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Slovo ke škole
Na začátku června obdrželi zastupitelé obce podání, nazvané Stížnost na vedení Základní a mateřské školy Dobrá Voda
u Č.B. Podstatou stížnosti byl problém s jednou z učitelek I. stupně a špatná komunikace vedení školy s rodiči. Krátce
na to došlo další podání od rodičů dětí, které tato paní učitelka vyučuje a kteří naopak vyjadřují podporu této paní
učitelce. Ani jedno podání však nebylo opatřeno adresou, na kterou by bylo možné posílat zprávy o vykonaných
opatřeních. Pozval jsem tedy na mimořádné zasedání zastupitelů některé zástupce rodičů, kteří uvedli svůj kontaktní
telefon. Ti se také dostavili, sdělili svůj názor a zkušenosti se školou. Jedním výstupem z tohoto sezení bylo, že do
Školské rady byl zvolen za zastupitele obce MUDr. M. Pavlásek na místo Mgr. Kozákové, která je zástupkyní ředitelky
školy a také zastupitelkou obce. Obec zde zastupuje ještě p. Miloslav Mach. Za rodiče jsou členy této rady Ing. Eva
Pudivítrová a p. Robert Šuster. Všichni mají kontakt se školou, kterou jejich děti také navštěvují a kdokoliv se na ně
může s čímkoliv obrátit. Na základě získaných informací a s pomocí rodičů je připravován i druhý výstup, dotazník
nejen pro rodiče, ale i zaměstnance školy, ve kterém se budou moci zcela anonymně vyjádřit např. ke spokojenosti se
stavem školy-vybavení, výzdoba, hygiena, spokojenost se službou poskytovanou dítěti – učí ho dobře, špatně,
neúspěch, nezájem dítěte, připisovaný škole, strach dítěte ze školy, spokojenost s vedením školy, celkové hodnocení
klimatu školy atd. Profesionálně zpracovaný dotazník snad odhalí obci, jako zřizovateli, skutečný stav věcí.
Podrobnosti, jak bude tento dotazník distribuován v listinné podobě, popř. možnost stažení v elektronické podobě,
budou všem zájemcům o jeho seriozní vyplnění a zcela anonymní odevzdání na obecním úřadu včas sděleny.
Vyhodnocení bude provedeno rovněž odborně a nezávisle na vedení školy. Předpokládám, že to bude v období
listopad-prosinec, aby se mohli do akce zapojit i rodiče žáků 1. třídy po získání prvních zkušeností a po třídních
schůzkách. Je jen škoda, že přestože školu navštěvuji téměř denně a s rodiči zejména prvňáků se často setkávám, nikdy
jsem se žádným problémen zde přítomnými rodiči seznámen nebyl. Po stránce stavební a uživatelského komfortu toho
není asi moc co vytknout, personální obsazení však je plně v rukou vedení školy. Obec jako zřizovatel školy na věc
dohlédne.jš.

