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Dostavba základní školy
Protože minulé číslo Zpravodaje se podle mých informací
nedostalo do všech domácností, nejprve stručně zopakuji to,
co jsem psal v listopadu. Asi před rokem a půl se na světlo
světa dostal požadavek na dostavbu zdejší základní školy. Po
počátečním tápání, kdy byla vypracována studie demografického vývoje v obci do r. 2023, zvážena situace
v okolních obcích Srubci a Dubičném, které co do počtu
obyvatel rostou a vlastní školu zatím nemají, rozhodli zastupitelé o dostavbě zdejší školy. V současné době je hotová
projektová dokumentace k provedení stavby a stavební povolení nabylo právní moci. Je vyhlášeno i výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Následně bude z přihlášených uchazečů
možné začít s výběrem zhotovitele. Projde-li toto výběrové
řízení bez případného odvolání některého z neúspěšných
uchazečů, jsme připraveni začít s realizací stavby nejpozději
na začátku června t.r. a to tak, že stavba by měla být dokončena nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Původním
záměrem bylo ještě rozšíření komunikace a oprava povrchu
včetně parkovišť na západní straně školy. Pro urychlení
stavebního řízení i z finančních důvodů bude realizace této
stavby přesunuta na rok 2017 nebo 2018. Projektant navrhl
dostavbu pavilonu učeben tak, že současný půdorys druhého
a třetího nadzemního podlaží bude dostaven do tvaru obdélníka. Ve druhém nadzemním podlaží vzniknou dvě nové
učebny, kabinet a budou dispozičně změněny WC. Ve třetím
nadzemním podlaží rovněž vzniknou dvě nové učebny, rozšířena bude výuková kuchyňka a rovněž dispozičně změněny
WC. V podkroví vznikne pátá, víceúčelová učebna o ploše
122 m2. Z důvodu dosažení úplné bezbariérovosti objektu
bude vybudován výtah. V přízemí bude významně zvětšena
jídelna a naopak zmenšena prostorově naddimenzovaná kuchyně. Zvětšena bude i zasedací místnost (sborovna) školy.
Tolik tedy mírně aktualizované shrnutí z minulého čísla.
V současné době se mezi rodiči v mateřské škole i v základní
škole šíří zpráva, že „obec bude stavět školu pro Srubec a na
úkor dobrovodských dětí“. Nevím, co si pod tím kdo představuje, zda je to důsledek naprosté neinformovanosti nebo
záměr, to ať posoudí z dalšího každý sám. V tomto školním
roce navštěvuje z celkového počtu 270 dětí naši školu 32 dětí
ze Srubce...
V listopadu 2014, tedy krátce po volbách do obecního zastupitelstva, píše zastupitelům místostarosta Milan Čoudek:
„...do srpna t.r. jsme neměli od vedení školy oficiální žádost
o rozšíření ZŠ. Záměr s rozšířením jsme začali projednávat
v srpnu t.r. s ohledem na možnou finanční dotaci.“ - „Není
mi známo, jak se stalo, že nás oslovují v současné době a
velmi intenzivně zastupitelé obce Srubec a požadují jednání
o rozšíření naší ZŠ. Je vyvíjen přímo tlak, abychom přístavbu ZŠ realizovali“. - „Domnívám se, že bychom se měli dohodnout na některých základních otázkách – pro koho budeme přístavbu realizovat, komu má ZŠ sloužit. Jsem přesvědčen, že pro dobrovodské žáky, k čemuž byla škola koncipo-

