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Stavební činnost v obci
Cesta ke hřbitovu. Těsně před svátkem všech svatých byla dokončena nová komunikace k dobrovodskému hřbitovu včetně
chodníku a jednotné kanalizace. Protože osvětlení až k bráně hřbitova bylo realizováno už v loňském roce, lze tuto stavbu
považovat za hotovou. Ani v tomto případě její průběh, zejména v závěrečné fázi, nebyl zcela jednoduchý. Někteří z vás jste se
jistě již setkali s tím, že sehnat dnes zedníka, tesaře, topenáře, elektrikáře je kolosální problém. Podobný problém existuje dnes i u
velkých stavebních firem. V našem případě mírné zpoždění způsobily práce závěrečné, asfaltérské. Nakonec se vše v dobré obrátilo
a v pátek před dušičkami se po nové, pěkné ulici ke hřbitovu dojet dalo. Upozorňuji řidiče na změnu přednosti v jízdě, jedete-li
totiž Hornickou ulicí od točny nahoru ke hřbitovu, je hlavní silnicí tato a její odbočení doprava do Pomezní. Pojedete-li naopak od
hřbitova dolů, jste na silnici vedlejší a musíte dát přednost v jízdě vozidlům vyjíždějícím zleva z ulice Pomezní = hlavní silnice.
Stejně to platí i z ulice U Haldy, kde dáváte přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Dopravní značení je přehledné, změna
přednosti v jízdě nepochybně přispěje k bezpečnosti dopravy, rozhledové poměry se rovněž zlepšily. Protestantům, kteří se mě již
v počátcích stavby snažili obvinit, že jsem odsouhlasil „nesmyslný“ tvar křižovatky chci pouze znovu objasnit, že postupně na
projektu pracuje výhradně projektant s autorizací na dopravní stavby, věc dále posoudí inženýři Policie ČR, specializovaní na
dopravní stavby, kteří mu sdělí své připomínky a definitivní souhlas se započetím stavby dá Odbor dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města Č. Budějovice. Starosta tak může (musí) na závěr pouze podepsat a zaplatit fakturu. Pokud jsou
výtky k malému počtu parkovacích míst u hřbitova, lze pouze konstatovat, že jsme část pozemku pro rozšíření komunikace z
původních 3 m museli stejně přikoupit, byl vedený jako lesní pozemek, ten za obrubníky lesním pozemkem i nadále zůstává, není
naší obce a v lese se prostě parkovat nesmí. Vzhledem k tomu, že např. při konání besídky v mateřské škole se Zacharova ulice
zaplní vozidly a stání podél obrubníků také nikdy nikdo netrestal, jistě by se dalo a dá ve dnech svátků takové stání i u hřbitova
tolerovat. A komu se zdá křižovatka nepřehledná, chodník zbytečně široký a ulice příliš úzká, tomu asi není pomoci. jš.
Rekonstrukce svahu nad kapličkou na Dobré Vodě.
Nutná rekonstrukce dosluhujícího schodiště a žádoucí
obnažení kapličky zbouráním vodojemu „přilepeného“ k ní
otevřelo téma řešení celého prostoru okolí kapličky a jejího
propojení s kostelem jako celku. V prostoru, který měl
průchozí charakter, chyběla možnost posezení v blízkosti
kapličky nebo odpočinku po cestě schodištěm. Zcela
opomenut byl téměř nepřístupný památník z první světové
války. Na prostor byla zpracována zahradně-architektonická
studie. Během výměny schodiště bylo žádoucí vyřešit i
nepříznivé odtokové poměry z této svažité části obce tak,
aby veškerá voda z území neodtékala do Dobrovodského
potoka, ale byla v území alespoň částečně zachycena.
Zvolen byl návrat k přírodním materiálům (kameni a
mlatovým povrchům propustným pro vodu), které budou
postupně doplněny v příštím roce zelení tak, aby došlo k
oživení prostoru a omezení eroze na svazích. Započetím
stavebních prací při rekonstrukci schodišť v letošním roce
byl zjištěn velmi špatný stav některých stromů, zejména lip,
které hrozí vyvrácením či vylomením. Tento stav byl
způsoben nedostatečnou péči v minulých letech a
nevhodnými zásahy do kořenového prostoru stromů při
stavebních úpravách schodiště v roce 1995, především
tehdejší poškození či odstranění hlavních kořenů, které má
dnes za následek špatnou stabilitu stromů ve svahu a
zahrnutí bází stromů zeminou, což vede v současné době k
vyhnívání a vylomení stromů těsně nad zemí, jak se již stalo
v roce 2016, kdy se mohutná lípa zlomila u paty a spadla do
frekventované křižovatky. Nevhodné bylo už původní
vysazení stromů. Lípy byly vysazeny ve vzdálenosti 330400 cm od sebe, což je z hlediska zabezpečení dostatečně