Na čem právě pracujeme
Hřiště v Trávní ulici – je téměř hotová celá stavba, proto zejména na počátku prázdnin bylo mnoho dotazů, proč hřiště už
není otevřené. Realizace proběhla poměrně rychle, počasí v květnu a některé technologické postupy se však ovlivnit nedali.
Rozsah prací byl značný. Pro ty, kteří nemají hřiště tak říkajíc pod stálým dohledem, jen krátká informace. Území, kde se
nachází, bylo vždy značně zamokřené a navíc bezprostředně navazuje na lokalitu, kde se donedávna těžila cihlářská hlína,
tedy materiál značně nepropustný. Proto bylo nutné nejprve vybudovat rozsáhlý drenážní systém celé plochy. Doba, kdy
drenáže začnou skutečně stoprocentně fungovat může však být dlouhá i jeden rok a více. Bylo pozměněno i výškové
uspořádání hřiště. Bylo přemístěno velké množství zeminy. Asfaltové víceúčelové hříště bylo srovnáno tak, že by se na něm
mnoho vody držet nemělo. Musela být zdvižena i dvojhoupačka. Protože ze zahraničí dovezený centrální herní prvek (ale
skutečně špičkové kvality) rozpočtově vyčerpal částku na další plánované herní prvky, byly pro ně určené plochy připravené
tak, aby se tyto prvky včetně koše pro tréning basketbalu, jejichž nákup budeme realizovat pravděpodobně v září, osadily již
bez dalších stavebních prací. Pro zajištění provozu hřiště však hledáme placeného správce, jehož hlavní povinností bude
odmykání a zamykání hřiště, drobná údržba a dohled (nikoliv celodenní). Podle vývoje počasí (nejprve déšť, potom vedra)
však termín otevření hřiště nepřipadal před prázdninami v úvahu. Pokud nebude vzrostlá tráva s důkladným drnem, dojde k
nevratnému zničení povrchu a případně poničení žlutého chodníku. V červenci zavítali na staveniště přes plot tři jinoši s
koly a předvedli, jak se za krátký čas dá udělat velká škoda. Dalším aspektem pak byla i bezpečnost příchozích na hříště.
Celé léto se v okolí pohybovala těžká technika v rámci stavby, o které píši níže. Vím, že zájem před prázdninami byl velký,
ale tato téměř třímilionová investice si trochu trpělivosti zaslouží, aby sloužila dalších mnoho roků...
Tenisové kurty – práce jsou před dokončením. Při demontáži plovárny se např. jednoznačně prokázalo, že odpadní
potrubí (běžný, v RD používaný slabostěnný novodur pro vypouštění vody, částečně obetonovaný a částečně volně uložený
v terénu, měl svá nejlepší léta za sebou a podezření, že voda se ztrácela právě tudy se potvrdilo) i elektroinstalace, zejména
motory a stykače pro pohon čerpadel by vyžadovaly po deseti sezónách nákladnou opravu. Pokud to počasí dovolí, měl by
být areál během září připraven k předání včetně dětského koutku se skluzavkou a houpadly, lezeckou stěnou vysokou 3m
rovněž pro děti, tréninkovou „pinkací“ stěnou pro malé tenisty, kurtem pro míčové hry s umělým povrchem pro všechny.
Využít bude možno i prostoru připraveného pro stolní tenis. To vše bude k dispozici také převážně až v jarních měsících,
protože během září se budou dělat sadové úpravy. Na antuce se však bude moci nějaké to utkání odehrát již na začátku
měsíce září...Šatny, sprchy, WC i občerstvení budou nadále využívány bez dalších úprav tak jako na plovárně, stejně jako
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voda z vrtu, která bude využívána ke kropení kurtů. Podle dotazů, kdy „to spustíme“ nemyslím, že by dobrovodští neměli o
toto zařízení zájem!
Opravy chodníků a komunikace v Trávní a Mládežnické ulici – kromě výměny veřejného osvětlení v celé Trávní ulici,
včetně kabelů, sloupů i lamp byl obnoven v celé délce chodník na jedné straně Trávní ulice, totéž se dokončuje v ulici
Mládežnické, kde bude obnoven i povrch komunikace. Pokud slyším časté námitky na zbytečně široké chodníky a málo
místa pro parkování, pak je třeba odpověď hledat na odboru dopravy a silničního hospodářstvé Magistrátu města České
Budějovice, přes jehož rozhodnutí s kulatým razítkem zatím „vlak nejede“. Obdobný problém máme s přípravou projektu
Srubecké ulice, kde je projektově připravena zklidněná komunikace se zachováním zelených předzahrádek a dle představy
úředníků by zde měla být vybudována komunikace dle současné platné normy v délce 170 m, která skončí 3 m širokou
panelkou směrem na Srubec... Původně měla být i tato ulice letos hotová...Částečně opravena byla komunikace ještě v ulici
Na Kopečku, U Domova důchodců, Zacharově a v křižovatce ulic Hornická a Požárníků. V dolní části Hornické ulice až ke
křižovatce s ulicí Požárníků bude během září přemístěno veřejné osvětlení do zeleného pruhu na druhé straně ulice nejen
proto, že kabelové vedení je tu v žalostném stavu, ale zmizí i chodcům překážející a dosluhující sloupy v dlážděném
chodníku.
V základní škole byla po rozsáhlých opravách v minulých letech „pouze“ modernizována WC pro personál a v mateřské
škole opravena kanalizace. Tam bylo do zahrady instalováno i sedm pružinových houpadel pro děti, podobně jako dvě další
ve sportovním areálu.
Nemyslím, že se toho na Dobré Vodě udělalo od jara málo, i když podle řečí některých jednotlivců tomu tak není. Ale
kritiků, kteří sami nic nepředvedli a do ničeho se angažovat nechtěli je nejen v obci, ale i v celé zemi čím dál tím víc.

Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda
V březnu se konal zápis do naší mateřské školy. Bylo přijato 40 žádostí na předškolní vzdělávání dětí. Přijmout můžeme
32 dětí za předškoláky, kteří odejdou do ZŠ. Kapacita MŠ je stanovena na 95 dětí.
Děti přijímáme na základě kritérií, která byla pro rok 2013/2014 stanovena takto:
1. Dle §34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., mají absolutní přednost pro přijetí děti 5leté, které následující školní rok
zahájí školní docházku a mají trvalé bydliště v Dobré Vodě u ČB.
2. Děti ve věku 3 - 5 let s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní docházkou, přijímání dětí
dle data narození od nejstarších k nejmladším.
3. Děti ve věku 5 let z jiných obcí, které následující školní rok zahájí školní docházku. Přijetí takového dítěte je
možné pouze při volné kapacitě školy.
4. Děti 3 - 5leté z jiných obcí s pravidelnou celodenní docházkou. Přijetí takového dítěte je možné pouze při volné
kapacitě školy, přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.
Celkem nebylo přijato 7 dětí a 1 zákonný zástupce vzal žádost o přijetí v průběhu řízení zpět, 3 nepřijaté děti byly
z jiných obcí, 4 nepřijaté děti jsou z Dobré Vody. Jedná se o nejmladší děti – pozdní nástupy od měsíce března.
Eva Miglová učitelka pověřená vedením MŠ

Realizace vzdělávání v mateřské škole a její klíčová místa
Mateřská škola se od doby, kdy do ní chodili rodiče našich dnešních žáků, podstatně liší. Rozdíl je v přijetí rodičů jako
rovnocenných partnerů a respektování jejich názorů na výchovu dítěte. Dnešní rodiče jsou náročnější a zároveň vůči dětem
benevolentnější. Dítě v současné rodině není v podřízené funkci, ale v řadě rodin je rodičům a prarodičům rovnocenným partnerem.
Problém nastává tehdy, pokud se dítě cítí silnější a rodiči manipuluje. Mateřská škola je jen doplněním rodinné výchovy.
V některých případech však koriguje chování dítěte a pomáhá začlenění dětí do skupiny, napomáhá tvoření sociálních vazeb a
navazování kontaktů mezi vrstevníky. Děti učí správně jednat, komunikovat na úrovni skupiny. To je pro další život dětí ve
společnosti velmi cenné. Umět se domluvit, respektovat pravidla, názor kamaráda, jeho volbu. Vzdělávání v naší mateřské škole je
uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
Podstatou je aktivní účast dítěte, založená na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, které provádíme ve
skupinách i individuálně. Vše probíhá formou hry a tvořivosti. Filozofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti
cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem, podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb.
Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší
škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Péče o dítě je podporující, sympatizující. Učitelky se snaží o nenásilnou
komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Podmínky, které máme, se staly
základem vize našeho Školního vzdělávacího programu: Pomáháme dětem uvědomit si samy sebe a své místo ve škole, rodině
společnosti. Vedeme děti k hodnotám kamarádství, přátelství, lásky. Upevňujeme vztahy k místu, kde děti žijí, k lidem, ke kulturně
- historickým tradicím a přírodě, která nás obklopuje. Každodenní rituály nám umožňují v dětech podporovat kladné mezilidské
vztahy, navozovat atmosféru vzájemné důvěry a tolerance ve třídě. Společně s dětmi, jsme si vytvořili pravidla soužití, která
pomáhají k prosociálnímu jednání. S ohledem na zvyšující se počet negativních jevů ve společnosti jsme zařadili, ve spolupráci
s Policií ČR, besedy na téma prevence šikany a sociálně patologických jevů u dětí. V MŠ máme třídy heterogenní, v nich jsou
zařazeny děti věkově smíšené. Po celou dobu docházky mají děti svou paní učitelku, která je dobře zná. Výhodou heterogenního
uspořádání tříd je, že nám umožňuje, abychom vedli starší děti k pomoci malým, malé děti se snaží napodobit starší. Třídy tak
mohou navštěvovat sourozenci a kamarádi. Dětem se dostává tematicky blízká, přiměřeně náročná a srozumitelná vzdělávací
nabídka. Do činností děti nenutíme, motivujeme je a počítáme s jejich aktivní účastí. Učitelky pozitivně hodnotí výkony dětí, jejich
samostatnost v rozhodování, upevňují tím sebevědomí dětí, tak děti motivují k lepším výkonům. Naše mateřská škola jde cestou
osobnostního pojetí a individualizace s vyváženým poměrem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Eva Miglová – učitelka
pověřená vedením MŠ
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V rámci Okresního sdružení hasičů ČMS se konala literární a výtvarná soutěž v mateřských
školách s tématem: "Požární ochrana očima dětí"
V kategorii M1 se umístil: na 1. místě Jan Stehlík, na 2. místě Tomáš Bláha