vána již od začátku a případnou zbývající kapacitu nabídnout. V prvé řadě třeba obci Srubec - dále: „případnou
přístavbou bychom měli zabezpečit optimální rozvoj ZŠ pro
naše, tj. dobrovodské žáky, k čemuž by mělo dát fundované
podklady vedení ZŠ.“ Starosta psal jako odezvu na výše zmiňované tlaky ze strany Srubce 19. listopadu 2014 dopis
tamním zastupitelům, který končil slovy: „...z pověření zastupitelstva obce sděluji, že se nemůžeme jakkoliv zavázat
k přijímání žáků obce Srubec do naší školy a případné další
jednání by na věci nic nezměnilo“. 15.4.2015 jsem obdržel
dopis, podepsaný bývalou starostkou Srubce PhDr. Zuzanou
Vyhnálkovou, současnou starostkou Lenkou Malou a zastupitelkou Ing. Ivetou Schacherlovou psaný v tom smyslu, že
velmi intenzivně zvažují vybudování prvního stupně základní školy v jejich obci a zda by v tomto případě mohli
žáci od šestého ročníku pokračovat ve školní docházce na
Dobré Vodě. Poslední věta mé odpovědi zní „Je nám líto, že
v současné době vám nemůžeme podat konkrétnější a příznivější zprávu“. Citované dokumenty jsou k nahlédnutí v archivu obce. Je z nich zcela zřejmé, že ani Šabatka, ani Čoudek dobrovodskou školu pro Srubec a na úkor dobrovodských dětí nikdy stavět nechtěli a ani dnes nechtějí.
Protože v říjnu 2015 vypsalo Ministerstvo financí dotaci
(týká se dostavby stávajících škol), my jsme měli projekt hotový a peníze na spolufinancování rovněž, souhlasili všichni
zastupitelé s podáním žádosti o dotaci, kterou jsem 14. ledna,
den před konečným termínem na ministerstvo dopravil
s požadovanou sumou 24 mil. Kč. Rozpočtovaná částka na
dostavbu je vysoká, laika suma udiví, je však možné, že výběrem zhotovitele bude skutečná částka nižší (5-15% ?) Zařízení kuchyně je rozpočtováno na téměř sedm mil. Kč a přestavba kuchyně stejně byla v plánu, vzduchotechnika, bez
které žádnou podobnou budovu dnes stavět ani zásadně přestavět nelze, vyjde na další tři mil. Kč atd. Škola je prostě
čtyřiadvacet roků stará a současné tvrdé normy a předpisy si
při rekonstrukci obejít nikdo nedovolí. A nyní následují dvě
základní možnosti: a) dotaci nedostaneme, potom budeme
muset např. plánovanou dostavbu z finančních důvodů rozdělit a budovu dokončit až v roce 2017 tak, aby se od 1. září
vyučovalo – v tom případě však nejsme nikomu za nic zavázáni a když se rozhodneme, že cizí děti brát nebudeme,
protože dobrovodské děti se vejdou do jedné první třídy,
nikdo nás k tomu nedonutí. Může však nastat varianta, že
dobrovodských dětí bude do jedné první třídy více než třicet,
potom musíme mít stejně třídy dvě a abychom splnili kritérium pro financování státem (17-30 dětí na třídu), budou nám
cizí děti dobré. A nemůžeme jich mít v každé třídě jen potřebných 17, byť dobrovodských, protože ve třídě šesté, po
odchodu na gymnázia, by se situace s financováním opakovala. Nebo nastane možnost b) dotaci dostaneme, potom
však musíme i nějaké cizí děti přijmout. Nejedná se o žádné
drama, stačí uhlídat počet tříd nejvýše 16 (některý rok nemu-
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sí být otevřeny dvě první třídy) při 25 nebo 26 žácích, což je
reálné číslo, je to 400 žáků na školu. Podmínky dotace navýšení stavu dětí budou splněny. A ještě jedna důležitá
informace: Do kritérií, podle kterých jsou rozdělovány da-
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ňové příjmy obcí patří např. výměra katastrálního území
obce (podíl 3 %), prostého počtu obyvatel (podíl 10 %) a počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (podíl
7 %) -zdroj časopis OBEC 1/2016.
jš

Platba za odpady 2016
Dne 3. prosince 2015 schválili zastupitelé vyhlášku
č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 s cenou 650 Kč na
osobu. Do roku 2006 jsme platili 400 Kč/rok, od roku 2007
do loňského roku 500 Kč/rok. Nově se tedy jedná o 54 Kč na
osobu a měsíc. Obec tuto položku několik let dotovala. Někteří přesto prohlásí, že je to moc a do popelnice stejně téměř
nic nedávají. V obci třídíme odpad vcelku úspěšně (v loňském roce přibyl i sběr textilu, za rok ho občané odevzdali
téměř 12 tun), ale jsou lidé, kteří produkují odpadu daleko
více a zde platí, tak jako třeba u nemocenského pojištění, jistý princip solidarity. Někdo nebyl nemocný celý život a platil
stejně, jako člověk, který služby zdravotníků využíval plnou
měrou. Na výši poplatku si stěžují hlavně důchodci. Je ale
známo, že příjem na hlavu u mladých rodin je často nižší než
u důchodců a právě proto poskytujeme slevu na děti. Na
druhou stranu, většina lidí si chválí odvoz bioodpadu. První
letošní svoz bude v pátek 8. dubna. Když jsme o zavedení
této služby uvažovali, předpokládali jsme, že množství komunálního odpadu poklesne, protože např. vždy na podzim
byly popelnice plné spadaných jablek, plevele i listí. Předpoklad se nepotvrdil, průměrné měsíční množství komunálních odpadů je asi 50 tun a bioodpadu také hodně přibývá,
v listopadu to bylo přes dvacet tun. Odstraňovat bioodpad ze