velkého prostoru pro vývoj stromu a jeho stabilní koruny velmi
malá vzdálenost. Stromy nemají dostatek prostoru na rozvoj
korun, a proto se většinou vyklánějí do opačných směrů, mají
jednostranné koruny, kosterní větve jsou značně vytáhlé nebo
mají kmeny šikmý růst. Díky stavebním pracím se začalo
pracovat s porostem jako s celkem hodnotné stromy je
plánováno ponechat, v případě potřeby ošetřit, případně jejich
okolí upravit tak, aby byl stávajícím stromům zajištěn
dostatečný prostor pro výživu i růst. Poničené kosterní kořeny
stromů, zajišťující stabilní ukotvení stromu v půdě bohužel již
neobnovíme, díky stavbě jsme však mohly odhalit jejich
současný stav a hrozící situaci tak řešit již v tomto okamžiku.
Na základě doporučení dendrologických posudků je postupně
navrženo odstranění několika vzrostlých stromů a následné
nahrazení již odrostlými novými stromy tak, aby postupně
zastoupily stávající liniovou výsadbu kolem bočního schodiště.
Vzhledem k řešení odtokových poměrů v prostoru z roku 1995
trpěly všechny stromy v řešeném prostoru nedostatkem vláhy,
což bylo v minulosti značně patrné a projevilo se proschlými
korunami především u lip. Markantní to bylo i v jarním období
roku 2017, těsně před započetím stavebních prací při
rekonstrukci bočního schodiště. Díky rekonstrukci parkového
prostoru nad kapličkou a vytvořením nové odpočinkové plochy
s vyhlídkou v horní partii svahu bylo možné uložit do země v
horní části svahu vsakovací nádrž, díky které je možné snadno
odvést vodu stékající původně po zpevněných površích od
křižovatky u kostela dolů po svahu až do rekonstruovaného
prostoru. Jak je již dnes patrné, toto opatření je znatelné na
vzhledu zeleně na svahu již po několika deštích, kdy vsakovací
nádrž odvedla vodu do hlubších vrstev půdy na svahu namísto
do koryta Dobrovodského potoka. Ing. arch. Lenka Marcinová
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Za hodnocení rekonstrukce schodů děkuji, věřím, že se ji podaří v
následujícím roce dotáhnout spolu s projektantkami Ing. Arch.
Marcinovou a Ing. Nelou Hermannovou ke zdárnému konci.
Materiál na schodiště jsem postupně získával z obrubníků našich
rekonstruovaných ulic, soklový kámen je z mrákotínské žuly a
dovezeno ho bylo 22 tun. V této souvislosti se bohužel kromě
vandalů, kteří nelitovali úsilí a ze svahu sházeli asi jednu tunu
kamene, kterou jsem k pomníku nechal dosti obtížně dopravit,
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objevily i vážné defekty na stromech. Ty jsem nechal na
radu projektantek posoudit od soudního znalce a kopii jeho
posudku je možné prostudovat na obci. Budete mít čas si
lokalitu prohlédnout a protože jsem přesvědčen, že
poškození jsou závažná, z pohledu na narušenou stabilitu
lip i nebezpečná, bohužel je bude nutné v jarních měsících
odstranit, aby byly co nejdříve nahrazeny novou výsadbou.
J. Šabatka

