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Svátek dětí – 1. červen

Milí malí čtenáři
zpravodaje,
přejeme vám, abyste
po dlouhé a určitě
nezábavné době, kterou
už snad máme za sebou,
prožili pěkný svátek,
den, který patří jen vám.
Pozvánky na dvě akce,
které jsou pro vás
připraveny, najdete uvnitř
časopisu, a také se
můžete těšit na nějaké
pěkné filmy v letním
kině. Přejeme vám
spoustu pěkných zážitků
a hezké prázdniny!
ilustrace: Gabriela Švehlová

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
ve svých rukách držíte nové vydání Dobrovodského zpravodaje v jiném,
menším formátu, než tomu bylo v uplynulých dvou letech. Rádi bychom
znali názor velkého počtu obyvatel, který formát je vhodnější. Dovolujeme si k tomuto vydání přiložit anketní lístek, který (pokud máte chuť)
vyplňte a při nejbližší příležitosti odevzdejte na obecní úřad. Druhá
otázka této krátké ankety se týká znovuzavedení obecního rozhlasu, moderního a bezdrátového. Vaše odpovědi jsou pro nás, zastupitele, velice
důležité a mohou pomoci při následném rozhodování o daných věcech.
V dalším vydání bychom rádi uveřejnili výsledky této ankety, proto bude
nutné odpovědi doručit do 30. 6. 2021. V případě potřeby je anketní lístek k dispozici na webu obce.
V průběhu měsíce dubna a května probíhalo v obci strojní čištění
ulic a většinu částí těchto ulic se podařilo zdárně vyčistit, jinde kvůli stojícím vozidlům nikoliv. Jelikož nemáme k dispozici již zmíněný
rozhlas, využili jsme informační kanály, které máme v současné době
k dispozici, a to web, mobilní aplikaci, vývěsky či za pomoci dopravního značení. Někde to stačilo, jinde bohužel ne. Představa, že majitel
nevhodně zaparkovaného vozidla by po odjetí zbylou část komunikace
uklidil, je asi pouze ve snách, ale v dnešní době nereálná. Po vyčištění
ulic následovalo postupné čištění uličních vpustí a plynule přecházíme
k letním činnostem, jako je především úprava zeleně a udržování celkové čistoty v obci. Velký dík patří našim zaměstnancům, ale také všem

dobrým lidem, kteří nám s prací pomáhají. Každý, kdo vezme do rukou
koště, lopatu či sekačku a upraví i malou část obecního pozemku, má
naše veliké uznání.
Na druhou stranu jsou mezi námi bohužel i lidé, kteří naopak práci
přidělávají, ať už nevědomky, či úmyslně. Příkladem může být opakované pohazování odpadků po celé obci nebo poškozování cizího majetku, např. v nedávné době poničené osvětlení u budovy oblastního ředitelství státního podniku Lesy ČR. Dalším příkladem může být případ
poškození betonového sloupu veřejného osvětlení v ulici Na Lukách,
pravděpodobně najetím vozidla. Sloup, který nakonec nevydržel a celou
svou délkou a vahou spadl na chodník, naštěstí nikomu nezpůsobil žádné zranění ani majetkovou újmu. I díky včasnému zásahu našich dobrovolných hasičů vše dopadlo dobře. Incident vyšetřovala Policie ČR, ale
při psaní těchto řádků zatím bez dopadení pachatele. Můžeme jen doufat, že se dotyčná osoba přizná a takovéto situace se nebudou opakovat.
Je zřejmé, že pozor si musíme dávat vždy a všude. Po nedávných
vytrvalých deštích, kdy je půda hojně podmáčena, může docházet k vyvracení stromů zejména v lesích, což se také v ojedinělých případech
již stalo. Buďte proto prosím obezřetní při svých toulkách krajinou a naslouchejte přírodě, třeba jako když jsme absolvovali procházku spolu
s ornitologem panem Martinem Šálkem. Jednalo se o velice příjemné
a poučné nedělní ráno a panu Šálkovi tímto velice děkujeme. Přeji všem
krásné prožití letních měsíců a především dětem zdárné ukončení školního roku.
Bc. Petr Štika, starosta obce
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střípky z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 22. 4. 2021 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
Schválení ceny vodného a stočného na období 1. 4. 2021 – 31. 3.
2022. Provozovatel naší vodovodní a kanalizační sítě, společnost ČEVAK,
a. s., navrhl změnu ceny vodného a stočného pro hospodářský rok 2021
takto: cena vodného v minulém roce činila 29,69 Kč/m3, pro rok 2021 byla
navržena cena 30,24 Kč/m3. Meziroční změna v Kč/m3 + 0,55 Kč bez DPH.
Cena stočného v minulém roce činila 25,17 Kč/m3, pro rok 2021 byla navržena cena 25,45 Kč/m3. Meziroční změna v Kč/m3 + 0,28 Kč bez DPH. Pevná složka, částka za vodoměr, zůstává nezměněná, tj. 745 Kč/rok bez DPH
(u RD). Cena vodného + stočného včetně 10% sazby DPH = 61,26 Kč za
1 m3. Jedná se o nárůst ceny o 0,91 Kč za 1 m3 oproti předchozímu období.
Schválení pronájmu majetku obce. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 8. 3. 2021 záměr pronajmout pozemek parc. č. 3648/46 – ostatní plocha o výměře 176 m2 a pozemek parc.
č. 3648/32 – zahrada o výměře 60 m2, vše v obci a k. ú. Dobrá Voda
u Českých Budějovic, a to za účelem dlouhodobého pronájmu. Uvedené
pozemky byly pronajaty za cenu 10 Kč/m2/rok.
Schválení výpůjčky majetku obce. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zveřejnila na úřední desce dne 6. 4. 2021 záměr vypůjčit pozemek
parc. č. 2529 – ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře

2.526 m2, a pozemek parc. č. 2528/1 – ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace o výměře 39 m2. Výpůjčku si vyžádala společnost ŘSD ČR,
která v blízkosti buduje výstavbu dálnice. Prostor bude po obnovení komunikace využíván zejména pro pěší, cyklisty a pro náhradní MHD a dopravní obsluhu obce, a to z důvodu plánované úplné uzavírky Dobrovodské
ulice. Doba výpůjčky je sjednána na dobu určitou do konce roku 2022.
Schválení kupní smlouvy v rámci výstavby základní technické
vybavenosti (ZTV). Na žádost investora Česká nájemní s.r.o. byl zastupitelům obce předložen návrh kupní smlouvy, která souvisí s převodem
majetku obci v rámci výstavby ZTV Dobrá Voda K Lusnému. Jedná se
o 7 objektů výstavby ZTV včetně pozemku parc. č. 3594/1 a pozemku par.
č. 2594/16, vše v obci a k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic. Kupní cena
souboru věcí byla stanovena ve výši 8.472,42 Kč včetně DPH.
Schválení návrhu na zhotovitele plánované stavební akce. Na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Potoční, Dobrá Voda u Českých Budějovic – II. etapa, byla hodnotící komisí doporučena jako zhotovitel společnost Stavitelství Matourek, s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby, IČ 25168002, s nejnižší nabídkovou cenou
5.960.502,02 Kč bez DPH.

Bc. Petr Štika, starosta obce

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci
Vloni před koncem školního roku jsme zadali specializované firmě měření hustoty a rychlosti silničního provozu na území naší obce a její vyhodnocení přineslo alarmující výsledky. Každý řidič dobře ví, že v obci
je povolena maximální rychlost 50 km/h, proto bylo úplně zbytečné
rozvíjet jakékoliv diskuse a začali jsme hledat řešení. Po konzultacích
se specialisty z oboru dopravy jsme došli k závěru, že optimální je pořízení „chytrých radarů“. V rozhodnutí nás utvrdily zkušenosti obcí,
které již tyto zařízení delší dobu provozují a jednoznačně se shodují,
že během krátké doby došlo k poklesu přestupků překročení povolené
rychlosti až o 70 %.
V lednu 2021 byla podána žádost o dotaci na umístění dvou „chytrých radarů“ na vjezdech do obce, o které vzhledem koronavirové epidemii nebylo dosud rozhodnuto. Proto jsme vstoupili do jednání se společností GEMOS CZ spol. s r.o., která nás zařadila do pilotního projektu
a zdarma nám zapůjčila na dobu čtyř měsíců jeden kus chytrého radaru.
Radar měří rychlost, pořizuje záznam a ten je odesílán přes modem
na dohledové centrum. Záznamy poslouží k potrestání neukázněných
řidičů. Jako bonus budou na dopravním portále dostupné dopravní statistiky. Obci z tohoto neplynou žádné finanční výnosy, obec však touto
cestou získá zvýšení bezpečnosti, což je pro nás všechny velice důležité.