Novinky a akce v naší škole
Přehoupl se kalendářní rok, školní nakročil do své druhé
poloviny a naše škola by ráda Vám, čtenářům Zpravodaje,
představila něco z toho, na čem pracuje a co ji ještě čeká.
Současná výuka s sebou přináší kromě jiného vyšší nároky
na technické vybavení učeben. Jedná se hlavně o interaktivní
tabule, které nahradily v předchozích letech klasické zelené.
Tyto moderní tabule propojené s počítačem a obsahující dotykovou technologii usnadňují a zpestřují výuku. Téměř
všechny učebny na naší škole toto vybavení mají, nově přibylo do učebny VII. ročníku a nově vytvořené jazykové
učebny. V týdnu od 10. - 15. 1. absolvovali žáci sedmé
a osmé třídy, dvě žákyně z deváté třídy a instruktorsko-pedagogický doprovod (Mgr. Petra Beňová, Mgr. Gabriela Nováková a Mgr. Denisa Trávníčková) lyžařský výcvik na Zadově. První den sice bylo spíše na holínky a deštník, ale pak
přišla rozmarná zima k rozumu, nasněžilo a začínající i zkušení lyžaři si svahů užili dokonale. Tím ale péče o tělesnou
zdatnost našich žáků nekončí – od 12. 1. zkouší ostrost nožů
svých bruslí žáci III. A a čtvrťáci pod vedením trenérů Studia
pohybu Bohdany Wallischové. III. B, V. A a V. B se na zimní
stadion může na svých šest lekcí těšit po jarních prázdninách, tj. od 1. března.
Mgr. Petra Miková a Mgr. Petra Beňová
V okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce
dosáhli naši žáci vynikajících úspěchů: Jaroslav Scheinpflug
3. místo, Petra Čermáková 4. místo.
Mgr Gabriela Nováková

zahrádek zcela a ve většině případů rušit i dříve obvyklé
komposty se odhodlalo v obci téměř 500 domácností, kterým
jsme zdarma na pět let zapůjčili hnědé plastové nádoby. Vyvážení je bez poplatku. Dále dvakrát ročně organizujeme mobilní svoz odpadu, letos bude až po velikonocích, termín
upřesníme. Za likvidaci jedné tuny směsného odpadu zaplatíme 1409 Kč, za bioodpad 575 Kč. Obojí plus doprava.
Pokrok nezastavíš, substrát pro kytičky si koupíme. Ohledně
separovaného odpadu – lze zřídit další místa, ovšem potřebujeme více prostoru okolo nádob kvůli bezpečnému výsypu a hlavně, nikdo kontejnery před domem nechce.
U kontejnerů na sklo by se mělo zlepšit rozdělování skla. Do
bílých nádob patří bílé sklo, do zelených barevné. Bílé nádoby bývají poloprázdné a barevné i s bílým sklem přetékají.
Plastové lahve málokdo sešlápne a tak musíme obsah
kontejnerů odvážet i mimo svozové termíny, totéž se týká
i papíru. Obvyklý obsah po vánocích - kartonové obalové
krabice rovněž málokdo sešlápne. To tedy jen na okraj,
abychom hledali úspory při své činnosti, odpadů po celém
světě stále přibývá. A věřte, že jejich likvidace bude stále
dražší. Od roku 2024 se přestane odpad ukládat na skládky.
Spalovny, byť technologicky dokonalé a energeticky výhodně využitelné, nikdo v Česku nechce a tak se asi opět vrátíme k nerudovskému „Kam s ním?“
jš

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

ÚNOR 2016

Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda u ČB
Mateřská škola Dobrá Voda zve děti a rodiče k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2016/2017. Zápis proběhne ve
dnech 4.4. - 5.4.2016 od 14.00 - 16.00 hod. ve třídě Bodlinek (2. žlutý pavilon). Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a s bodovým ohodnocením. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dobrá Voda
u ČB, Zacharova 17, pro školní rok 2016/2017:
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 ve věku 3-5 let 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.
K zápisu přineste vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, který si, prosím, vytiskněte oboustranně. Evidenční list
je ke stažení na stránkách mateřské školy na internetové adrese www.zsdobravoda.eu
V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název Dobrovodský
pramínek. Hrajeme hry, kreslíme, malujeme, modelujeme z hlíny, stavíme z lega, zpíváme, cvičíme, tancujeme. Chodíme
do lesa a na procházky do krásné přírody, která nás obklopuje. Učíme se přírodu chránit a pečovat o ní.
Bc. Eva Miglová

