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byla zpracována aktualizace pasportu místních
a účelových komunikací. Při aktualizaci pasportu
komunikací byla provedena kontrola jejich stávajících úseků a doplněny úseky nových komunikací, které obec vybudovala nebo opravila. Seznam
změn v pasportu komunikací je k nahlédnutí
na OÚ, včetně kompletní dokumentace, jejíž součástí je i aktualizovaný plán zimní údržby.
Vznik a volba členů redakční rady. Na základě
rozhodnutí zastupitelů došlo ke vzniku redakční
rady, jejímž úkolem bude řídící činnost při vydávání Dobrovodského zpravodaje. Redakční rada
bude v počtu tří členů, kteří mezi sebou volí a odvolávají šéfredaktora. Za členy redakční rady byli

navrženi a schváleni pan Marcel Chrástka, pan
Milan Přecechtěl, paní Petra Miková.
Schválení pravidel pro vydávání obecního zpravodaje. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje je ucelený soubor práv a povinností, kterými se
řídí samotné vydávání Dobrovodského zpravodaje.
Tato pravidla jsou uveřejněna na webu obce.
Podání aktuální informace týkající se ZTV
Na Barborce. Na základě závazku zastupitelů
vůči některým obyvatelům naší obce byla podána
aktuální informace ohledně ZTV Na Barborce,
resp. informace o uskutečněné schůzce se starostkou obce Srubec a budoucích možností v dané
věci. 		
Petr Štika, starosta

stavební práce v obci

Komunikace a chodník u CSS Emausy
Čtvrtého listopadu, tedy s více jak měsíčním
zpožděním, byla uvedena do provozu upravená komunikace v blízkosti CSS Emausy. O den
později byla Dopravnímu podniku předána k provozování i zastávka MHD linky č. 10. Jak bylo
již dříve řečeno, investorem stavby, která hlavně
z důvodu bezpečnosti chodců mění tvar zatáčky
a rozšiřuje chodník, je SÚS Jihočeského kraje.
Investorem chodníku, který dále významně zvyšuje bezpečnost procházejících chodců, byla naše
obec. K jeho provedení byly ze strany některých
uživatelů vzneseny výhrady. V tomto případě je
nutné opět zdůraznit, že ke stavbě chodníku jsme
přistoupili pro zajištění bezpečnosti našich občanů - chodců, případně klientů CSS, kteří tímto
místem procházejí zejména k rybníku. Na rohu
budovy byl chodník dříve ukončen. Ovšem není
na katastru naší obce - a pokud nám někdo vytýká, proč není prodloužen až k můstku, je třeba

konstatovat, že je to připomínka velmi správná,
ale je nutné ji adresovat jinam. Chodci se musejí pohybovat tak jako dříve po komunikaci, kde
však již takové nebezpečí nehrozí.
Oprava vodojemu a omezení odstávky vody
Jedná se o vodojem u hřbitova, který je majetkem obce. Pojme celkem 100 m3 vody. Je ovšem
propojen a neustále doplňován z podstatně většího vodojemu v Dubičném. Pro naši obec je však
nesmírně důležitý, neboť kromě ulic Potoční,
U Křížku, Olšová, Spojovací, Lázeňská od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce až na západní okraj
obce, dále ulic Na Lukách, Mládežnická, Pod
Lesem, Mírová a dolní část ulice Sadová, které
tvoří tzv. I. tlakové pásmo a jsou zásobovány vodou od Suchého Vrbného, jsou všechny ostatní
ulice v II. a III. tlakovém pásmu zásobovány právě z tohoto vodojemu. Tam byla po zhruba čtyřiceti letech provedena úprava odvětrání a nyní

sloupek
starosty

e-mail: dobra.voda.cb@obce.cz n www.dobravodaucb.cz

střípky z veřejného zasedání

Na veřejném zasedání zastupitelů dne 31. 10. 2019
bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
Schválení prodeje části pozemku. Společnost
E. ON Distribuce, a. s. formou písemné žádosti požádala obec Dobrou Vodu u Českých Budějovic
o prodej části pozemku v blízkosti ulice U Křížku,
parc. č. 2529 – ostatní plocha v obci a k. ú. Dobrá
Voda u Českých Budějovic. Jedná se o cca 25 m2,
kde bude umístěna nová pochozí kiosková trafostanice VN/NN a nahradí stávající betonovou sloupovou
trafostanici TS „U Křížku“. Cena bude stanovena dle
znaleckého posudku, v místě a čase obvyklou.
Schválení aktualizace pasportu komunikací
a plánu zimní údržby. V průběhu letošního roku

