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Vážení spoluobčané,
Další rok je za námi a proto bych chtěl nejen za sebe, ale i za ostatní zastupitele obce popřát vám všem jen to nejlepší
v roce 2017, ale i v letech dalších. Věřme, že se mezinárodní situace, zejména v souvislosti s migrací a
pravděpodobně s ní souvisejícími atentáty a jinými násilnostmi, příliš nezhorší. Věřme, že se příliš nezhorší klimatické
podmínky a vyhnou se nám sucha, popř. povodně a nemoci. To jsou skutečnosti, které příliš neovlivníme, ale mohou
velmi silně ovlivnit nás všechny. Na druhou stranu slušnost, ohleduplnost a vzájemné vztahy ovlivnit můžeme a proto
si přejme, aby se z našeho života nevytrácely. A budete-li po Dobré Vodě chodit s otevřenýma očima, zjistíte, že
životní podmínky zde nejsou tak špatné, jak se vás o tom někteří jedinci snaží vytrvale přesvědčit. Proto vám hodně
zdraví a hlavu vzhůru přeje Jiří Šabatka, starosta.

Zimní údržba komunikací
Opět poklesly teploty a kdykoliv se můžeme dočkat
další sněhové nadílky. Techniku k úklidu sněhu máme
připravenou, traktor s radlicí je připraven vyjet kdykoliv
ve dne i v noci. Připraveny však bohužel nejsou naše
silnice, respektive majitelé osobních aut, které na nich
ve stále větší míře nacházejí prostor ke garážování.
Nebezpečí kolize radlice traktoru se zaparkovaným
autem je vysoké a nedá se vyloučit. Proto prosím
všechny řidiče, aby mysleli na možnost, že ráno bude
ležet v ulicích 20 cm sněhu a ať pluh, nebo sypač musí
bezpečně projet. Kritickými místy jsou zatím ulice
Hornická a Pod Lesem, v pracovní době i Mládežnická.
Mějte to, prosím, na paměti a pokud máte možnost

Dobrovodské hlaholení
První adventní neděli 2016 bylo avizováno tzv.
Dobrovodské hlaholení. Návštěvníků nejen z Dobré
Vody se v okolí kostela sešlo skutečně hodně. Program
začal v 16 hodin a podle množství přihlížejících
skutečně zaujal a pořadatelkám patří velký dík.
Dobrovodský vánoční strom patří bezesporu k těm
nejhezčím v širokém okolí nejen proto, že je skutečně
na místě rostlý, ale i značně vysoký – 22 m! Proto je
jeho vystrojování se stovkami kabelů náročné nejen na
zručnost, ale i na jistou odvahu v této výšce pracovat.
To si jako každoročně vzal na starost S. Augustin.
Škoda jen, že si hlavní pořadatelka vynutila rozsvícení
stromu až poté, co vystoupení všech skončilo a lidé,
kteří přišli nebo přijeli jen kvůli atmosféře vánoc, pod
stromem prochladlí stáli a čekali, co se bude dít. Vždyť
případné popíjení punče pod rozsvíceným stromem by
jistě pěkné vystoupení na druhé straně kostela
nenarušilo. Slovo hlaholení je slavnostní, starší výraz
užívaný hlavně pro zvuky zvonů. Na ty se bohužel
úplně zapomělo, pana jáhena, jak tomu bylo již 8x
předtím, nikdo s žádostí o jejich rozeznění neoslovil.