Co nového u hasičů?
Sobota 23. ledna byla u hasičů
z Dobré Vody ve znamení Hasičského plesu, který byl jako každoročně i díky obci, která hradí pronájem sálu, pořádán v kulturním
sále Metropol. Všem, kteří jste se
zúčastnili děkujeme a doufám, že
jste se i dobře bavili. K tanci i poslechu nám hráli Jihočeští rodáci
a Táborská kapela Midi. Ještě
jednou děkujeme všem sponzorům
a
obětavým členům SHD (někteří si
vzali i dovolenou na shánění tomboly), bez kterých by takovouto
nákladná akce jak finančně tak i
časově v dnešní době nebylo
možno pořádat. Většina těch, kdo
si zakoupili lístek na tombolu, si i
nějakou tu malou cenu odnesla a
když ne domů, tak alespoň v podobě obložených talířů na stůl. A tak sice v hodně velkém předstihu oznamuji, abyste si pro
příští rok ve svém kalendáři označili 21.leden, termín dalšího plesu dobrovodských hasičů. U mladých hasičů, kterých
máme v současné době 29, poznáváme základy hasičské techniky a všestrannosti, nacvičujeme hasičský útok, protože se
chceme ukázat na soutěžích, které s nástupem jarních měsíců pro nás začínají. Za tuto práci, která je náročná nejen časově,
děkuji manželům Irovým a Augustinovým.
Čtyřicetihodinového kurzu na ovládání motorové pily se ve svém volném čase a bez finančního nároku zúčastnili naši
dva členové Jiří Moravec a Jakub Frühbauer ze zásahového družstva JSDH. Za to jim patří poděkování. Díky sponzorským
darům jsme si mohli pořídit pro naší zásahovou jednotku profesionální motorovou pilu a přetlakový ventil pro dětský
požární sport,
Bohužel, v dnešní době se vše točí okolo financí. Pokud byste měli možnost pomoci finančně nebo organizačně při ak cích pořádaných hasiči zejména pro děti, budeme jenom rádi. Můžete nás kontaktovat na tel.724 400 144-S. Augustin nebo
606 646 913-V. Kolda nebo přes naše internetové stránky www.sdhdv.cz.
Místostarosta SDH Vítězslav Kolda

Zimní halový turnaj o pohár starosty obce Dobrá Voda u Č. Budějovic
Druhý lednový víkend se jako každoročně konal v tělocvičně základní školy turnaj dobrovodské fotbalové mládeže.
Ve dvou dnech se utkalo 24 týmů ve čtyřech věkových kategoriích. Jednalo se o ročníky 2009, 2007, 2005 a 2003.

Naše mládež byla zastoupena ve všech čtyřech turnajích. Výkony kluků i děvčat roztleskaly a někdy i rozesmály přihlížející fanoušky. Trenýrky až po paty těch nejmenších borců
roč. 2009, kteří se teprve s fotbalem seznamují, nic nebránily
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nefalšované radosti z každého vstřeleného gólu, nebo chy- patří obecnímu úřadu a vedení zdejší školy za možnost vyuceného míče. Za celý víkend bylo rozděleno spousta medailí, žití tělocvičny. Za pomoc při pořádání děkuji i několika
trofejí a sladkostí. Za tyto věci vděčíme dobrovodským dobrovolníkům, většinou z řad rodičů či přátel kopané.
sponzorům a přátelům mládežnického fotbalu. Poděkování
L.V.

Výsledky domácích týmů:
Ročník 2009 - 3.místo, ročník 2007 - 5.místo, ročník 2005 - 2.místo, ročník 2003 - 2.místo

Závěrem připomínám neustálý nábor chlapců i dívek ročníků 2000 - 2011.
Dejte svým dětem možnost vyrůstat ve zdravém kolektivu. V případě zájmu prosím kontaktujte: Libor Valenta- tel.
604853166, nebo Martin Polák- tel. 725846786. Za SK Dobrá Voda u Č.Budějovic
Libor Valenta