B u d ě j o v i c

byla podepsána smlouva na zásadní technologickou preventivní opravu - Dílo „VDJ Dobrá Voda
– technologické a stavební úpravy“ v hodnotě
750 000 Kč vč. DPH. Obyvatel, kteří odebírají
vodu z II. a III. tlakového pásma, se tato oprava dotkne zhruba několikahodinovou odstávkou
vody. V ten den, tedy 27. 11. 2019, bude i žákům
základní školy uděleno ředitelské volno, protože
nebude možné zajistit zásobování školní kuchyně
a WC vodou. Ostatním obyvatelům budou k dispozici cisterny s pitnou vodou. V případě havárie
starého potrubí by odstávka mohla být delší.
Chodník Lázeňská
Stavba byla rovněž dokončena v prvním listopadovém týdnu. I zde došlo zejména díky posunu
stožárů veřejného osvětlení k zvýšení bezpečnosti chodců a narušený a hrbatý asfaltový povrch
byl nahrazen novou dlažbou. Přestože máme
fotodokumentaci stavu podezdívek plotů před

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a je před námi rok nový.
Jistě by se nabízelo shrnout uplynulý rok a napsat, co se v naší obci událo a co se bohužel
nestačilo udělat. Tak jako tak je toho opravdu
mnoho a bylo by velice obsáhlé o tom zde
psát. Nicméně každý má vpodstatě možnost
si již proběhlé události a zrealizované stavby
ohodnotit sám a věřím, že k tomu jsou nápomocné i články z minulých zpravodajů i tohoto aktuálního vydání.
Co mne osobně velice mrzí a beru jako
neúspěch je to, že se nám nepodařilo za celý
rok přesvědčit některé neukázněné obyvatele, a to zejména co se týká dopravy, odpadů
a venčení psů. V příštím roce budeme tudíž
nuceni „přitlačit“ v daných oblastech a využít jiné, důraznější prostředky k nápravě.
Nyní ale musím opět žádat a prosit majitele vozidel, aby před blížící se zimou neparkovali svá vozidla na komunikacích, a to zejména z důvodu bezpečného provozu a hlavně
kvůli možnému úklidu sněhu. Naši pracovníci i technika jsou plně připraveni, ale bez vaší
pomoci to nepůjde!
Do konce letošního roku nás ještě čeká
mnoho práce a několik aktivit, na které bych
vás tímto rád srdečně pozval. Již v sobotu
30. 11. 2019 jste zváni na tradiční rozsvícení
stromu a tím symbolické zahájení vánočního času. Před samotnými Vánocemi nás čeká
letošní poslední veřejné zasedání zastupitelů,
kde hlavním bodem bude schválení rozpočtu
obce na rok 2020. Pečlivě proto sledujte naše
webové stránky, popř. informační vývěsky.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům naší obce za celoroční odvedenou práci a několika dalším lidem nejen
z řad zastupitelů za aktivní přístup při řešení
problémů a přípravě různých společenských
událostí, bez kterých by tu byla nuda. Vám
všem, obyvatelům naší obce, přeji společně
s ostatními zastupiteli krásné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví,
mnoho štěstí a lásky. 

Petr Štika, starosta obce
realizací stavby, v některých případech starších
šedesáti roků a tedy nevalné kvality, museli jsme
přistoupit k jejich opravě, aby bylo chodník o co
„opřít“ a se stavbou možno vůbec pokračovat.
Také na protější straně jsme opravili propadlou
část chodníku v okolí zastávky MHD.
Chodník v parku
Je pokračováním celkové úpravy promenády
od kapličky až k bývalému domu u Rynešů (dnes
truhlárny). I zde je zchátralý asfaltový povrch
nahrazen cestou z kamenných odseků, která lépe
propouští vodu a je lemována kamennými obrubami. Kámen je v tomto prostředí vhodnějším
materiálem než beton nebo asfalt. Po dokončení
parkových úprav a dosadbě zeleně se tato oblast
jistě stane místem pro procházky nejen obyvatel
obce. Na přání pejskařů zde bude umístěn i „čurací“ patník pro jejich miláčky s přáním, aby
jejich tužší exkrementy byly uklízeny do košů.
dokončení textu na straně 2

