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Vážení spoluobčané,
dnes bych se rád dotkl témat, která se bezprostředně týkají nás všech. Tou aktuální je oprava povrchu Lázeňské ulice.
Ten byl ve velmi špatném stavu, resp. zhruba od místa připojení Potoční a Mírové ulice směrem k městu ještě je. Od
tohoto místa, tedy bez jakékoliv dřívější konzultace s obcí začali v posledních květnových dnech přípravy k opravě povrchu až k odbočení ulice U Lomu, dnes již je povrch hotový. Velmi chválihodné tempo, které si nezadá s tempem
oprav v Německu nebo Rakousku, kvalita práce rovněž dobrá. Proč nebyla aspoň na pár hodin vozovka třeba z důvodu
bezpečnosti pracovníků zcela uzavřena při pokládání vrchního koberce nevím. Ve světě to zvykem je. K dotazům, proč
čtrnáct dnů před tím byly opraveny výtluky a obnoveno vodorovné dopravní značení, jistě ne za malé peníze a za pár
dnů odfrézováno, také nemám rozumné vysvětlení. Možná ho nemá ani investor. A další, podstatnější fakt je ten, že v
celém tomto úseku je nevyměněné vodovodní potrubí, které vykazuje poměrně časté poruchy. Od roku 2007 máme na
jeho výměnu zpracovanou projektovou dokumentaci, možnost, že bychom vyměnili potrubí za obecní finance a povrch
by uhradil „kraj“ mi v té době byla zamítnuta. Budeme tedy doufat, že takto pěkný povrch vydrží dlouho, bez narušení
výkopy pro opravu potrubí. Věřím, že oprava bude ještě letos realizována i ve směru opačném, tam už totiž je
vodovodní potrubí vyměněné od roku 2004...Děkujeme tedy příslušným orgánům za tuto opravu, která jistě přispěje ke
ztišení hluku v okolí, ale...
Dalším, stále opakovaným tématem je vandalství. Odpadkové koše a kontejnery v potoce po nočním hýření jen svědčí
o nevelké inteligenci autorů těchto hříček. Ale uříznout pilkou u země vzrostlý, dvoumetrový a poměrně vzácný buk v
zahradě obecního úřadu, je to ještě klukovina? Většina lidí, kteří procházejí okolo nově rekonstruované budovy se ráda
zastaví a pokochá pohledem na nově upravenou zahradu s pečlivě volenými rostlinami. Lze však považovat za milovníka přírody člověka, který v noci vleze do dobře osvětleného objektu, dvě rostliny vyrve a odnese si je a další dvě,
protože tak snadno vytrhnout nešly, prostě zláme? Vím o dvou cedrech na Dobré Vodě, které pěkně rostou a je vidět, že
se jim zde daří. Ten ukradený, obecní, asi 120 cm vysoký je neobvyklý tím, že jej dováží do ČR pouze firma, která za hradu oú upravovala a odborník jej pozná. Může mít nový „druhomajitel“ z takového přírůstku do zahrady radost? I
když z finančních důvodů neradi, museli zastupitelé rozhodnout i o hlídání objektu z vnějšku, pomocí kamer s nočním
viděním, které monitorují nepřetržitě celou zahradu. Vynaložené peníze se jistě daly utratit i účelněji, ale zlodějnu do