zaparkovat na vlastním pozemku, udělejte to. Práci to také
urychlí. Máme k údržbě 13 km silnic a projet je všechny i
několikrát za den nějakou dobu trvá. Je třeba si uvědomit i
to, že v zimním období mohou být ulice i kluzké a je podle
toho třeba způsob jízdy přizpůsobit. Rovněž by bylo třeba
nyní, v období vegetačního klidu, soustředit se na ořez
větví ze stromů a keřů, které přesahují ze zahrad do
komunikace. Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat
bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat
(vyhl. č. 268/2009, § 7). Není dobrým nápadem využít
kmen ořešáku jako plotový sloupek, jeho větve nechat
přesahovat do komunikace, nechat prorůstat thuje – někde
zabírají až 1 třetinu chodníku! a ostatní keře plotem. Navíc
právě majitelé ořešáků zapomínají na to, že listí spadané na
ulici nebo chodník by po sobě měli uklidit! Děkuji.jš.
Svěcení zvonů na Dobré Vodě dne 15. září 2007 bylo událostí
mimořádného významu nejen pro celou naši obec. Zdůraznil
ji svou přítomností i tehdejší nejvyšší zástupce Vatikánu v
České republice, Jeho Excelence arcibiskup Diego Causero,
apoštolský nuncius, který zvony světil. Po vysvěcení zvonů
začala v kostele velká slavnostní mše. Tehdejšímu
duchovnímu správci Páteru Dr. Marešovi, dnes děkanu
českobudějovické katedrály a kanovníku českobudějovické
kapituly poslal sekretariát státu Vatikán dopis:„ Důstojný
pane, Jeho Svatost papež Benedikt XVI. se zájmem přijal
zprávu o poutní oslavě svátku Panny Marie Bolestné ve
farnosti Dobrá Voda, jíž bude předsedat pan apoštolský
nuncius v České republice. Při této příležitosti proběhne
svěcení třech nových zvonů, zasvěcených památce služebníka
Božího papeže Jana Pavla II., svaté Barboře a svaté Anežce
české“.
Právě pro zdůraznění této významné události se v tomto
roce 2007 poprvé obec Dobrá Voda rozhodla pořádat
každoročně Dobrovodské hlaholení s několikaminutovým
zvoněním všech čtyř zvonů ! Tolik pro vysvětlení. jš.

Vánoční stromky je možno odkládat v místech,
určených pro separovaný odpad
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Ohrožený provoz mateřské školy
V sobotu 3. prosince jsem se zúčastnil pravidelné schůze
hasičů, na jejímž programu byla především příprava
Hasičského plesu (21. ledna 2017 v Metropolu) a výroční
schůze hasičů. Tam se mi v 19,30 donesla informace, se
kterou přišla obětavá paní z dolní části obce, venčící psa, k
nám domů, že u zahrady obecního úřadu vytéká voda.
Vydali jsme se na místo se starostou hasičů. Voda vyvěrala
cca 5 m od školkového vánočního stromu. Po oznámení
poruchy společnosti ČEVAK se dostavila během půl
hodiny pohotovost, která uzavřela vodu uličním uzávěrem
do celého areálu mateřské školy. Po mém dotazu, kdy nám
poruchu opraví, protože v pondělí ráno do školky přijde
100 dětí, mi bylo sděleno, že až si „to“ vykopeme, tak nám
to spraví...V areálu mateřské školy už se totiž nejedná o
vodovodní řad, nýbrž o přípojku za vodoměrem. Odpověď
pracovníka však byla v souladu s pokyny, které pracovníci
firmy pro podobné případy mají, což jsem si vzápětí u jeho

Retenční nádrž pod Švajcemi
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města
České Budějovice zahájil dne 5. října na základě žádosti
projektanta správní řízení ve věci vydání závazného
stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
(VKP) vodní tok, niva vodního toku a les v souvislosti s
plánovanou realizací projektu „Retenční nádrž pod
Švajcemi. Podle Správního řádu byli uvědoměni o
jednání na místě samém stanovení účastníci řízení. Na
toto jednání jsem byl tedy přizván a jako jediný účastník
si písemně předem připravil stanovisko obce k záměru.
Přesto jsem byl některými zdejšími občany vyzván,
abych místo a čas jednání zveřejnil na webu obce, aby se
obyvatelé mohli vyjádřit osobně a na místě. Protože se
jednalo vlastně o sdělení názorů projektantů, odborníků a
úředníků, navíc neveřejné, bylo na místě a důležité pro
úřední orgán vyslechnout si názory všech účastníků
řízení, kteří se na místě sešli a věcně je posoudit. Žádné
závazné stanovisko vydáno dosud nebylo, jsem si téměř
jist, že bude negativní. Jakékoliv případné protesty
veřejnosti budou na místě v okamžiku, kdy se o realizaci
této, z mého pohledu naprosto nesmyslné stavby, bude
rozhodovat. Zde vám předkládám text mého vyjádření v
plném rozsahu:
„Má-li být navržená retenční nádrž součástí komplexu
protipovodňových opatření pro město České Budějovice
(popřípadě i pro Dobrou Vodu) je nutné i toto vodní dílo
řešit komplexně a zejména ve vztahu k záplavám v
minulosti a vůbec k problematice zadržování vody v
krajině. V katastrálním území Třebotovice (obec
Třebotovice - České Budějovice) je soustava tří rybníků
(p.č. 55, 56 a 57) v majetku Statutárního města České
Budějovice – druh pozemků vodní plocha o celkové
výměře 11550 m2. Svou funkci tyto rybníky prakticky
plní. Následuje však neudržovaná soustava rybníků – v
katastru nemovitostí i v územním plánu města České
Budějvice vedených jako druh pozemku vodní plocha,