POJEĎTE SE S NÁMI PODÍVAT DO HORNÍHO RAKOUSKA - POZVÁNKA NA BEZPLATNOU EXKURZI
„KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY ÚSPOR ENERGIE A NÍZKOENERGETICKÉHO STAVĚNÍ“
Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice Vás srdečně zve na jednodenní exkurzi do Horního Rakouska. Zajímáte se o
nízkoenergetické stavění, ekologické vytápění domů a obnovitelné zdroje? Chcete poznat, jak a jaké domy se v sousedním Rakousku staví a jak
se v nich bydlí? Můžete se přihlásit na exkurzi, která je pořádána v rámci projektu EU „Energie-Obce-Gem“ a je pro účastníky bezplatná.
Z důvodu omezené kapacity autobusu je ale zapotřebí zaslat přihlášku co nejdříve.
Exkurze se koná v pátek 20. září 2013. Je určená zájemcům z řad široké veřejnosti. Tlumočení zajištěno.
Program exkurze:
7:30 hod. odjezd z Českých Budějovic
9:30 – 16:00 hod.
Haslach - prohlídka malé vodní elektrárny, Berg bei Rohrbach – uvítání starostou obce a poslankyní zemského sněmu Ulrike
Schwarz, informace o zapojení obce do programu „Energeticky úsporná obec“, prohlídka zařízení na využití solární energie Klaffer
am Hochficht - naučná stezka na téma obnovitelné zdroje energie, Julbach - prohlídka nízkoenergetického rodinného domu se
solárními kolektory pro ohřev vody a přitápění, kotlem na pelety, akumulační nádrží a fotovoltaikou, informace o nízkoenergetickém
bydlení a stavění v Horním Rakousku
18:30 hod. plánovaný návrat do Českých Budějovic
Bližší informace a přihlášku naleznete na www.eccb.cz nebo Vám ji na vyžádání zašleme poštou. Kontakt pro případné dotazy: Energy
Centre České Budějovice, Náměstí Přem. Otakara II. 87/25, České Budějovice, tel: 387 312 580, mobil: 773 512 580, email: eccb@eccb.cz,
www.eccb.cz.

Kamenná a internetová vinotéka, prodej lahvového a sudového vína
Nabízím vína z Vinařství Réva RAKVICE, Vinařství LAHOFER
Vinařství U kapličky, Vinice Hnanice, CHATEAU Lednice
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek - 17.00 - 20.00 hodin, v jiné dny zavolejte: 724 387 744
Mládežnická 1708/13, Dobrá Voda u Českých Budějovic
Těším se na Vaši návštěvu - Ing. Marcel Chrástka
KOMINICTVÍ JUNG bude opět po roce čistit a kontrolovat komíny ve smyslu nařízení vlády číslo 91/2010 Sb. na
Dobré Vodě. Cena služby je 400Kč za průduch, možno objednat i individuálně, cena je v září stejná.
OBJEDNAT FORMOU SMS přijmení-adresa-počet komínů. TELEFON 608 043 563
ROZPIS ULIC - KOMÍNY 2013:
6.9. HORNICKÁ, 7.9. NA PALOUČKU, 11.9. NA VYHLÍDCE, 14.9. U HALDY/ZACHAROVA, 21.9. K LUSNÉMU, 5-6.10. TRÁVNÍ / GREGORÁK,
13.10. POTOČNÍ, 19-20.10. LÁZEŇSKÁ / U KŘÍŽKU, 19-20.10. POŽÁRNÍKŮ
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3. Dobrovodské koloběžky
Koloběžkové závody se opět uskuteční v sobotu dne 7. 9. 2013, prezentace účastníků od 10:00 do 12:00
hodin. Start prvního závodu je v 13:00 hodin, startovné 20,- Kč. Celou akci bude moderovat Hitrádio Faktor!
Kategorie:
Odrážedla
Závodníci koloběžek do 7 let věku
Závodníci koloběžek od 7 let včetně do 9 let
Závodníci koloběžek od 10 let včetně do 12 let
Závodníci koloběžek od 13 let včetně do 15 let
Hopsárium cup na motokárách
Recesní jízda koloběžek (15 až 100 let)
Motokárový závod (30-100 let) se koná od 18:00-19:00

holky, kluci
holky, kluci
holky, kluci
holky, kluci
holky, kluci

134 metrů
400 metrů
400 metrů
400 metrů
700 metrů

dámy, pánové 700 metrů
pánové vyznačená trať

Večer pod stanem zábava za hudebního doprovodu Vládi Mígla.
V restauraci bude připraven „Dobrovodský koloběžkový gulášek“.
„Žádáme obyvatele Dobré Vody o shovívavost s krátkodobou uzavírkou silnic Zacharova a Požárníků po dobu
závodu.“