nekonečna tolerovat nejde. V současné době je díky penězům, získaným z grantového programu Jihočeského kraje,
zpracováván projekt na revitalizaci zelených ploch v obci. Týká se to ploch o rozloze téměž 1,5 ha v okolí domova dů chodců, kostela, podél potoka od kapličky až k mostu u prodejny potravin a pod trafostanicí při odbočce ulice Na Vy hlídce z Lázeňské ulice. V tomto případě je velká šance získat velké peníze i na realizaci celé akce a proměnit tak
Dobrou Vodu v jeden velký park. To se ovšem nepodaří, pokud budou pokračovat nájezdy lupičů za čerstvě zasazený mi rostlinami nejen na obecních pozemcích, ale i do soukromých zahrad. Na Slovensku již našli cestu, jak zveřejňovat
jména zlodějíčků v obchodech a nebojí se, že by porušovali jejich lidská práva a zákony na ochranu „osobnosti“. Až k
tomu najdeme cestu i u nás, jistě se procento těchto krádeží také sníží. Pochopit se dá krádež potravin z hladu, ale krá dež okrasných rostlin, stavebního materiálu, auta, vlajek a ozdobných předmětů je neomluvitelná!
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POZVÁNKA - OSMDESÁT ROKŮ FOTBALU NA DOBRÉ VODĚ
Zveme všechny hráče, funkcionáře (aktivní i pasivní), příznivce a kamarády ke společné oslavě 80. tého výročí založení fotbalového oddílu SK Dobrá Voda u Českých Budějovic, která se bude konat dne 25. června na dobrovodském
hřišti.
PROGRAM OSLAV:
9,00 – 17,00 TURNAJ MLÁDEŽE
17,00 – 19,00 SK Dobrá Voda u Českých Budějovic – HC MOUNTFIELD ČB
- přátelské utkání našeho A muřstva s extraligovým týmem hokejistů!
Za výbor SK zve předseda Zdeněk Frolík
S končícím fotbalovým ročníkem krátká rekapitulace sezony: „A“ mužstvo mužů, hrající dlouhá léta krajskou I. A třídu si v B skupině vede velice zdatně a dvě kola před koncem (psáno 5. 6.) obsadí nejhůře 4. místo. Po excelentní
podzimní části se nám nevyvedl začátek jara, poté se mužstvo opět zkonsolidovalo a do teď nasbíralo 50 bodů. Slabší
jarní výkony byly důsledkem jak menší účasti na tréniccích (ukončení studia + nástup do zaměstnání), tak velkého po čtu zraněných hráčů. O úspěchu této sezóny svědčí fakt, že za námi skončily kluby Loko ČB, Čt. Dvory,, Lišov, či
Bavorovice. Za to děkuji všem hráčům, trenérům Hanelovi a Adamovi, vedoucí mužstva Janě Syslové, maséru Tomáši
Pierovi a všem fandům za příkladnou podporu. Rezerva mužů nenavázala na dobrou loňskou hru a zvýšeným úsilým se
ještě pokusí o zlepšení.
V oblasti mládeže se daří. V soutěžích máme 4 mužstva (2x mladší přípravka, 1x starší přípravka, + mladší žáci) a
jedno mužstvo minipřípravky. Ke zkušeným trenérům Libertinovi a Valentovi se přidali i aktivní hráči Baštář, Novotný
a Šulista. z.f.