2/ Informace z obce SPOLKOVÉ DĚNÍ VZDĚLÁNÍ

k dobru hasičstva

I obyvatel

V rámci letošního roku se týmy mladých hasičů v kategorii mladší i starší účastnili vícero soutěží, které
byly zaměřeny nejen na požární útok, ale i na štafetu CTIF, štafetu 4x60m, štafetu požárních dvojic a hru
Plamen, kde se soutěží nejenom v rychlosti běhu na 2-3 km, ale v průběhu této soutěže daní hasiči musejí
projít střelbou ze vzduchovek, zkouškou zdravovědy, topografie, použitím hasicích přístrojů, zkoušky uzlování a zkoušky znalosti technických prostředků a lezení po vodorovném laně.
Letošní rok patřil i Dobrovodskému hasičskému
školnímu trojboji, kde si něco málo přes 200 žáků
místní základní školy vyzkoušelo disciplíny požárního sportu i s překážkami. Veliké poděkování patří starším hasičům z řad mládeže, kteří
věnovali nejenom svůj čas, ale i vědomosti z dané
oblasti, a to Sebastianu Máškovi, Matyáši Johanusovi, Davidu Augustinovi, Vojtěchu Augustinovi,
dále pak jak členům hasičstva Ivetě Kůtové, Pavlu
Faconovi a Zdeňku Schwarzovi, tak i členům zásahové jednotky Jakubu Frühbauerovi a Tomáši
Hanzalovi.
V neposlední řadě je zapotřebí poděkovat vedení školy nejenom za účast, ale i podporu této
činnosti, a obchůdku na Dobré Vodě za pomoc
s cenami.
Obci patří poděkování za umožnění celoročního
trénování na place dobrovodské pouti, kde jsme
měli rozmístěny štafety pro jednotlivé disciplíny
zaměřené i na atletiku.
V letošním roce stihneme ještě zakopat nádrž
na vodu, která nám umožní rozšířit aktivitu
v rámci požárních útoků na daném místě. Nádrž
bude rovněž sloužit jako zdroj vody pro přilehlé parky v období sucha, kde hodláme pomáhat
i nadále obci, a zároveň bude plnit i úlohu zdroje

požární vody. Doplňována bude v rámci výcviku
dálkové dopravy vody bez nutnosti stavebních či
jiných úprav. Jako jednu z možností využití vidíme do budoucna v zimním období vytvoření kluziště o rozměrech cca 15x15m, to ale ukáže čas.
Než dojde v tomto roce k závěru činnosti s mladými hasiči, navštívíme jak divadlo, plovárnu, tak
i JUMP ARÉNU v Českých Budějovicích, a to
s vedoucími Šárkou Irovou, Michaelou Schwarzovou, Petrou Augustinovou a Klárou Schwarzovou, kterým touto cestou děkuji.
V prosinci letošního roku dojde na výroční valné
hromadě k prezentaci hospodaření našeho spolku, činnosti za uplynulé období, schválení plánu
práce a rozpočtu spolku, kam jsou každoročně
zváni jak zastupitelé, tak jednotliví zástupci dalších spolků v naší obci, s kterými dlouhodobě
spolupracujeme.
Blíží se i Hasičský ples, který se jako každý rok
uskuteční v DK Metropol 25. ledna 2020 a na který budete dle tradice hasičstva dobrovodského
11. ledna 2019 od 9:00 po celém území dobrovodském osobně zváni.
Touto cestou děkujeme jak současným, tak budoucím sponzorům za naši podporu.

za SDH Stanislav Augustin

stavební práce
v obci

dokončení textu ze strany 1

V blízké budoucnosti bychom rádi dokončili
chodník i v opačném směru, na jehož konci by
měl vzniknout nový můstek přes potok.
Parkovací stání v ulici Pod Lesem
I přes snahu jej vybudovat se tento záměr letos nepodaří realizovat. Zhotovitelů je trvalý nedostatek a nabízená cena za realizaci nebyla v souladu
s názorem obce. Na závěr bych chtěl znovu apelovat na řidiče v souvislosti s parkováním aut. Jistě
jste si všimli, že kromě traktoru obec zakoupila