Nová kaplička Křížové cesty
Předmětem diskuze se stala i stavba nové kapličky v parku u kostela. Musím říci, že ty kladné ohlasy převažují. Kritiků se
ale také pár našlo. Zejména pro ty trochu vysvětlení a historie:
Obecně se dá říci, že Křížová cesta je ztvárnění utrpení Ježíše Krista při jeho poslední cestě na horu Kalvárii (jinak
Golgotu). Obvykle mívá 14 zastavení. V katolické církvi se uctívá od nepaměti a veškerá zastavení vypovídají na základě
textů Písma svatého o čtrnácti útrpných zastaveních Krista těsně před jeho ukřižováním. Zobrazována bývá buď jako série
obrazů v kostele anebo řada kaplí v krajině s výjevy z Umučení Páně. Na nejvyšším místě stává kříž nebo Boží hrob. Někdy
je Křížová cesta rozšířena na začátku o zastavení Poslední večeře nebo v závěru o zastavení Vzkříšení.
Křížové cesty se nejen v Čechách vyskytují na mnoha místech, obvykle je jejich vznik datován do 18. nebo 19. století.
Celá řada jich byla obnovena, opravena, nebo nově vznikla okolo roku 2000 a to i moderně pojatých. Dnes jsou chápány
spíše jako záležitost kulturní a na jejich obnovách se podílejí i současní umělci. Dobrovodská Křížová cesta byla postavena v
letech 1837 – 1839 a to z peněžitého odkazu budějovického měšťana Josefa Kozymáčka. Při oslavách 100. výročí
dobrovodského kostela ji požehnal tehdejší českobudějovický biskup Arnošt K. Růžička. Obrazy (několikrát neodborně
opravované) Bartoloměje Čurna z roku 1880 zde byly až do roku 1994. Dvě kapličky, umístěné podél hřiště na spojnici mezi
ulicí Požárníků a Na Stráni nejsou původní, nahradily ty zbořené v sedmdesátých letech. Po opravě kapliček byly špatně
zachované Čurnovy obrazy nahrazeny v roce 1996 obrazy malovanými na plechu od akademické malířky Renaty Štolbové.
Ta žije na Dobré Vodě a je i autorkou obrazů Křížové cesty v návesní kapli sv. Václava v Úsilném u Českých Budějovic.
Vystavuje nejenom u nás (teď právě klášter Zlatá koruna, Týn nad Vltavou, Brno spolu s Adolfem Bornem), ale je
zastoupena v českých i zahraničních soukromých sbírkách; USA, Kanada, Venezuela, JAR, Holandsko, Německo, Japonsko
a dalších. Obrazy Křížové cesty na Dobré Vodě přemalovala malířka v loňském roce.
A právě Renata Štolbová spolu s Dr. Zdeňkem Marešem přišli s myšlenkou doplnit Křížovou cestu o poslední zastavení,
obraz Vzkříšení. Ten Renata Štolbová obci věnovala. Stejně tak poměrně složitý projekt pro stavební povolení jsem získal
zdarma. Kapličky jsou kulturním odkazem a majetkem obce. Už za éry socializmu bylo dáno předpisem, že určité procento z
hodnoty stavby se musí věnovat na uměleckou výzdobu, dílo. To se ne vždy vkusně povedlo, ale jistě se najdou i příklady
dobré. A chceme-li se řadit k těm kulturním zemím, městům, obcím, je asi dobré se umění věnovat i za cenu, že to stojí
nějaké peníze. Za zvlášť cenné pak považuji to, že autory těchto děl jsou lidé, které denně můžeme potkat, kteří zde mezi
námi žijí. Na Dobré Vodě jsme před rokem odhalili sochu Jana Husa, jejímž autorem je pan Miroslav Švihla, letos bude
oficiálně představena veřejnosti 15. září v 16. hodin nová, architektonicky zajímavá trojboká kaplička s obrazy Renaty
Štolbové. Spolu s paní Štolbovou vás k tomu všechny zvu s přáním, aby se nás zde sešlo tolik, jako při odhalení sochy MJH.
Po vysvěcení kapličky bude následovat koncert Tria Karageorgiev v kostele.jš
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