Použité potravinářské tuky již sbíráme!
Již dva týdny máte možnost použité potravinářské tuky v PET lahvích ekologicky ukládat na dvou místech obce: V
místě pro separovaný odpad v Mírové ulici a v ulici Požárníků. U nádob na separovaný odpad je popelnice v barvě
khaky, určená pro sběr tohoto odpadu.

VETERINÁRNÍ AMBULANCE

Veterinární ambulance Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Lukách 3 je opět v provozu.
Ordinační hodiny:
Pondělí
1500 - 1800
Úterý
1500 - 1700
Středa
1500 - 1800
Čtvrtek
1500 - 1700
Pátek
1500 – 1700
Mimo ordinační hodiny dle dohody, tel. 724 054 291
MVDr Vladimír Vavřín, veterinární lékař, Kamila Dvořáková, veterinární technik.

Dobrovodský šprtec slaví 20 let od svého založení!!!
Šprtec nebo-li stolní hokej kategorie billiard-hockey na Dobré Vodě u Českých Budějovic slaví již 20 let své existence. 6.
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června 1991 totiž došlo k založení prvního klubu stolního hokeje na jihu Čech – Stolní hokejové ligy České Budějovice.
Tým tehdy tvořilo pouhých pět nadšenců – Antonín Duda, Filip Šusta, Daniel Dušák, Daniel Bazala a Miloslav Mach.
V počátcích se jednalo o čistě amatérské, zájmové uskupení lidí, které spojoval pouze zápal pro hru zvanou šprtec. Postu pem času začali jeho členové zjišťovat, že zájemců o hru roste a proto by bylo zapotřebí tyto lidi podchytit a dále jejich hru
rozvíjet. Dobrovodský klub stolních hokejistů navázal v druhé polovině roku 1992 užší spolupráci s Unií hráčů stolního
hokeje a od roku 1993 se pravidelně zapojil do jejich soutěží. Od tohoto data též sám začíná organizovat veřejné akce v
podobě turnajů jednotlivců. Vůbec prvním počinem byl hned 23.1.1993 turnaj, konaný v tělocvičně ZŠ Suché Vrbné. Toho
se zúčastnilo 41 hráčů z celé republiky a mezi nimi i pět výše jmenovaných jihočeských průkopníků Šprtce. Nutno
podotknout, že všem bylo tenkrát teprve okolo 15-ti let. Akce dopadla i přes jejich velmi nízký věk po organizační stránce
znamenitě a tak bylo zaděláno na trvalé usídlení stolního hokeje v regionu. Vzhledem k nastalé a nevyhnutelné nutnosti dát
klubu řád a vést klubové účetnictví, se, tenkrát ještě, Stolní hokejová liga České Budějovice přihlásila pod Sportovní klub
Dobrá Voda u Českých Budějovic a stala se tak jedním z jeho oddílů.
Postupem času vznikalo v návaznosti na dobrovodský oddíl v regionu mnoho nových a dalších klubů. Pro zajímavost můžeme uvést např. Pirates Tábor, HiPo Strakonice, Husot Strakonice nebo Kaštan Homole či Boršov Migty Pigs. Některé se
prosadili až do prvoligové soutěže, jiné se orientovali spíše na regionální působení a vyplnění volného času dětí a mládeže.
Žádný z klubů však prozatím nikdy nedosáhl výsledků, jakými se mohla a může pochlubit právě SHL ČB a od r. 1995 její
následovník Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic. Změna názvu klubu byla nevyhnutelná z
ekonomických důvodů a také díky sídlu klubu a jeho zakladatelů. S bezproblémovým chodem a organizací klubu, za které
vděčí činitelé výrazně i řadě sponzorů, hlavně pak firmě WIP Reklama, která spolupracuje s klubem od jeho „zrození“ do dnes a Budějovickému Budvaru, ale i mnohým dalším místním firmám ( Auto Tutti Novák, Auto Měšťan, Jihočeský Inzert
Expres, Uniko, Zámečnictví – elektro Mach, Klempířství Šálek a dalším), které pomáhaly hlavně v začátcích, se postupem
času začaly dostavovat i první úspěchy. Ty se každým rokem rozšiřovaly a množily. Nemalou měrou se na nich podepsala i
spolupráce a podpora ze strany domovské obce – Dobré Vody u Českých Budějovic a také od provozovatelů, kdysi prospe rujícího, místního hotelu Emauzy. Díky pochopení pana Hudečka a později pana Zity zde měl oddíl stolního hokeje z důvo du absence svých vlastních hracích prostor od roku 1996 do roku 2007 dočasný azyl. Jihočeská šprtcová jednička, jak může me klub z Dobré Vody bez nadsázky nazvat, získala za dvacet let působení mimo mnoha stříbrných a bronzových medailí i