Příprava sportovního areálu u hřbitova. Po první žádosti zástupců intenzivně se rozvíjejícího Tenisového klubu o pořízení
dalších dvou hřišť, kdy zastupitelé vyloučili možnost jejich výstavby v areálu u kostela, byla zmíněna jako náhradní lokalita pod
dobrovodským hřbitovem. Vzápětí byla informace ochotně rychle kýmsi přenesena k obyvatelům ulice U Haldy, kteří zde mají od
obce pronajaté zahrádky a ozvaly se první protesty. Jak by ne, zprvu byla cena za pronájem stanovena za 4 Kč/m 2 dle Cenového
věstníku Ministerstva financí, později podle stejného zdroje 7 Kč/m2, ta platí dodnes a dle smlouvy bude platná do konce roku
2018. Do té doby musí být zahrádky zachovány. Proto je v návrhu arch. Rouska za těmito zahrádkami navrženo venkovní fitnes
hřiště a stávající zeleň zůstává. Všechna tři navržená hřiště musí být dokonale vodě propustná, jak je tomu u současných kurtů
vedle mateřské školy a nezáleží na jejich povrchu, do hodiny po sebevětším lijáku se na nich dá hrát, protože voda se bezpečně
vsákne do podloží, tak jak je to u všech v současnosti budovaných moderních hřišť (na rozdíl od zdejšího asfaltového hřiště).
Kromě jiného zde vznikne rozměrově regulérní společné hřiště pro volejbal a nohejbal. Parkoviště, které by zde mělo být také
vybudováno, bude sloužit i pro návštěvníky hřbitova v tzv. návštěvních špičkách – svátku všech svatých, svátků vánočních a
velikonočních. A ostatní plochy a hřiště určená dětem i dospělým jsou v předložené studii zcela konkrétně situována včetně
rozměrů. Rezerva pro zvětšení hřbitova je zde zachována, ale nemyslím si, že by mohla být v nejbližších dvaceti letech použita.
Proto zde vysazujeme stromy (obvykle obcí nařízené náhradní sázení), je jich už cca 30 v posledních pěti letech a další příští rok
přibudou. A teprve k něčemu reálnému, co je alespoň na papíře, se dá diskutovat. V případě veřejné diskuze jsem však velmi
skeptický, protože se vždy proti sobě postaví dva tábory, obvykle věc skončí hádkou a nic se nevyřeší. Takže věc skončí stejně
rozhodnutím zastupitelů, kteří přeberou zodpovědnost...Pokud se nerozhodne o výstavbě hřišť, je možná jen varianta –nedělat tam
nic. Pravda, máme v obci už tři místa, kde děti i s rodiči mohou sportem smysluplně trávit volný čas. Při plánování přestavby hřiště
v Trávní ulici jsem ale také slyšel otázku proč? Tam nikdo chodit nebude. Hřiště vybudované před asi třiceti léty z nadšení a hlavně
práce lidí bydlících v nejbližším okolí si své uživatele opět našlo a nepochybně si je najde i tento areál. Současně budovaný pěkný
park Domova důchodců je a bude i nadále volně přístupný široké veřejnosti, připravované otevření Dětské skupiny (do jisté míry
ekvivalent MŠ) si jistě své zájemce z řad mladých dobrovodských rodin rovněž najde a veřejnosti bude od příštího roku k dispozici
v domově důchodců i ústavní lékárna, kterou dobrovodští rovněž dlouho postrádají. Nemohu nevzpomenout protestů proti stavbě
areálu Lesů ČR, která nejen že nepoškodila životní prostředí obce, ale zaměstnanci velmi dobře spolupracují jak s místní
knihovnou, tak základní školou a areál je volně průchozí.

2018 připravovaná výměna vodovodního potrubí
v ulicích Trávní a Na Lukách. Projektově je
připravena výměna starého vodovodního potrubí ve
výše uvedených ulicích. Je tam uloženo potrubí z litiny
a během posledních dvou let se v oblasti vyskytlo
několik poruch. Tyto i budoucí poruchy, které budou až
do výměny nepochybně pokračovat a časem zcela
zbytečně navyšovat cenu vodného a stočného nám
všem, můžeme eliminovat pouze výměnou za potrubí
nové, polyetylenové. Protože dobrých stavebních firem
v regionu, které nejsou zavaleny zakázkami, bude
s příchodem nového roku ubývat a ceny stavebních
prací v příštím roce budou zcela nepochybně stoupat,
budeme usilovat o to, abychom se stavebními pracemi
začali nejpozději do června příštího roku. Rád bych
upozornil obyvatele v této lokalitě, že se jedná o velmi

rozsáhlou práci i časově. Vzhledem k řadové zástavbě
v Trávní ulici se zde bude přepojovat mnoho přípojek
při celkové délce potrubí téměř 570 m a výměna bude
rozdělena do čtyř úseků: Lázeňská ulice – křižovatka
Trávní, křižovatka Trávní - Sadová ulice a dále Trávní
ulice, která bude rovněž rozdělena na dvě části. Aby
nedošlo k dlouhé prodlevě v zásobení rodinných domů
vodou, bude vždy v těchto úsecích vybudován tzv.
suchovod. To je náhradní povrchové vedení, na které
budou napojeny stávající vodovodní přípojky po jejich
demontáži z vyměňovaného řadu. Obě vedení se musí
dezinfikovat a je nutné provést na nich tlakovou
zkoušku. Po položení nového potrubí pak tyto přípojky
budou vráceny zpět na nový řad. Odhadovaná doba
prací je tři měsíce.