Cesta Dobrou Vodou kdysi

i vysavač na listí. Shrabané listí ze zelených ploch
i komunikací dokáží naši pracovníci z vytvořených kop pomocí vysavače rychle odvézt. Ale to
jenom tam, kde v ulicích nestojí auta. Totéž platí
v případě sněhu. Dokončený chodník v Trávní
ulici některé majitele vozidel k parkování na něm
přímo láká. Proto ať se někteří řidiči nediví, že už
bez dalšího varování obdrží od Policie ČR nebo
od správního odboru města ČB pozvánku k vyřízení přestupku, a to nejenom v této lokalitě.

Jiří Šabatka, stavební výbor

Zprávičky

foto: Otta Sepp

ze školky

V říjnu se celá školka úspěšně zapojila do / kaštaniády /. Děkujeme všem rodičům, kteří se do sběru
se svými dětmi zapojili. 14. 10. nás navštívili zástupci Policie ČR, kteří nám předvedli služebního pejska
a starší děti poučili o jejich bezpečnosti před cizími lidmi, drogami apod. 18. 10. jsme se vydali na výlov
rybníka Lusný, ale viděli jsme jen, jak se dolovují kapříci. 31. 10. celá školka protančila v maskách a při
hudbě svátek Halloween. 6. 11. jsme přivítali maminky na společném předvánočním tvoření z keramické
hlíny a zdobení perníčků. V prosinci zazpívá hudební sboreček v obou domovech důchodců a v kostele Panny Marie Bolestné koledy a potěší tak obyvatele Dobré Vody, v předvánočním čase také pozveme rodiče na posezení u vánočního stromečku se zpěvem koled, občerstvením a rozbalováním dárečků
na všech třídách.
Přejeme všem krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví a pohody v roce 2020.

kolektiv dětí a učitelek z Mateřské školy Dobrá Voda

Obecní úřad vám nabízí ke koupi následující knihy:
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, cena 60 Kč.

Planá u Českých Budějovic 8. 6. 2019 

foto: Michaela Schwarzová

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU V OBCI PLATNÝ OD 6. ledna 2020
KOMUNÁLNÍ	BIO	PLASTY	PAPÍR	SKLO	
KOVOVÉ
	ODPAD 	ODPAD				OBALY
STŘEDA	PÁTEK 	PÁTEK	PONDĚLÍ	
1x
1x
		SUDÝ TÝDEN		
LICHÝ TÝDEN	ZA MĚSÍC	ZA MĚSÍC

!!! SVOZ ODPADU PROBÍHÁ V ČASE OD 5:30 DO 22:30 HOD. !!!

Upozornění pro chovatele psů – povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data bude
povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem, tudíž by měl být na území České republiky označený každý pes. Existuje výjimka, kdy
mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před datem
3. 7. 2011. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR, viz https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20-ti tisícové
pokuty, jelikož na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa (www.svscr.cz).