nadřízeného ověřil. Společnosti, které provozují vodovodní a
kanalizační sítě mají totiž v okolí řadů vytýčené ostatní sítě
(VN, NN, plyn apod.), jejichž poloha se pravidelně
aktualizuje. Tak se výrazně zmenší riziko jejich poškození při
kopání... V případě přípojek tomu tak není. Podepsal jsem
tedy prohlášení, že riziko případné škody beru na sebe. Během
hodiny jsem byl telefonicky vyrozuměn, abych v neděli ráno
zajistil přístup do areálu, že oprava je zajištěna. Ráno byla
potřebná technika přistavena, porucha v hloubce 1, 2 m
lokalizována a rychle (za dvě hodiny) opravena. Domů jsem
se vracel promrzlý, ale s dobrým pocitem, že jsem spoustě
rodin ušetřil mnoho problémů při pondělním příchodu s dětmi
do školky. Děkuji proto znovu společnosti ČEVAK za
významnou a rychlou pomoc a nedovedu si představit, že by
provozovatelem našeho potrubí mohla být od r. 2020, kdy
skončí současná nájemní smlouva, některá jiná firma se
sídlem mimo okres České Budějovice.jš.

která svou funkci již řadu let neplní! Dokonce je dosud
zřejmé, že některé hráze byly záměrně poškozeny. Tyto
plochy jsou v majetku fyzických osob (parc. č. 115, 117,
120, 123/1, 129, 132, 135, 153, 157/1 a 155/1, p.č. 138/2
v majetku Statutárního města České Budějovice a p.č.
159/4 o výměře 4388 m2, vedená také jako rybník, druh
pozemku vodní plocha, také v majetku Statutárního města
České Budějovice. Kromě posledně uvedené se jedná o
naprosto neudržované a nefunkční plochy, které svou
funkci zadržování vody v krajině naprosto neplní. Bylo
by velmi žádoucí nejprve prověřit kapacitu zadržené vody
v těchto rybnících v případě, že by došlo k jejich obnově
– což je nepoměrně levnější varianta.. Dále je nutné
zprovoznit ČOV (už se tak stalo), která nebyla dlouho
provozována od doby, kdy Třebotovice opustila vojenská
posádka. Obec Třebotovice nemá vlastní kanalizaci. Je
podezření, že část splašků odtud se dostává až do nádrže
Švajce a zanáší ji, což její objemovou kapacitu také
významně zmenšuje. Protržená hráz na místě plánované
stavby prvotně sloužila k hornické činnosti při těžbě
stříbra a ne jako protipovodňové opatření, také profil
koryta dobrovodského potoka byl ještě v padesátých
letech minulého století podstatně menší. Po vyhodnocení
těchto argumentů se pravděpodobně dojde k závěru, že
plánovaná retenční nádrž by nemusela být vybudována
buď vůbec a nebo v koruně mohla být i nižší a tak by
koryto potoka nad ní bylo zachováno v nezměněné, pro
živočichy i rostliny přijatelné podobě. Mgr. Jiří Šabatka,
Dobrá Voda u Českých Budějovic 8. listopadu 2016.
Přesto se sami můžete setkat na Dobré Vodě v obchodě i
v Suchém Vrbném s výzvou k podpisu a snad vyjádření
protestu proti něčemu, o čem dosud rozhodnuto nebylo.
Dozvíte se i kdo vás o věci může informovat
(pozoruhodné, zejména, když na místě nebyl). V dnešní
době bohužel nejsou takové akce ojedinělé, ale mnohdy
zbytečné. V tomto případě bych řekl, že naprosto
zbytečné a patrně slouží ke zviditelnění svých autorů ve
smyslu „my jsme věci pomohli“. Je to samozřejmě věc
každého jedince, zda se podepíše, ale věřím, že žádné
protesty nutné nebudou a zdravý rozum zvítězí. Kdo
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okolí Dobré Vody skutečně zná, ví, že dobrovodský potok
zásobují vodou ještě další dva významné přítoky. A
pokud zdravý rozum nezvítězí, sám vás k tomuto protestu
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razantně vyzvu. Účinnějších způsobů se jistě najde dost!
Děkuji za porozumění, J.Šabatka