Víceúčelová stavba na hřbitově. Po vybudování kanalizace ke hřbitovu se nabízí logicky myšlenka i na vybudování sociálního
zařízení jak pro správce hřbitova, tak i pro návštěvníky, které by vyhovělo nejen požadavkům hygieny, ale i doby. Po zhodnocení
stavebního stavu doporučil projektant vzhledem k nevyhovující elektroinstalaci, krovů, krytiny a výrazné vlhkosti objektu
odstranění celé stavby, asfaltového povrchu v jeho okolí, úpravu terénu a následně vybudování nového objektu. Na přípravě
demolice i následné stavby se už pracuje, získání všech vyjádření a povolení bude zas nějaký čas trvat, ale jsme připraveni začít se
stavbou také co nejdříve.

Volba prezidenta republiky
Ještě nedozněly debaty o výsledcích voleb do PS a již připravujeme volby nové. Vás, kteří nebudete volit v místě
bydliště a využijete možnost volby jinde upozorňuji, že už od 28. srpna můžete žádat o vydání voličského průkazu! viz § 33 volebního zákona:
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„Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném
zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý
seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a
doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku
uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše
úřední záznam“.
Jak dál s odpady? V měsíci září se poprvé v historii
obce přiblížila částka za měsíční likvidaci odpadu k
magické hranici 200.000 Kč, (konkrétně 199.365 Kč).
Protože s každou novou komoditou, kterou začneme
třídit – naposledy plechovky od konzerv – tato cena
narůstá, je třeba se zamyslit nad tím, jak dál. V
předvolebním období, kdy se vždy nejrůznější politici a
lobisté snaží zabodovat u voličů, v tomto případě tlakem
na zvyšování mezd, ať to státní, městské nebo obecní
pokladny stojí co to stojí, přicházejí kromě jiných
odvětví i mzdové požadavky provozních zaměstnanců a
řidičů nejen svozových firem. A v podstatě nesplnění
těchto požadavků v současné době znamená, že firma o
takového zaměstnance v krátké době přijde, práce je
všude dost, lidí na práci rukami málo. Necítím se být
politikem, ale dovedu si představit, že řada firem
zejména z důvodu nemožnosti uspokojit v příštím roce
mzdové požadavky zanikne anebo podstatně zvýší ceny.
Obce ani města ale nemohou být dojnou krávou a jednou
také řeknou dost. Většina rozumných starostů obojí
dopustit nechce. Mohou ale jen přenést břemeno těchto
vyšších plateb na obyvatele nebo omezit další investiční
akce, protože přes všechny možné sliby vlád se peníze
navíc přes rostoucí náklady do jejich pokladen příliš
nehrnou...Vzhledem k nepořádku okolo kontejnerů, který
se mírně zlepšil tím, že např. plasty nyní vyvážíme každý
týden, jsem z podnětu jednoho zastupitele zkoumal
možnost zabudovat tyto kontejnery pod zem. Je to
nákladné řešení, které se dá např. kvůli podzemním sítím
využít jen v některých místech. Sousední Srubec tuto
možnost hodlá řešit pomocí dotace SFŽP. U nich se má
jednat o kontejnery polozapuštěné, se zhruba
trojnásobným objemem a svozové firmy je, i ty zcela
zapuštěné pod zem, vysypávat umí. Najdeme je ale jen
na náměstí v Písku, na Piaristickém náměstí v Českých
Budějovicích a v budoucnu snad tedy i ve Srubci. Věc
však má jeden háček, pořizovací cena je vysoká
(nesmyslná dotace ji snad z části „zaplácne“), ale další,
provozní náklady jsou nezanedbatelné. Dnes přijede
svozový vůz, vysype kontejner o objemu 1100 litrů a
jeho obsah ve svých útrobách slisuje, takže odveze cca
až 4 tuny plastů. K podzemnímu kontejneru musí přijet
valník, obsah z něho hydraulickou rukou naloží, ale
neslisuje, protože na to není zařízen. Proto by museli na