OÚ Dobrá Voda u Českých Budějovic

KULTURA komiks /3

Tradice stavění betlémů
a ojedinělý dobrovodský betlém

V čase okolo Vánoc si křesťanskou víru, která
ovlivnila obrovskou měrou kulturu, ovlivnila naše
morální zásady a výrazně zformovala zákony,
připomene snad každý z nás. V tomto adventním
vydání zpravodaje vám přinášíme malou výpravu
do historie stavění betlémů a vzpomeneme také
originální betlém, který si opět můžete zanedlouho
prohlédnout v kostele Panny Marie Bolestné.
Betlémy jsou připomínkou města Betléma, které evangelia podle Matouše a Lukáše označují
jako místo narození Ježíše Nazaretského. Protože Herodes ze strachu o vlastní moc nařídil, aby
byli v Betlémě zabiti všichni chlapci novorození
a mladší dvou let, museli Marie a Josef uprchnout do Egypta a zpátky do Izraele se vrátili až
po Herodově smrti. Jiný název pro betlémy jsou
jesličky, jejichž původ vychází od slova Jezulátko, tedy pojmenování novorozeného Ježíše.
Vznik tradice stavění připomínky významné
křesťanské události je spojeno se svatým Františkem z Assisi. Roku 1223 jej pozval italský šlechtic Giovanni di Velita, aby s ním strávil právě
odbobí před narozením Krista. Podle legendy
chtěl budoucí světec vyobrazit právě narozeného
Ježíška ležícího v chlévě, vybral proto jeskyni
na vrcholu kopce, kterou upravil do podoby kaple
a uspořádal v ní výjev narození. 24. prosince pozval k této kapli obyvatele z okolí, o půlnoci se
rozezněly zvony a celý výjev byl údajně ozářen
mnoha světly z pochodní.
V době baroka zdobily jesličky také interiéry českých a moravských kostelů, ale vzhledem
k tomu, že slavnostní okamžik narození má podtext také až prostě lidský, byť jeho příběh vychází
z Nového zákona, začaly se od 18. století slavit
Vánoce také mezi lidmi, v domácím prostředí.

Lidové tradici jesliček také „napomohl“ na konci
18. století svými reformami Josef II. Nařídil totiž
uzavření některých církevních objektů a betlémy
byly z nich vykázány.
Ústředním motivem jesliček je Svatá rodina
– Panna Marie a svatý Josef sklánějící se v prostém chlévě nad právě narozeným děťátkem.
K nim přicházejí pastýři a Tři králové z východu, aby k jeho nohám složili dary a poklonili
se novému králi. Lidová tradice přizpůsobila
podobu betlémů natolik, že se v nich objevují
různí obyvatelé vesnic – řemeslníci, pastevci,
venkovské děti; v betlémech větších rozměrů
se odehrávají malé příběhy, výjevy z běžného
života na vsi. Nechybějí ani zvířata – oslík,
ovce, vůl, ale i slepice, husy, kočky, psi, zkrátka
různorodá domácí zvířata. Nad scénou obvykle prolétává kometa a vznáší se anděl s textem
„Sláva bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Betlémy mají různé rozměry
– od malých po ty, které zaplní celou místnost,
bývají ze dřeva, keramiky, papíru nebo perníku, jsou statické nebo pohyblivé. V posledních
letech se u nás obnovila tradice živých betlémů, obvykle spojených se zpěvy nebo hranými
výstupy.
Mezi rarity patří u nás Třebechovický betlém, celodřevěný mechanismus, na jehož výrobě
se započalo v roce 1882 a pokračovalo do smrti
jednoho z autorů, Josefa Probošta, v roce 1926.
Zajímavý je osud Třebechovického betlému během druhé světové války – byl rozebrán a ukryt
před Goebblesovými „lovci pokladů“. Dnes tuto
národní kulturní památku můžete obdivovat
v třebechovickém Muzeu betlémů a je veřejnosti
přístupný.

Navštívit jiný mechnický betlém můžete také
nedaleko Dobré Vody – v Jindřichově Hradci patří prakticky celoživotní dílo Tomáše Krýzy mezi
nejvyhledávanější expozice místního muzea.
Od roku 1998 jsou tyto největší mechanické lidové jesličky nazvané podle svého autora Krýzovy
zapsány v Guinessově knize rekordů.
Unikátní betlém akademické malířky Renaty
Štolbové
Pro tuto umělkyni je téma betlémů, tudíž tajemné scény narození v betlémě, celoživotní
inspirací. Sama k němu říká: „Mystická scéna
odehrávající se pod širým nebem plným hvězd
a andělů je pro mě studnicí inspirace tajemství
a často mě vede k novému ztvárňování tohoto
překrásného tématu. Proto se pana Maria, Josef
a malý Ježíšek objevují v mých obrazech v prosté
intimitě svaté rodiny. Nesmí ovšem chybět oslík
a volek... Jindy se zaměřím na širokou krajinu
s pastýři, ovečkami a s tajemnými mágy, Třemi
králi přicházejícími od východu.
Nejsem sama, koho toto téma stále inspiruje.
V roce 2000 jsme se spolu s bývalým manželem
řezbářem Tomášem Štolbou rozhodli věnovat dobrovodskému kostelu velký betlém, který tvoří deset
postav vyřezávaných z lipového dřeva a oblečených do dobových kostýmů. Já jsem se podílela
na malbě dřevěných figur a také na scéně betlémské krajiny namalované na třímetrové lunetě
na pozadí. Práce na tomto betlému nám dělala velkou radost, zvláště když jsme si uvědomili, jak nás
jako malé děti pohled na jesličky v kostele upoutal
a ovlivňoval. Těší nás, když náš dar sdílí lidé nejen
z Dobré Vody, ale máme zpětnou vazbu i od návštěvníků z města a nebo z dalekého okolí.“