osm titulů mistrů České republiky v soutěžích družstev, čtyřikrát se stala vítězem Českomoravského poháru družstev a
sedmkrát dokonce ovládla Evropu, když vybojovala pro Českou republiku a svou obec Pohár mistrů evropských zemí
(PMEZ).
K tomu je ale samozřejmě třeba přičíst i nespočet titulů a prvenství v soutěžích jednotlivců. WIP Reklama má ve svém
středu např. šest mistrů ČR (Antonín Duda, Petr Honsa, Miloslav Mach, Martin Pařez, Václav Zíka a Jiří Honsa), pět vítězů
Českého poháru (Petr Honsa, Josef Odradovec, Martin Pařez, Václav Zíka a Jiří Honsa), tři mistry Evropy (Petr Honsa, Miloslav Mach a Václav Zíka) atd., atd…
Úspěšnost hráčů klubu šla postupně dokonce tak daleko, že od roku 2004 se Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá
Voda u Českých Budějovic pyšní z historického hlediska titulem nejúspěšnějšího klubu stolního hokeje v ČR i Evropě. A
vzhledem k tomu, že tuto nálepku si dobrovodští hráči drží doposud, není se asi možné divit, že klub z jihu Čech je i
pravidelným dodavatelem hráčů pro reprezentační tým České republiky. Na konci května se hrál evropský šampionát
v ruském Petrohradě, do pětičlenného reprezentačního mužstva, které hájilo barvy České republiky, byli nomi nováni dva hráči z českého jihu – Miloslav Mach a Petr Honsa. V jednotlivcích získal M. Mach 3. místo, družstvo ČR
se stalo Mistry Evropy. Gratulujeme! (Pozn. jš.)
Samozřejmě se klub také aktivně zapojuje i do pořádání akcí. Rok co rok se uskutečňují na Dobré Vodě zápasy soutěží
družstev i turnaje jednotlivců. Ty bývají zpravidla vždy zpřístupněny nejen registrovaným hráčům, ale i zájemcům ze strany
amatérských hráčů a diváků. „Svět šprtce“ si tak může vyzkoušet doslova každý!
Od léta roku 2007 navíc oddíl stolního hokeje disponuje zcela novou klubovnou (hernou), která se nachází ve sportovním areálu na Dobré Vodě a kde se nejen pořádají veřejné akce stolního hokeje (turnaje, 1. a 2. liga družstev) , ale kde
hráči Stolní hokejové ligy WIP Reklama Dobrá Voda mají i ideální podmínky pro klubovou soutěž, přípravu a trénink. Klu bovnu nechala jako součást tribuny pro fotbal a šaten pro hokejbal vybudovat obec Dobrá Voda a za to jí patří obrovský dík.
Vyznavači billiard – hockeye se tak po dlouhých letech dočkali „své vlastní vysněné herny“ a získali tak důstojné prostředí
pro reprezentaci svojí, klubu, obce i kraje. Novou klubovnou tak vznikl prostor i pro další rozvoj členské základny na Dobré
Vodě. Šprtcový oddíl ve spolupráci s místní ZŠ zorganizoval kroužek stolního hokeje pro školní děti, kde své zkušenosti
z vrcholných akcí se snaží svým následovníkům předávat přímo hráči prvoligového týmu. Pokud mladí hráči vydrží a Šprtec
je okouzlí tak, jako jejich předchůdce, může se tak v dohledné době stát třeba i to, že z žáčků stolního hokeje se stanou kolegové na soupisce prvoligového týmu! m.m.

STROLLERING ®

sportovní chůze a inline brusle s kočárkem

ČERVEN 2010

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

Strollering® je sportovní program pro ženy, které mají chuť dělat víc než se JEN procházet se svým děťátkem v kočárku. Pro ženy, které mají rády pohyb, ale nedaří se jim jej do mnohdy náročného maminkovského koloběhu zapojit.
Strollering® je procházka s kočárkem a pořádný workout v jednom, neboť
STROLLERING® je TAK TROCHU JINÁ PROCHÁZKA.
Strollering® – chůze / inline brusle jsou intenzivní lekce nabité pohybem
– sportovní chůzí, jízdou na inlinech, posilováním a protahováním.
Každé cvičení se stává pravidelným tehdy, jestliže se stane pevnou součástí našeho života. Proměňte tedy svou mateřskou na MATEŘSKOU V POHYBU. Zařaďte do svého života radost ze sportu. Dostaňte se po delší odmlce zpět do
kondice a získejte lepší fyzičku. Odbourejte tukové polštářky a zbavte se stresu. Prostě jen začněte se Strolleringem®.

Zuzana Kubáňová
Telefon: 774 430 443

Email: zuzanakubanova@centrum.cz
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