Dobrou Vodu zajet asi 3x častěji a jsme pak na tom z
pohledu financí přinejmenším stejně. Nehledě na to, že
všude tyto kontejnery umístit nejdou, a tak bychom
způsob výsypu měli dvojí = dražší. Toto jsem se dověděl
při jednání se svozovou firmou. A obdržel další
informaci. Od ledna nám bude cena za likvidaci odpadu
navýšena o 10 %. (nebo můžeme vypsat výběrové řízení,
další dvě svozové firmy jsou na tom ale podobně, navíc
skládka v Lišově už pracuje na výjimku, když povolené
množství ukládaného odpadu dávno překročila a další
firma má skládku u Vodňan...) Obec tedy zaplatí za
likvidaci odpadů cca o jeden milion více, než od
obyvatel vybere. V roce 2010 byl rozdíl „jen“ půl
milionu. Situaci jsme posuzovali dále a došli k závěru, že
částečné řešení je, pokud ještě zvýšíme procento
separovaného odpadu, mělo by se po zkušenostech např.
z blízkých Litvínovic výrazně snížit množství
komunálního (netříděného) odpadu, který putuje na
skládku. Směrnice EU republiku zavazuje k tomu, aby
skládkování netříděného odpadu skončilo roku 2030, ČR
se však zavázala k tomuto ukončení už v roce 2024! Aby
vyvinula tlak na splnění tohoto termínu, volí cestu
postupného zvyšování cen za 1 tunu uloženého odpadu
na skládku. Pro naši obec by to znamenalo jen za prosté
uložení na skládku ve finále asi 1,2 mil. Kč. Úsporu lze
najít tedy jen ve výrazném snížení množství tohoto
skládkovaného odpadu. Po předběžném vyhodnocení
stavu zatím v jedné obci, kde kromě hnědé nádoby na
bioodpad dostali obyvatelé ještě stejně velkou nádobu na
plast a na papír, které se potom vyvážejí 1x za měsíc,
bioodpad 1x za 14 dnů a komunální odpad také.
Množství separovaného odpadu se výrazně zvýšilo,
protože patrně neskončilo v popelnicích a naopak,
komunální odpad výrazně ubyl. Tato varianta by byla pro
současnou svozovou firmu akceptovatelná u nás od 1. 7.
2018. Pytle, které používá např. město Rudolfov jsou
dnes neakceptovatelné, protože sami jsou odpadem a to
odpadem, (PVC fólie) který nikdo nechce. Nechceme
navyšovat cenu za likvidaci odpadu, pro někoho však
může být umístění 4 nádob na odpad místo 2 problém.
Pokud zastupitelé tuto variantu, kterou jsem zodpovědně
projednával schválí, je to v současné chvíli jediná možná
cesta, jak zvýšit podíl odpadu, který neskončí na skládce
a tím se nezvýší cena pro nás všechny. j.š.

Svozový plán odpadu na I. pololetí 2018
Komunální odpad: středa, ranní směna. Bioodpad: pátek, sudý týden, odpolední směna – poprvé 7. dubna 2018.
Kontejnery - Plasty: každý čtvrtek. Papír: čtvrtek, lichý týden. Sklo: začátek sudého měsíce. Kovové obaly: 1x za
měsíc. Poplatek se pro rok 2018 nemění, je 650 Kč na osobu a lze jej zaplatit jednorázově do 28. února, nebo ve dvou
splátkách – do 28. února a 30. června na č. účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj připište číslo popisné domu
(čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Výjimečně lze platit i na obecním úřadu, ale to pouze v pondělí a
nebo ve středu. Poplatek za psy se také nemění, číslo účtu stejné, variabilní symbol 1341, plaťte prosím až po Novém roce.
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Informace od E.ON
Chtěl bych vás informovat o výpadcích elektřiny, které se staly v pondělí 25. a v úterý 26. září 2017. V obou
případech došlo k souběhu dvou poruch na linkách VN. 25.9. v 17.01 došlo ve stejném čase ke dvě poruchám na
linkách VN a to na lince Okruh 1, kde bouchla koncovka VN v TS Rudolfov Hornická a zároveň na lince Velešín, kde
došlo poruše Úsekového vypínače (upálení jedné fáze a následné přepálení vodiče). 26.9. v 16.18 a 16.20 došlo opět
ke dvěma poruchám na linkách VN. V lince Papírny 2 došlo k poruše na sváděči přepětí na TS v Homole MŠ a
následně na lince Okruh 1 došlo k přepálení vodiče na odbočném stožáru k TS Sportcentrum Zvonárna. Při poruchách
na zařízení VN se musí nejprve porucha lokalizovat, zjistit její rozsah, zajištění techniky a materiálu na opravu,
následuje zajištění pracoviště a teprve poté může dojít její bezpečné opravě. Proto se může někdy zdát, že výpadek
trvá dlouhou dobu. Dovolte mi abych se jménem naší společnosti omluvil za případné problémy spojené s výpadky
elektřiny. Ve zmíněných případech se jedná poruchy na technickém zařízení a ty nelze předvídat. Věřte, že se snažíme
podobné případy minimalizovat a závady odstranit v co nejkratším čase. Děkuji za pochopení a jsem připraven
odpovědět na vaše dotazy. S pozdravem Miroslav Točín, oblastní management