Emil Oborný

foto: Emil Oborný

Sdělení našim seniorům
V rámci péče o seniory v naší obci bychom vám rádi předali tzv. seniorskou obálku s názvem I.C.E. KARTA. Jsou na ní uvedeny důležité kontakty na Integrovaný záchranný systém, záchrannou službu,
hasiče a policii. Tato karta po vyplnění slouží k informaci těmto uvedeným složkám v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života - tedy
v případě naléhavé pomoci.

Senior si na ní vyplní své nacionále, případně nemoci a léky, které
užívá, dále kontakty na osoby blízké a kontakt na praktického lékaře.
Po vyplnění je vhodné ponechat na viditelném místě (např. připevnit
magnetem na ledničku apod.).
Předávat je budeme seniorům nyní, v průběhu měsíce května a června. Tímto úkolem byla pověřena zastupitelka p. Marie Glaserová.
Věříme, že tyto karty budou využity jen v ojedinělých případech,
avšak (jak se praví) kdo je připraven, není zaskočen.
Přejeme vám všem proto hodně zdraví a spokojenosti v dalším životMarie Glaserová
ním období. 

ilustrační foto: Pixabay.com
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program zlepšování kvality ovzduší
K této tématice si dovoluji čtenáře odkázat na článek Cíle ochrany ovzduší v Dobrovodském zpravodaji č. 107 z listopadu 2020. Doporučuji seznámit se
se zněním zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a s oficiálními materiály MŽP na webových stránkách obce. Přestupky podle
§ 23 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností: § 23 Přestupky fyzických osob:
1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché
rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami,
b) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a)
neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo
technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního
zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro
provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem,
c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost
kouře podle § 17 odst. 1 písm. b),
d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm.
c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního
zdroje,
e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému orgánu
ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d),
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje
ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW
a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g)
provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu, h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17
odst. 1 písm. h) neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřed-

nictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly
nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií, nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže,
že o toto vyjádření požádal,
i) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím
právním předpisem,
j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům
za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona, nebo
k) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin přesahuje limitní
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.
2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), g), i), j)
nebo k),
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo h).

Jiří Šabatka

dálniční tunel Pohůrka
V souvislosti s výstavbou dálničního tunelu proběhlo 5. května další jednání na ŘSD. Přítomno bylo vedení českobudějovické správy ŘSD, zástupci
krajského úřadu, náměstek primátora města Č. Budějovice Petr Holický, v jehož gesci je nově i doprava, pracovníci odboru dopravy města, projektant
tunelu, zástupci firem, které budou realizovat další nutná zabezpečení provozu, vyvolaná stavbou a další. Za obec se jednání zúčastnili starosta Petr
Štika, místostarosta Emil Oborný a Jiří Šabatka. Z jednání jednoznačně vyplynulo, že stavba tunelu bude znamenat velký zásah do dopravy na území
celých Českých Budějovic.
Jak už jsem uvedl minule, stavba tunelu pokračuje podle změněné technologie.
Z dobrovodské silnice nyní vidíme odkrývající se stavební jámu se šikmými
svahy. Toto sešikmení dosahuje podle tvaru terénu hloubky až šesti metrů. Mezi
ním se bude, po zatlučení ocelových štětovnic v celé délce tunelu, hloubit stavební jáma. Podle toho, že výška stropu v tunelu bude cca pět metrů, betonová
podlaha a strop dohromady cca dva metry, a to celé v šíři cca dvacet sedm metrů a délce 999,5 m, si lze udělat určitou představu, kolik materiálu bude nutné
odvézt a po dokončení tunelu z části opět přivézt. Následovat bude plošně založená betonová podlaha, jejíž sklon směrem k Budějovicím bude 2,5 %. Potom
betonáž dělící stěny a bočních stěn. Po dokončení stropu bude tunel zavezen.
Předpokládá se, že v důsledku stavebních prací v severozápadní části obce poklesne hladina spodní vody asi o půl metru. Bylo naznačeno, že v určité fázi
výstavby by přednostně mohla být zprovozněna komunikace Stará cesta směr
Suché Vrbné alespoň pro cyklisty a pěší.
V současné době je provedena přeložka vodovodního a kanalizačního řadu,
jejichž realizace byla příčinou nedávného víkendového přerušení dobrovodské
silnice. Její dlouhodobé přerušení nastane snad poslední týden v srpnu. Pravděpodobně minimálně ještě jednou se podle dohody znovu zainteresovaní pracovníci sejdou a definitivně bude upřesněno, jak bude organizace dopravy nejen
v naší obci probíhat. Konkrétně se jedná o nové instalace semaforů na nejvytíženějších křižovatkách a úpravy těch stávajících.
Dopravním podnikem také bude stanovena pevná trasa linky č. 6, u které je
téměř jisté, že kromě zastávky U Zvonárny obslouží všechny stávající zastávky.
To ale za cenu, že jízdní doba k nádraží se prodlouží o cca deset minut. Obslu-