Lesy České republiky
Lesy ČR jsou státním podnikem obhospodařujícím přibližně polovinu všech lesů v ČR. Vzhledem k tomu, že jihočeské
Krajské ředitelství Lesů ČR s. p. si pro své sídlo vybralo naši obec a pohledná budova ředitelství byla většinou místních
obyvatel, ale i návštěvníků obce dobře akceptována, navazuje obec postupně i vztahy s pracovníky Lesů ČR. Areál je volně
přístupný a zejména v jarních měsících ho využívá mateřská škola. Využili jsme i možnosti podání žádosti o dotace, které
jsou podle programu Lesů zaměřeny na podporu činnosti mládeže. V roce 2015 jsme obdrželi příspěvek 16 000 Kč jako
podporu pro činnost dětí v tenisovém klubu, v roce 2016 byla přiznána dotace 20 000 Kč pro rozvoj velmi aktivní mládeže
Sboru dobrovolných hasičů. Pro rok 2017 požádala obecní knihovna prostřednictvím obce o dotaci na dovybavení dětského
oddělení knihovny. Perfektně zpracovanou žádost od paní knihovnice Kolrosové jsem předal na ředitelství ještě před vánoci,
dotace, pokud ji získáme, by měla pomoci rozšířit práci s nejmenšími čtenáři v naší knihovně. Současně jsme obdrželi i
nabídku pro případné využití velké zasedací místnosti v budově ředitelství např. pro akce místní knihovny!jš.

Dobrovodský šprtec oslavil loni titul i jubileum
Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda je oddíl stolního hokeje kategorie billiard-hockey sdružený pod Spolkem
SK Dobrá Voda u Českých Budějovic. Šprtec se hraje na Dobré Vodě již od roku 1991 a tak v minulém roce oslavil oddíl
stolních hokejistů již 25. výročí.
Na počest těchto oslav byl 28.5. uspořádán v tělocvičně místní ZŠ velký celorepublikový turnaj, kterého se zúčastnilo na
osm desítek hráčů. Na turnaj byli pozváni kromě současných dobrovodských hráčů i hráči, kteří v klubu působili v
minulosti. K velké radosti organizátorů si skutečně mnozí z nich cestu na turnaj našli a i když se třeba do celodenního
turnaje nezapojili, přišli se alespoň podívat coby diváci. Pro všechny příchozí, kteří kdy měli nebo mají co dočinění s
dobrovodským klubem, byly připraveny upomínkové polokošile připomínající čtvrtstoletí šprtce na Dobré Vodě.
Na nejlepším dárku sama sobě však naši zástupci v celorepublikových soutěžích pracovali poctivě celou sezónu. V nejvyšší
soutěži družstev stolních hokejistů, v 1. lize, se jediný jihočeský zástupce pravidelně pohybuje v nejvyšších patrech konečné
tabulky. Velkým přáním hráčů dobrovodské WIP Reklamy tak bylo v tomto slavnostním roce dosažení titulu. To se nakonec
podařilo, když Dobrá Voda vedla po základní části dlouhodobé soutěže o tři body a poté v následné nadstavbě potvrdila
hned v prvním utkání rozhodujícím bodem letošní nadvládu nad ostatními týmy. Získala tak pro klub již jedenáctý titul
mistrů České republiky, zajistila si účast v příštím ročníku Poháru mistrů evropských zemí a upevnila si zároveň i vedoucí
postavení v historických tabulkách nejúspěšnějších klubů. Miloslav Mach předseda oddílu stolního hokeje a kapitán
prvoligového mužstva