EDWIN SCHOPENHAUER - Anglický sochař z Dobré Vody
Nakladatelství Berová - JIH, České Budějovice, Tiskárna Jihočeský inzert expres s.r.o. Dobrá Voda u Č. B. a obec Dobrá
Voda u Č. B. vydali pozoruhodnou knížečku, jejíž text sepsal Daniel Kovář. Ten do knihy vložil nejen své fotografie, ale
i fotografie významného jihočeského fotografa, dobrovodského občana, pana Oty Seppa. Kniha je pro vyniknutí fotografií
sochařských prací vytištěna na kvalitním papíře a odhaluje historii rodiny Schopenhauerů tak podrobně, že i dobrovodští
pamětníci budou některými uvedenými detaily překvapeni. Edwin Schopenhauer založil svou dílnu na Dobré Vodě krátce
před I. světovou válkou, z roku 1911 pochází i socha Panny Marie s dítětem v nice jižní fasády dobrovodské fary. Tuto so chu autor sám signoval. Na severní straně fary je socha ukřižovaného Krista. Kolikrát jsme prošli kolem budovy Komerční
banky v Krajinské ulici, kolem Hardtmuthovy vily nebo kolem vodních chrličů v českobudějovickém háječku, aniž nás na padlo, že sochařská výzdoba vznikla právě v malé dílně bratří Schopenhauerů. Jejich sestra Alice vedla na Dobré Vodě
hostinec až do konce II. světové války. Kniha, kterou je ještě možné v omezeném množství zakoupit na obecním úřadu za
200 Kč vás jistě zaujme a může být i vhodným dárkem např. pro dobrovodské rodáky. Je dostupná i v obecní knihovně. Vyšla nákladem 500 ks.
jš

Pozvánka na Dobrovodský Den Země na farské zahradě
Každý rok v dubnu si lidé na celém světě připomínají Den Země. Důvodem oslavy tohoto svátku je upozornění na potřebu pečovat o životní prostředí, o jeho čistotu a rovnováhu. V České republice je v sobotu 16. dubna 2016 při této příležitosti pořádán třetí ročník akce Ukliďme Česko. V mnoha obcích budou probíhat místní úklidové akce zaměřené na zvelebování bezprostředního okolí a životního prostředí (více na www.uklidmecesko.cz).
Letos poprvé budeme mít možnost zapojit se do této akce i v naší obci - v Dobré Vodě u Č. Budějovic. Každý, kdo má
zájem, může přijít sám či s dětmi, přáteli a rodinou. Každý může navrhnout, která místa v naší obci stojí za naši pozornost a
úklid. Všimli jste si někdy, kolik odpadků se pravidelně hromadí v našem Dobrovodském potoce? Nebo v lesíku naproti
dobrovodskému hřbitovu? Jistě si vzpomenete i na jiná místa, která by v naší obci stála za úklid, vyčištění a zvelebení. Kaž dý, kdo se přidá, dostane jednorázové gumové rukavice, igelitové pytle či tašky.
Společný program v tento den ale nebude jenom pracovní. Po skončení úklidu budou na farské zahradě na děti čekat
i hravé úkoly zaměřené na rozšiřování znalostí a povědomí o ochraně přírody a v plánu jsou i výtvarné aktivity pro děti.
Další část programu bude věnována vyhlášení vítězů soutěže o nejhezčí dobrovodskou popelnici. A na závěr dne chceme
strávit nějaký čas u ohně - jak jinak než s buřty a kytarou.
Dobrovodský Den Země pořádají Občané Dobré Vody a pro bližší informace (například podrobnější program či přesný
čas setkání) sledujte s blížícím se termínem webové stránky www.obcanedobrevody.cz. Občané Dobré Vody také velmi děkují místní farnosti za možnost využít jejich krásnou zahradu pro odpolední program.
Mgr. Lucie Doležalová

-------------------------------------------------inzerce------------------------------------------------Zahrady Oupic - kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena). Telefon
604 231 577, www.zahradyoupic.cz

Firma AL – SYSTEM EXPO s.r.o., Borovany přijme truhláře, elektrikáře
Požadavky - alespoň základní orientace v daném oboru - truhlářském nebo elektrikářském, chuť pracovat, řidičský průkaz na náklaďák/kamion výhodou.
nabízíme adekvátní ohodnocení, příjemné pracovní prostředí,
Pracovní náplň truhlářská nebo elektrikářská příprava veletržní expozice v dílně v Borovanech a následná montáž stánku na veletrhu (jezdíme na veletrhy po celé Evropě)
Kontakt: tel.: +420 602 408 774; +420 602 589 844; +420 602 589 846
E-mail: marketing@al-system.cz; m.hruska@al-system.cz ,
Více podrobností o naší firmě viz www.al-system.cz
Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Českých Budějovic, číslo 85, den vydání 25.2.
2016, ev. č. přidělené MK ČR E10908, vydává oú Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ 00581232,
náklad: 800 výtisků, tisk: TISKÁRNA JIHOČESKÝ- INZERT-EXPRES s.r.o