Pozvánka na rozsvěcení vánočního stromu
15. září tomu bylo 10 roků, co byly již potřetí na věž
dobrovodského kostela Panny Marie Bolestné
instalovány tři nové zvony. Vraťme se trochu do
historie. Kolem roku 550 se odlévání zvonů věnovaly
hlavně kláštery, po roce 1000 n.l. začaly vznikat také
světské řemeslnické dílny v Bavorsku. Zvony byly
stále více hudebně i řemeslně zušlechťovány. Každá
zvonařská dílna si vytvořila svůj vlastní zvukový
charakter. Na základě zkušeností a tajných vzorců,
předávaných z generace na generaci tak vznikaly různé
typy zvonů a tónových stupnic. Zvony Pernerova
zvonařství, které pro dobrovodský kostel vyrobilo
dosud všechny zvony, zněly v Čechách i na Moravě od
počátku 17. století. Jedinečnost žebrové konstrukce v
dur nebo v moll a plný, měkký zvuk Pernerových
zvonů se těší ve světě oblibě. Po celém světě podávají
svědectví o mistrovském umění staré řemeslnické
dílny. Řemeslná zručnost, spojená s tradičními
technikami otvírá zvonům ve světě stále dveře kostelů,
kaplí, klášterů a radnic. Provázejí i celou historii
dobrovodského kostela od jeho vysvěcení v 18. století
(1739). V září roku 1916 byly však ze zvonice
dobrovodského kostela sejmuty tři ze čtyř původních
zvonů a materiál z nich byl použit pro válečné účely. V
roce 1924 byly odlity dva nové zvony v Pernerově
zvonárně, větší z nich o hmotnosti 350 kg věnoval
kostelu sám zvonař Rudolf Perner. Druhý byl pořízen

za peníze ze sbírky farníků. V roce 1932 byl pořízen
ještě čtvrtý zvon. Všechny tři zvony postihl v roce 1942
stejný osud jako jejich předchůdce, byly opět zabaveny
Němci k válečným účelům. (Při nedávné návštěvě Blatné
jsem zjistil, že úplně stejný osud potkal zvony ze 44 m
vysoké věže tamního kostela, vyrobené stejnými
zvonaři). Po 75 letech od této události si připomeneme
desáté výročí od jejich poslední instalace Dobrovodským
hlaholením, spojeným opět s rozsvěcením vánočního
stromu. Letošní advent začíná až 3.12.2017 Železnou
nedělí. Na jednu stranu je to celkem pozdě, na druhou
stranu do Vánoc je to přesně 21 dní, což pro mnoho lidí
může být dostatek času na pečení, nakupování, na trhy i
úklid. V případě, že byste nestíhali, tak se přece nic
neděje, protože Vánoce a advent jsou tady každý rok.
Zvu vás všechny ke společné oslavě této události již v
sobotu 2. prosince od 16 hodin před kostel. V tuto
hodinu bude připraveno žesťové trio, které se hodinovým
vystoupením pokusí připravit nám všem tu správnou
předvánoční atmosféru a případně podpoří společný zpěv
vánočních písniček nebo koled. V 17 hodin bude
rozsvícen vánoční strom, rozezvučí se na 5 minut 4
dobrovodské zvony, bude se podávat vánoční punč a
protože čert i mikuláš si už chystají své kožichy na týden
následující, věřím že přijmou mé pozvání a zastaví se i u
našeho vánočního stromu. j.š.

Hasičský ples
Pro vaše snazší plánování plesové sezóny 2018 v předstihu oznamujeme, že Ples dobrovodských hasičů
se bude konat v sobotu 27. ledna 2018 v KD Metropol. K tanci i poslechu hraje skupina MIDI.

Příjemné a nerušené prožití vánočních svátků a spokojenost v příštím
roce všem obyvatelům obce Dobrá Voda u Českých Budějovic přejí
zastupitelé obce.
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