hu zastávek U Křížku a U Domova důchodců zajistí speciální menší autobus.
Jeho trasa a jízdní řád budou teprve definitivně stanoveny, končit bude na točně
MHD v Suchém Vrbném a bude jezdit zdarma. Hlavní příjezdovou i odjezdovou komunikací z obce se stane komunikace Na Vyhlídce. Protože musíme mít
stále na prvním místě na zřeteli bezpečnost dětí na cestě do a ze základní školy,
je schválena a bude vytvořena i nová, už minule zmiňovaná komunikace, a to
prodloužení ulice U Křížku až na Starou cestu. Toto rozhodnutí je definitivní.
Komunikace bude jednosměrná a řidiči, kteří využívají k cestě do zaměstnání
osobní automobil, ji po uvedení do provozu mohou využívat zejména z důvodu
možného snížení provozu před školou. Jezdit tudy bude i malý náhradní autobus.
Současné úpravy komunikace Potoční nejsou v rozporu s připravovanou objízdnou trasou, i když je zřejmé, že se každému líbit nemusí. Starosta obce
se opakovaně sešel s obyvateli, kterým vysvětlil některé stavební úpravy
komunikace. Jakákoliv změna proti schválenému projektu by nevyhnutelně
vedla k nezkolaudování komunikace, většinu úprav se však podařilo vysvětlit. Začala také 2. etapa výměny plynového potrubí a celkové rekonstrukce
této ulice, která bude přes Lázeňskou ulici pokračovat téměř až ke vchodu
do základní školy. Opraví se současně i chodník mezi ulicemi Na Vyhlídce
a Potoční. Ukončení celé této náročné stavby se plánuje do konce listopadu. I proto žádáme rodiče dětí, zejména nových prvňáků, pokud považují za nutné vézt je do školy autem, aby od září využívali zadního vjezdu
do školy ulicemi Školní nebo Nová cesta. Další upřesnění sdělíme v příštím
zpravodaji.
Jiří Šabatka
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MOBILNÍ Aplikace
V OBRAZE

Poděkování obci
za příspěvek

Vážení spoluobčané, ke sledování aktuálních informací je dobré mít v telefonu aplikaci V OBRAZE. Je zdarma a pro instalaci potřebujete pouze 13MB místa v úložišti telefonu. Aplikace je určena pro všechny, kteří
chtějí být informováni o aktualitách, upozorní vás na nově vložené zprávy. Přináší vám přehled aktualit z webu naší obce, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce, vždy se o všem
dozvíte ihned po zveřejnění.

Honební společenstvo Dubičné – Vráto děkuje za finanční příspěvek
na provoz a rozvoj české myslivosti.
Vzhledem k dlouhodobému úbytku drobné zvěře je mimo jiné nutný nákup bažantích kuřat, která se v naší vlastní voliéře odchovávají až
do své dospělosti a následně jsou vypouštěna do volné přírody. Příspěvek
je využíván i na samotný provoz této voliéry, nákup krmiv, nebo také
na výrobu a údržbu mysliveckých zařízení. Mezi tato patří například
krmná a skladovací zařízení či posedy. Pro představu zasíláme několik
snímků těchto zařízení.
Dále jsou nakupovány výstražné pachové ohradníky, které jsou umístěny podél místních komunikací. Ty ve velké míře zamezují střetu vozidel
se zvěří, především se zvěří srnčí.
Tímto chceme poděkovat obci Dobrá Voda u Českých Budějovic, zastoupené starostou, Bc. Petrem Štikou.
Za HS Dubičné – Vráto Rostislav Bílý, myslivecký hospodář