Petra Miková a Renata Štolbová

5x foto: Stanislav Scheinpflug

Dobrovodské příběhy  STAVBA barokního kostela I.
V předchozím díle jsme skončili vyprávění tím, že malý a technicky nedokonalý kostelík již nemohl sloužit obrovskému množství poutníků. Stavba nového, velkého a reprezentativního kostela na Dobré Vodě mohla být
možná jen díky velkorysosti budějovického magistrátu, který velkou měrou podporoval stavební ruch města (nová radnice, Samsonova kašna). Slovo velkorysost je tu na místě – oslovit jednoho z nejvýznamnějších
barokních stavitelů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, aby postavil kostel uprostřed tehdy malé vsi, bylo gestem více než dobré vůle. Na novostavbu se použilo 10 000 zlatých ze jmění starého kostelíka, celkové výdaje činily
12 463 zlatých. Základní kámen byl položen 12. 7. 1733 a už za dva roky byla stavba dokončena a poté slavnostně vysvěcena. Majestátnost stavby podtrhuje její umístění, údajně vybrané samotným Dientzenhoferem.

Podle knihy Mým domovem je Dobrá Voda autora Václava Vondry

pokračování příště

4/ sport KULTURNÍ AKCE inzerce
Činnost Spolku sportovního klubu Dobrá
Voda u Českých Budějovic v roce 2019
V rámci Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic (dále jen SSKDV) působí šest oddílů.
Jsou to oddíly badmintonu, hokejbalu, fotbalu, stolní hokeje, tenisu a volejbalu.
Tyto oddíly mají v současné době (k 30. 9. 2019)
344 členů, z toho 157 členů do mládežnického věku dvaceti tří let (dle kritérií MŠMT). Už
z těchto počtů vyplývá, že se oddílům SSKDV
daří správným směrem pracovat s mládeží. Srovnejme čísla: v minulých letech byl podíl mládeže
cca 32 %, v současné době je to cca 46 %. Všechny oddíly SSKDV chtějí zabezpečovat a vytvářet
široké sportovní možnosti nejen pro mládež obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic, ale i sousedících obcí, jejichž mládež navštěvuje Základní
školu na Dobré Vodě u Českých Budějovic.
Uvědomujeme si, že právě v takových sportovních a tělovýchovných spolcích na nižších úrovních, v malých obcích, jako jsme my, je důležité
udržet zájem dětí a mládeže o aktivní sportovní
činnost a to právě formou zvyšování atraktivity
a kvality sportovního prostředí. Chceme nejenom, aby mládež získala sportovní návyky, ale
vedeme je také k základním etickým, estetickým,
mravním a morálním hodnotám. A to je dle nás,
v dnešní době plné nástrah (drogy, alkohol, virtuální prostředí apod.), hodně důležité.
Částečným problémem oddílů je to, že stále
chybí dostatek trenérů mládeže. Někteří rodiče si
udělali trenérské kurzy a zapojili se takto do tohoto sportovního procesu, ale je to přesto málo.
Ze své pozice předsedy SSKDV chci všem, kdo
se takto aktivně zapojili do našeho sportovního