Vážení a milí spoluobčané, kamarádi, přátelé, příznivci,
velice Vám děkujeme za účast na všech námi pořádaných akcích, které jsme pro Vás připravili v loňském roce. Celkem to
byly čtyři bigbeatové koncerty, dvě divadelní představení, povídání o historii s historikem Mgr. Zdeňkem Bezecným Ph.D.,
autorské čtení spisovatele Davida Jana Žáka, nohejbalový turnaj o putovní pohár a krabice přání.
Krabice přání získá s letošním rokem trochu jinou podobu. Dosud se jednalo o zpříjemnění Štědrého večera pro tři
vylosované děti. Letos ji ale chceme pojmout jako záležitost celoroční - vkládáme krabici přání zcela do Vašich rukou. V
tomto roce Vám totiž přineseme dvě benefiční akce (Loučení s létem a nohejbalový turnaj), jejichž výtěžek bude na konci
roku předán té neziskové organizaci, kterou Vy sami vyberete.
Během roku se samozřejmě můžete těšit i na další akce. Sledujte tedy obecní vývěsky nebo web www.top09dobravoda.cz .
Věříme, že se stejně jako v roce minulém budete na námi připravených akcích bavit i v tomto roce. Přejeme Vám jen to
nejlepší, vaše místní organizace TOP09 Dobrá Voda

Poplatek za likvidaci domovního odpadu
se pro rok 2017 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 platí i fyzická
osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Pokud je
v rodině dvě a více dětí do 15 roků, platí se poplatek pouze za jedno dítě. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v
takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. U pozdě zaplaceného poplatku nebo části těchto poplatků obecní úřad
může zvýšit za každý celý následující kalendářní měsíc zpoždění bez další výzvy k úhradě tento poplatek o 10 %. Toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku, od poplatku nejsou osvobozeni studenti VŠ, ani kteří studují mimo trvalé bydliště a bydlí na koleji nebo v
privátu. Poplatek za psa zůstává rovněž nezměněn (400 Kč, důchodci 200 Kč) a lze jej rovněž zaplatit na účet č. 30925231/0100,
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variabilní symbol 1341 a za něj připište číslo popisné domu. jš

Významné stromy, určené ke kácení
V poslední době jsem, bohužel, musel přistoupit ve dvou
případech k vydání Rozhodnutí o kácení dvou stromů,
rostoucích mimo les. Jsem si vědom toho, že to v obou
případech vzbudí pozornost nejen u dobrovodské veřejnosti a
proto obě záležitosti raději vysvětlím. Prvním z nich je dub
letní s obvodem kmene 350 cm, měřeným ve výšce 130 cm
nad zemí rostoucí na pozemku - parc. KN č. 3223. Obecní
úřad obdržel dne 4. 10. 2016 oznámení RNDr F. T., že na výše
uvedeném pozemku majitelky V. P. se vyskytují u paty dubu
letního dvě velké plodnice Lesklokorky ploské (ganoderma
applanatum), které mohly narušit pevnost dřeva i kořenového
systému stromu a hrozí nebezpečí zlomení a pádu stromu v
intravilánu obce. Na základě tohoto sdělení bylo vyžádáno
odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny v
Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. č. 34. Místo
navštívil Ing. Kunce a dne 21. 10. 2016 vydala AOPK
odborné stanovisko s tímto závěrem: vzhledem k riziku
ohrožení okolí doporučujeme zrušit registraci VKP
(významný krajinný prvek) Dub na Dobré Vodě a následně
povolit kácení stromu. V lednu proběhla ještě dvě jednání na

úrovni MM České Budějovice, odbor životního prostrědí - obecní
úřad. Vzhledem k tomu, že se objevila už třetí plodnice,
postupuje narušení dřeva velmi rychle a ke kácení musí dojít co
nejdříve. Zda bude pokácen strom celý, nebo bude ponecháno 45m torzo, se rozhodne na základě zdravotního stavu kmene
stromu. Na základě žádosti majitelky pozemku, na němž roste
výše uvedený dub (i když se mohutný kmen tlačí do sousední
obecní uličky a sousedního pozemku) a její finanční tísně
schválilo zastupitelstvo obce finanční dar 10.000 Kč k úhradě
kácení, které bude stát cca 15.000 Kč. Protože již byly projeveny
obavy, aby se někdo prodejem dřeva neobohatil, doporučil jsem
paní majitelce, která sama dřevo nevyužije, jeho prodej za 700
Kč/m3. Nenajdou-li se zájemci, věnuje dřevo majitelka
dobrovodským hasičům, kteří stejně budou při jeho likvidaci
pomáhat. Druhým stromem je vzrostlá lípa, rostoucí před obecní
knihovnou. Asi před třemi lety zde do kmene vyvrtal neznámý
vandal několik děr o průměru 8 mm a do otvorů vsypal neznámou
chemikálii. Přestože bylo toto vandalství díky pozornosti majitele
jednoho z bytů v domě záhy objeveno, otvory vyčištěny a
zaslepeny, během letošního roku začal kmen chřadnout, v délce
téměř 2 m pukl a trouchniví, musel být z bezpečnostních důvodů
rovněž co nejrychleji odstraněn.jš.

