla Dobrá Voda v držení
naposledy před třemi lety.
Pokud to situace dovolí, bude sezóna ukončena tradičním vánočním
turnajem, který se za účasti především domácích, jihočeských hráčů uskuteční v předsvátečním období.
Miloslav Mach – předseda oddílu

Tak se nám dala čínská chřipka konečně na ústup a po měsících nečinnosti jsme opět mohli začít sportovat. Hned jak to bylo možné, jsme začali
opět naplno trénovat, a protože v zimě jsme na tradiční soustředění s mládeží nemohli, jeli jsme 18.–20. 6., tak jako poslední léta vždy, do penzionu
Vyhlídka ve Výtoni.
Vyšlo nám perfektní počasí a bylo zajímavé vidět známá místa v létě,
bez sněhu a mrazu. S kolegy trenéry jsme měli ohromnou radost, že naši
svěřenci neztratili po těch měsících všech možných omezení do sportování chuť a celé soustředění proběhlo bez sebemenších zádrhelů. Samozřejmě jsme trochu upravili tréninkové jednotky a nezapomněli jsme ani
na zábavu. Jako již tradičně kromě fotbalových aktivit jsme stihli i turnaj
v prší a v bowlingu.
No a protože doba nicnedělání byla opravdu dlouhá, uspořádali jsme
rovněž v termínu 5.–9. 7. druhý ročník fotbalového kempu. Ten se odehrával na dobrovodském hřišti a byl stejně jako soustředění pro celou naši
fotbalovou mládež napříč kategoriemi. Rovněž na fotbalovém kempu nám
počasí přálo, takže veškeré naplánované tréninky, aktivity a soutěže jsme
stihli dle plánu. Na kempu mají děti kromě tréninku a fotbalových zápasů
rovněž spoustu zábavných i vědomostních soutěží a her. Jsou rozděleny
do týmů, v každém jsou zastoupeny všechny věkové kategorie a po celý
týden spolu soutěží.
Jsme opravdu rádi, že účast na soustředění i na kempu byla výborná.
Obou akcí se vždy zúčastnilo cca 40 dětí. Největší radost s kolegy trenéry
jsme ale měli z toho, že pandemie nezanechala na naší mládeži žádnou
viditelnou stopu. Všichni se naplno zapojili do trénování a bylo na nich
vidět, jak moc jim pohyb a kolektiv ostatních chyběl - a to je nejdůležitější. Dovolil bych si jen ještě tímto poděkovat všem, kteří se na chodu
našeho fotbalového oddílu podílejí, protože bez jejich práce a času by nic
z toho nebylo možné. Všem našim členům a příznivcům přejeme krásné
léto a těšíme se, až se opět rozeběhnou na plno tréninky a zápasy.

Za Spolek SSK DV – Fotbal: Michal Beredzas

foto: archiv stolních hokejistů

Přehled domácích fotbalových zápasů
Spolku SK Dobrá Voda u Českých Budějovic
Datum a čas
08. 09. 2021 16:30
15. 09. 2021 16:30
29. 09. 2021 16:30

Domácí
D. Voda
D. Voda
D. Voda

Hosté
SKP B
Mladé
Nemanice-Úsilné

Soutěž
OP př.ml. sk. C
OP př.ml. sk. C
OP př.ml. sk. C

06. 09. 2021 16:30
13. 09. 2021 16:30
27. 09. 2021 16:30

D. Voda
D. Voda
D. Voda

Rudolfov
K. Újezd
SKP C

OS ml. žáci sk. A (starší přípravka)
OS ml. žáci sk. A (starší přípravka)
OS ml. žáci sk. A (starší přípravka)

11. 09. 2021 11:15
18. 09. 2021 11:15
11. 09. 2021 09:30
18. 09. 2021 09:30

D. Voda
D. Voda
D. Voda
D. Voda

Suchdol nad Luž.
Týn nad Vlt.
Suchdol nad Luž.
Týn nad Vlt.

I. A tř. mladších žáků sk. „A“
I. A tř. mladších žáků sk. „A“
I. A tř. starších žáků sk. „A“
I. A tř. starších žáků sk. „A“

12. 09. 2021 10:00
19. 09. 2021 10:00

D. Voda
D. Voda

Rudolfov
Kaplice

I.A dorostu sk. „A“
I.A dorostu sk. „A“

12. 09. 2021 15:00
19. 09. 2021 15:00

D. Voda B
D. Voda B

Zliv B
Ševětín B

IV. třída muži
IV. třída muži

14. 08. 2021 17:00
28. 08. 2021 10:00
04. 09. 2021 17:00
18. 09. 2021 16:30

D. Voda
D. Voda
D. Voda
D. Voda

Úsilné
Hluboká B
Borovany
Loko B

OP muži
OP muži
OP muži
OP muži

Za oddíl kopané Jan Baštář, předseda
(pozn. redakce: vybíráme zápasy k datu dalšího vydání zpravodaje; říjnové a listopadové termíny
najdete v příštím čísle)

Momentky z fotbalového kempu
foto: archiv SSK DV

8/ inzerce

UHELNÉ SKLADY
BORŠOV NAD VLTAVOU

LETNÍ CENY PALIV
od 1. 6. do 31. 8. 2021

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
složení uhlí pásovým dopravníkem

387 250 500, 602 409 423

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ BRÁNY

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

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

www.uhloterm.cz

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 Miroslav z Českých Budějovic provádí od 15. 8. do 30. 9. 2021
periodické čištění a kontroly komínů před topnou sezonou. V případě zájmu je možno se objednávat
na tel./SMS 608 043 563
▮ Mám zájem o koupi či pronájem zahrádky na Dobré Vodě, tel. 776 134 717

Dobrovodský zpravodaj č. 111. Vychází 5–6x ročně. Datum vydání 29. 7. 2021, uzávěrka příštího čísla: 17. 9. 2021. Jako periodický tisk územního
samosprávného celku vydává Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ 00581232. Evidováno MK ČR pod číslem
E10908. Grafická úprava a sazba: Jaroslav KLM Klíma – BASTA. Redakční rada: Petra Miková, Marcel Chrástka, Milan Přecechtěl.
Redakce si vyhrazuje právo na případné krácení příspěvků. Tisk: tiskárna KARMÁŠEK v nákladu 1000 kusů.