života, moc a moc poděkovat. Trenérů mládeže
není nikdy dost.
Tímto také apeluji i na bývalé hráče jednotlivých oddílů SSKDV s tím, zda by se do přípravy
mládeže také zapojovali v ještě větší míře než
nyní.
Velmi důležité je také v dnešní době zajistit,
aby jednotlivé oddíly měly dostatek finančních
prostředků na svoji činnost. Je to prováděno výběrem členských příspěvků, sponzorskými dary,
dotacemi programů na mládež od MŠMT nebo
od Jihočeského kraje – Krajského úřadu Odboru evropských záležitostí (dále jen JčK). Od JčK
jsme letos také obdrželi dotaci 119 000 Kč s naší
spoluúčastí 24,37 % v projektu „Modernizace
technického zařízení“ pro oddíl fotbalu, kterou jsme použili na nákup traktůrku pro sečení hřiště a jiné rekultivační práce. Dále bych tu
chtěl zmínit, že jsme vděčni všem, co se podílejí
na získávání podkladů pro programové dotace jak
z MŠMT, tak z JčK.
Závěrem bych chtěl všem příznivcům SSKDV,
fandům a našim spoluobčanům poděkovat za vyjadřovanou podporu. Přeji také všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně
zdraví a štěstí v jejich životě.

Antonín Libertin
Předseda Spolku sportovního klubu
Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dobrovolnická
činnost
studentů ČAGU
Centrum sociálních služeb Emausy v Lázeňské ulici na Dobré Vodě poskytuje domov
mnohým z našich nejstarších spoluobčanů.
Studenti Česko-anglického gymnázia, motivovaní Ing. Ninou Kernerovou, dojíždí už dva
roky do Emaus přednášet, hrát hry, povídat si
a jinak zpestřovat klientům centra program.
Pod hlavičkou skupiny Dobrodruzi studenti z ČAG dokonce uspořádali sbírku s cílem
zaplatit vystoupení skupiny Babouci, která by
přijela zahrát přímo k nim. Peníze se podařilo
vybrat uspořádáním letního kina na pozemku
školy ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku. Potřebná částka se
vybrala na vstupném do letního kina a na zahradní párty školy.
„Dobrovolnická činnost je u nás ve škole
samozřejmostí, mladí lidé musejí získat kromě
vynikajících znalostí a dovedností také společenskou zodpovědnost. Setkávání těch nejmladších a nejstarších je skvělou životní lekcí,“
vysvětluje jeden z učitelů.
Studentům i paní učitelce přejeme mnoho
elánu do budoucna a chválíme je. Více informací o projektu a škole jako takové se můžete
dozvědět na webu www.cag.cz a facebookové
stránce www.fb.com/cagcb. 
Pavel Soukup

Studenti ČAG na návštěvě v CSS
Emausy při skládání origami

foto: Zbyněk Šedivý

DOMOV DŮCHODCŮ DOBRÁ VODA
A JEHO DĚTSKÁ SKUPINA RYBIČKY VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA AKCI

Historické foto jednoho z fotbalových týmů

foto: Otta Sepp

NEplacená inzerce:
Základní škola a Mateřská škola
Dobrá Voda u Českých Budějovic

zve všechny

do kostela Panny Marie Bolestné
na
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který se koná 3. 12. 2019
v 18:00 hodin

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
S REGIONÁLNÍM
DENÍKEM
AKCE SE KONÁ:
11. PROSINCE 2019 V 18:00 HODIN
PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO
DOMOVA DŮCHODCŮ DOBRÁ VODA
BUDEME ROZSVĚCOVAT
DOBROVODSKÝ PLAMÍNEK - PŘINESTE
SI LUCERNIČKY, VE KTERÝCH MŮŽETE
PLAMÍNEK ODNÉST AŽ K VÁM DOMŮ
VÁNOČNÍ PUNČ A CUKROVÍ
ZAJIŠTĚNO
TĚŠÍME SE NA VÁS

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

Zahrady Oupic kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz
Chcete se pobavit při sklence dobrého vína? Chcete degustaci pro přátele a kamarády? Zajděte k nám do VINOTÉKY NA DOBRÉ VODĚ.
Čekají Vás moravská vína, moselský riesling, italské červené a pochutiny pro Vaše mlsné jazýčky! Tel.: 724 387 744
Dobrovodský zpravodaj č. 101. Vychází 5–6x ročně. Datum vydání 27. 11. 2019, uzávěrka příštího čísla: 24. 1. 2020. 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. Neoznačené fotografie Petra Miková, archiv redakce nebo autoři článků. Redakce si vyhrazuje právo na případné krácení příspěvků. Tisk: tiskárna KARMÁŠEK v nákladu 1000 kusů.