Veřejné osvětlení
V loňském roce jsme systematicky pokračovali ve výměně veřejného světlení se sodíkovými výbojkami a jejich
nahrazováním svítidly typu LED. Novou instalaci jsme provedli v Hornické ulici směrem ke hřbitovu, kde byly osazeny 4
nové lampy, dvě nahrazeny v ulici U Haldy a další v Hornické ulici. Tam dokončíme obnovu v celé délce ulice, včetně
výměny stožárů a kabelů. Na tuto akci je vydáno platné stavební povolení. Připravujeme rovněž osvětlení Vrbové ulice. V
roce 2015 byla dokončena výměna osvětlení v ulici Lázeňská. Tam byla rekonstrukce realizována s dotací ze státního
rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015.
Vyhodnocení úspor bylo zpracováno Energetickým specialistou ministerstva průmyslu a obchodu, potvrdilo předpokládáné
hodnoty úspor a rovněž potvrdilo oprávněnost přiznané dotace ve výši 126 tis. Kč.jš.

Činnost Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic.
V rámci Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic ( dále jen Spolku SK ) působí šest oddílů. Jsou to
Badminton, Hokejbal, Kopaná, Stolní hokej, Tenis a Volejbal. Tyto oddíly mají v současné době ( k 1.11.2016 ) 339 členů,
z toho 173 členů do věku osmnácti let. Už z těchto počtů vyplývá, že se oddílům Spolku SK daří správným směrem pracovat
s mládeží, kdy v minulých letech byl podíl mládeže cca 30%, v současné době je to cca 50%. Mládež vychovávají a trénují
oddíly Badmintonu – 26 členů, Kopané – 98 členů, Stolního hokeje – 18 členů a Tenisu – 31 členů. Částečným problémem
oddílů je to, že stále chybí dostatek trenérů mládeže, i když někteří rodiče si udělali trenérské kurzy a zapojili se takto do
tohoto sportovního procesu.
Ze své pozice předsedy Spolku SK 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 Spolku SK s tím, zda
by se do přípravy mládeže také zapojovali v ještě větší míře, než nyní. Někteří již tak učinili a já jim za to děkuji. Čím více,
tím lépe. Dále bych chtěl poděkovat všem, kdo se podílí na finanční pomoci oddílům Spolku SK. Jsou to sponzorské dary,
různé dotace a je to i výběr členských příspěvků. Jen pro ilustraci. Dle koncové výsledné zprávy za hospodaření Spolku SK
za rok 2015 byly náklady na celkový provoz 1.097.861,01 Kč. Všichni teď vidíte, že sport dnes není skutečně zadarmo, jak
si někdy tak mimochodem vyslechnu od svých spoluobčanů.
Proto tímto posílám poděkování všem, kteří Spolku SK finančně různými způsoby pomáhají. Jedna z hlavních je dotace
obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem zastupitelům, že nám tímto způsobem
tak pomáhají v činnosti celého Spolku SK. Dále bych chtěl zastupitelům poděkovat za pomoc při získávání podkladů pro
programové dotace z MŠMT. Také bych rád pogratuloval oddílu Stolního hokeje, který opět získal titul Mistra republiky ve
své kategorii. Ostatní oddíly mají zatím soutěže rozehrané, jak v mládežnických kategoriích, tak v dospělých. Dle mých
informací jsou výsledky všech uspokojivé. Překvapující je podzimní výsledek starších žáků v kopané, kteří postoupili do
vyšší soutěže, a přesto se pohybují na špici soutěže – zatím třetí místo. Závěrem bych chtěl všem našim příznivcům, fandům,
ale i spoluobčanům poděkovat za vyjadřovanou podporu. Přeji také všem do nového roku hlavně zdraví a štěstí v jejich
životě. Antonín Libertin,Předseda Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Českých Budějovic, číslo 87, den vydání 16.1.
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