Ke stažení pro operační systémy iOS a Android:
z App Store
z Google Play



Milan Přecechtěl

foto: archiv HS

Kamínkování
na Dobré Vodě
Ve velmi dlouhé době lockdownu, který snášeli těžko nejen dospělí, ale
hlavně děti, přicházela v rodinách často otázka, jak ty menší zabavit. Tak
jsme se nechali inspirovat internetem. Malování kamínků. To je přesně
ono. Nejdříve děti zabavíme sbíráním různých tvarů kamínků, poté jejich
malováním a nakonec ukrýváním a hledáním. Na našich FB stránkách
Děti Dobré Vody jsme tento nápad zveřejnili a ihned se začali ozývat nejen naši stálí příznivci a členové, ale i další maminky, babičky a dokonce
tatínkové i dědové.
Začalo tedy malování na kamínky. Stačilo při procházkách nasbírat vhodné kamínky, pořídit si akrylové barvy a štětec a mohlo se začít. Do malování se zapojily celé rodiny. Bavilo to nejen děti, ale na chuť malování
přišly i rodiče a prarodiče. Když byly výtvory hotovy, stačilo je vyfotit
a poslat na naše stránky. Zde byly fotografie zveřejněny, aby každý věděl,
jak kamínky vypadají.
Další fází bylo roznášení a ukrývání kamínků. Toto bylo sice několikrát pro nepřízeň počasí odloženo, ale konečně se mohlo začít. Rodiče
společně s dětmi procházely Dobrou Vodou a hledaly důmyslné skrýše,
kam kamínky ukrýt.
Hned následující dny mohly děti začít hledat. Každý nález udělal velkou radost jak tomu, kdo jej našel, vyfotil a umístil jeho fotku na naše
stránky, tak tomu, kdo potom našel ten „svůj“ kamínek zveřejněn jako
nalezený. Někdo poté kamínek opět ukryl pro jiného hledače, někdo si
ten nejhezčí nechal na památku. Možná mu za pár let připomene tuto
výjimečně těžkou dobu lockdownu, kterou jsme se snažili trochu rozsvítit.
Tak co myslíte? Docela dobrý způsob, jak jít ven do přírody a dát přitom dětem nějaký konkrétní cíl.
Vaše Děti Dobré Vody
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Končí nám další
školní rok

Zprávičky
ze školky

Školní rok, který máme téměř za sebou, byl v mnoha ohledech neobvyklý.
V září jsme nastupovali plni optimismu, mysleli jsme si, že „novinka“
v podobě distanční výuky už se po prázdninách nebude opakovat. Naším
úkolem bylo zjistit pokroky našich žáků dosažené distančním způsobem,
sjednotit úroveň a všichni jsme se těšili, až se budeme moci zase začít
normálně učit.
Přes stoupající počty nakažených i nervozitu ve společnosti jsme do poslední chvíle věřili, že znovu nebudeme muset školu zavřít.
Tato víra skončila 12. října, kdy z nařízení vlády přešel na distanční výuku
druhý stupeň a za dva dny celá škola. Při vzpomínce na organizační veletoče
posledních měsíců – jedna třída ano, druhá ne, tohle ano, tohle ne, co jídelna,
co družina, co mateřinka, hygiena, roušky, respirátory, s rotací, bez rotace,
očkování, testování - se nemohu ubránit bilančním náladám, ale zároveň jsem
moc pyšná na všechny, že jsme to zvládli. Systém nastavený hned první den říjnové distance prakticky přešel až do posledních květnových dnů, naučili jsme
se spoustu nových věcí, myslím nejen učitele, ale i děti a rodiče. Kdo by byl
před rokem řekl, že na Dobré Vodě budeme běžně dělat online třídní schůzky,
online hospitovat, informace hledat na stránkách školy, mailovat si s učiteli,
pracovat s různými moduly Bakalářů, se Školním programem…
Možná by se mohlo zdát, že prázdniny, které zanedlouho začnou, vlastně
ani nepotřebujeme. Navzdory škarohlídům já vím, že opak je pravdou, bylo to
náročné.
Přeji krásné léto a děkuji všem, že stále chodím do práce s úsměvem a většinou s ním i odcházím.
Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ

V období od 1. března do 9. dubna 2021 byl na základě nařízení vlády
a epidemiologické situace přerušen provoz školky. V tomto období byly
děti vzdělávány distančním způsobem. Paní učitelky jim posílaly prostřednictvím e-mailu pracovní listy a omalovánky pro výuku, ale i pro
radost. Pokusili jsme se také o vzdělávání předškoláků přes MS Teams.
Pro všechny děti připravily paní učitelky několik her, úkoly byly umístěny
na plotě školky a děti je mohly plnit při procházkách po Dobré Vodě.
Od 10. května jsme obnovili provoz na všech třídách. S dětmi jsme oslavili
nejen Den Země, ale i čarodějnice, závodili jsme na košťatech, vařili jsme
lektvary, tančili jsme a házeli škrpálem.
V rámci výuky ICT jsme řešili úkoly z předčtenářské a předmatematické gramotnosti, rozvíjeli jsme postřeh a soustředění. Nezapomněli jsme ani
na naše maminky a k jejich svátku jsme jim vyrobili přáníčka, srdíčka a jiné
drobnosti.
Před koncem školního roku plánujeme ještě několik akcí. Den dětí oslavíme sportovní olympiádou, soutěžemi a občerstvením. Předškoláci se rozloučí
se školkou, na památku dostanou šerpu, i když bez tradiční besídky pro rodiče.
Přejeme všem hodně zdraví, krásné prázdniny a budoucím prvňáčkům radostný vstup do nové etapy života. Celý kolektiv MŠ se těší v září na nové
děti.
Tým učitelek MŠ

Ornitologická
procházka
Dne 16. 5. 2021 jsme spolu s Martinem Šálkem uspořádali procházku s pozorováním ptactva v okolí Dobré Vody. Zájemců se sešel nad
očekávání velký počet – děkujeme tímto za zájem o tuto naučnou expedici.

2x foto: Karel Mika
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Jak to bude
s kulturou?
Aktivita v oblasti pořádání kulturní akcí je v této
době velmi složitá. Neustále sledujeme opatření,
za kterých bude možné vám přinést jakýkoli kulturní zážitek. Ať už v podobě koncertu, výstavy či divadelního představení. Například s dobrovodským
rodákem Lukášem Sommerem, kytarovým virtuosem, máme předběžně domluven koncert. Jakmile
to situace dovolí, vybereme společný vhodný termín
a koncert uskutečníme. A další podobné aktivity
máme stále v jednání. V měsíci srpnu budeme opět
organizovat letní kino. Po čtyři letní večery pro
vás připravíme výjimečné filmové zážitky. V této
chvíli můžeme slíbit český film Šarlatán s Ivanem
Trojanem v hlavní roli. Ostatní filmy budeme vybírat podle aktuální nabídky distribuční společnosti.
Věříme, že i přes aktuální situaci ve společnosti se
přijdete rádi pobavit a těšíme se na setkání.
Marcel Chrástka,
předseda kulturního výboru

Fotíte rádi a zajímavě?
Zkuste se podívat po svém okolí a zachytit zajímavý moment.
Své snímky pošlete do 15. 7. 2021
na e-mail zpravodaj@dobravodaucb.cz,
a to v co nejvyšším rozlišení,
se jménem a souhlasem s případným otištěním.

Recenze knihy:
Miloš Kratochvíl
– Puntíkáři
Podtitul této vtipné a svěží knížky pro kluky (i holky) současného
českého autora zní Pachatelé dobrých skutků. Jak vlastně lze „páchat“
dobré skutky? Velmi lehce – hlavní hrdinové Michal Souček a Filip
Fialka jsou na to experti: kluci s dobrým srdcem a až přehnanou
ochotou pomáhat se vrhají do „záchranných“ akcí, které ovšem jejich
okolí (obzvláště dospělí) vnímá jako katastrofu.
Za skutky, kteří tito dva kámoši na život a na smrt provedou,
sbírají pomyslné i skutečné školní černé puntíky. První dostane Filip
zvaný Filda ještě dřív, než vkročí do první třídy – ujme se na ulici
malého, hubeného, třesoucího se psíka, doma ho vykrmí, až je zvířeti
zle. Bohužel psík patří panu Sojkovi, jak se později zjistí podle čipu
na veterině, kam maminka s Fildou přejedeného ratlíka odvezla. No
a pan Sojka, jako na potvoru, je ředitelem školy, kam Filda v září
nastupuje…
Podobných „malérů“ vzniklých vedením dobrými úmysly zažijí
kluci několik, nejen ve škole, ale třeba i na hřbitově. Že je vlastně
úsměvný konflikt mezi dobrým úmyslem dítěte a nahlížením tohoto
úmyslu dospělým, se můžete přesvědčit sami. Sérii Pachatelé dobrých skutků (kromě Puntíkářů ještě díly Duchaři, Kouzláci, Bouráci
a Klofáci si můžete vypůjčit v naší obecní knihovně. Bavit se budou
i dospělí čtenáři!
Petra Miková

Co nového
v obecní knihovně
Hlavní „novinkou“ je uvedení knihovny do sice omezeného, ale celkem
běžného provozu – konečně! Chtěla bych tu poděkovat všem čtenářkám a čtenářům, kteří respektují nutná drobná omezení a tím pomáhají
k příjemnému chodu naší knihovny.
Během května jsme pořídili několik nových titulů, jedná se především o doplnění doporučené četby pro středoškoláky a několik knih,
o které čtenáři projevili zájem. Během konce května by také mělo
dojít k zásadní obměně fondu z Jihočeské vědecké knihovny; vyřadili
jsme okolo tří set knih, které jsme měli v naší knihovně delší dobu
a vrátí se tedy zpět do JVK, zhruba stejný počet knih bychom měli
dostat jako výpůjčku.
Ve venkovní knihovně před oddělením pro dospělé čtenáře se stále objevují knihy, které tam umisťují dobrovodští čtenáři. A další si
zase zvykli proběhnout okolo a podívat se, co je tam nového. Dělám
to také a některé „odložené“ knihy, ty, které jsou nové a v pěkném
stavu, beru do naší knihovny. Možná by bylo dobré, kdybyste vy, kteří
musíte redukovat své knihovny, donesli knížky přímo mně (v pondělí
od 13:00–18:00, v úterý od 14:00–18:00) – stojím ale pouze o takové,
které jsou opravdu v dobrém stavu. Na druhou stranu – do police ven
už opravdu nepatří rozpadlé a poničené knihy.
Blíží se léto a s ním prázdniny – aktuální otevírací dobu sledujte
prosím na webu obce a na vývěskách. Otevřeno bude téměř celé léto.
Těším se na čtenou,
Petra Miková
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Poděkování obyvatelům
za pomoc

Pokládání věnců
u pomníků padlých

Tímto si dovoluji prostřednictvím obce poděkovat paní Aleně Němečkové a Václavu Němečkovi, kteří včasným předáním informace zabránili
případnému neštěstí tím, že kontaktovali zástupce obce ohledně uražené
betonové lampy veřejného osvětlení v ulici Na Lukách. Dobrovolní hasiči
zajistili prostor případného pádu sloupu na chodník zábranami a sloup byl
následně po zadokumentování PČR odborně odpojen. Asi po 10 minutách došlo k samovolnému pádu sloupu z části na chodník a komunikaci
do ohraničeného prostoru.
Dále si dovoluji poděkovat paní Petře Rottnerové, která včasným oznámením zástupci obce upozornila na uhnilý strom, nakloněný přes veřejnou komunikaci v katastru obce. Za pomoci dobrovolných hasičů a účasti
vlastníka pozemku byl tento nebezpečný strom odstraněn.

Stanislav Augustin

Jako každoročně uspořádali dobrovodští dobrovolní hasiči pietní připomínku obyvatel Dobré Vody, padlých během obou světových válek.
Zatímco oběti první světové války byly především vojáky bojujícími
na straně Rakouska – Uherska, druhá světová válka si vyžádala civilní
ztráty na životech. Jednalo se především o umučené v koncentračních
táborech nebo o oběti leteckého bombardování Českých Budějovic v úplném závěru válečného konfliktu.
Přestože nebylo v letošním roce z důvodu pandemie koronaviru možné
realizovat větší veřejné akce, naši hasiči i letos tichou vzpomínkou uctili
památku dobrovodských hrdinů i nevinných obětí.

foto: archiv SDH

foto: Ondřej Štika

Hasičský dobrovodský víceboj
pro děti a dospělé
12. 6. 2021
od 14 hodin
Sraz: před budovou dobrovolných hasičů Dobrá Voda
u Českých Budějovic
Místo konání: Dobrá Voda u ČB a přilehlé okolí
Přihlášení na: www.sdhdv.cz, od 1. do 9. 6. 2021

8/ inzerce

NEplacená
inzerce:

placená inzerce:

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
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