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Několik důležitých informací
z obecního úřadu

Proč obec nekoupila budovu Mariánského
pramene (bývalé školy)?
Zastupitelé se již po svém zvolení shodli, že jakékoli plánované akci bude předcházet porada,
a to v případě nutnosti i v terénu. Proto před pár
měsíci navštívili se zástupcem realitní společnosti
bývalou školu u kostela, tzv. Mariánský pramen,
kde obdrželi informaci o ceně nemovitosti, která
činila 5 990 000 Kč. Součástí budovy je i trafostanice, kde by případné vymístění stálo dle nacenění společností EON cca 2 000 000 Kč. Když
bychom šli cestou nákupu této nemovitosti, která
má 1475 m2, znamenalo by to zaplatit 5 417 Kč
za 1 m2, a to zde nepočítám cenu rekonstrukce,
případně odstranění stavby. Hlavně z důvodu
ceny této nemovitosti neviděla většina zastupitelů její zakoupení jako reálné. Nechám na zvážení
každého, ať posoudí, zda by tak učinil... I o této
nemovitosti se opakovaně hovořilo na vícero veřejných zasedání zastupitelstva naší obce.
Práce zastupitelstva
Zastupitelstvo rovněž navštívilo hokejbalové hřiště, hasičskou zbrojnici a hlavně sběrný dvůr, který se upravil kvůli bezpečnému výjezdu a otáčení
vozidel. Dále bude řešena otázka jiného uspořádání sběrného místa, rozšíření kontejnerů pro
třídění, do budoucna příprava místa pro drcení
dřevní hmoty a vybudování důstojného zázemí
pro zaměstnance sběrného dvora. Zastupitelstvo
rovněž navštívilo v této souvislosti i třídírnu odpadů v Růžově, kde bylo seznámeno s technologií

třídění a s moderními metodami zpracování odpadů. Do budoucna se bude více věnovat třídění
odpadů i v následujících číslech Zpravodaje, a to
i z důvodu, že dochází k odkládání prošlých potravin do kontejnerů, kam nepatří, nebo i chybného třídění plastů a nepořádku okolo sběrných
míst.
Zastupitelstvo se rovněž zaobíralo prostorem
příjezdové komunikace za školou, kde došlo
k odstranění překážejících stromů pro bezpečný
vjezd autobusu při odvozu žáků na různé školní
akce. Zde dojde i k osazení dopravní značky pro
výjezd vozidel na hlavní komunikaci.
Rádi bychom tímto apelovali na obyvatele, aby
využívali nové parkoviště za školou a neohrožovali ostatní obyvatele a děti při parkování v ulici
Na Vyhlídce, a to nejenom v blízkosti přechodu
pro chodce.
Dopravní situace
V současnosti se zastupitelstvo potýká se stížnostmi občanů na parkování vozidel mimo vyznačené prostranství a tím ohrožování provozu na pozemních komunikacích. Připravuje se preventivní a informační opatření,
které bude předcházet sankčnímu. Dále se potýká s neutuchající situací parkování u pošty a hlavně u obecní
prodejny, kde neukázněnost některých majitelů vozidel
neumožňuje zákazníkům využít vyhrazené parkovací
stání před prodejnou. Tento prostor bude řešen jako jedna z priorit. Parkování na chodnících a v křižovatkách
se stalo běžnou součástí bezohlednosti některých obyvatel a bude rovněž řešeno koncepčně.

V rámci naší obce je již delší dobu zpracováván Pasport dopravního značení, který bude představen veřejnosti na veřejném setkání s obyvateli
a následně bude předán k připomínkování dotčeným orgánům.
Je třeba si připomenout i normativ průjezdnosti 3 metrů pro každý směr jízdy v rámci obousměrné komunikace v případě parkování. Kdo je
vlastníkem pozemku, na kterém necháváme svá
vozidla, nemusím jistě zmiňovat, stejně jako že
může dojít k ohrožení dalších účastníků v rámci
nepřehlednosti místa.
Můžeme mít stovky značek, zákonů, nařízení
i omezení, ale pokud je nebudeme respektovat, může
dojít i k situaci, kdy se dopravní značení téměř odstraní, z některých komunikací se udělají jednosměrné, vlastník zpoplatní parkování na svém pozemku,
v zimním období nedojde kvůli parkování na komunikacích k výjezdu zimní údržby do dané lokality
a obyvatelé si budou muset poradit sami. Cestou je
i uzavření smlouvy s městskou policií, která určitě
dokáže v poměrně rychlé době zjednat nápravu. Je
jen na obyvatelích, zda bude zapotřebí tento nejjednodušší, ale nepříjemný krok učinit.
Nicméně věřím, že se nám společně podaří situaci změnit k lepšímu, poněvadž přes naši obec
v brzké době začne projíždět zvýšené množství
vozidel v souvislosti se stavbou dálnice a dálničního tunelu.
Vícero důležitých informací se dozvíte na veřejných zasedáních, na které si Vás dovoluji pozvat.
Stanislav Augustin

Další informace k plánovaným stavbám

Stavby, které nás čekají – pod tímto názvem jsem v minulém vydání Zpravodaje psal o stavbách, které obec bude realizovat v letošním roce. Protože u některých
z nich příprava pokročila, zde jsou další informace.
Změna tvaru zatáčky u CSS Emauzy včetně vybudování chodníku je ve fázi, kdy již byl vybrán
zhotovitel. Stala se jím firma SKANSKA, a.s., která podala nejnižší nabídku. Soutěž na zhotovitele
komunikace i chodníku provedla Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Stavba měla původně
začít 26. května, termín však bude ještě upřesněn.
Po dohodě se SÚS bude i pro stavbu chodníku
vykonávat stavební dozor jediný společný subjekt,
protože finanční objem prací, které bude hradit
obec, nedosahuje ani 10% celkové sumy. I výběr
stavebního dozoru provedla SÚS.
Asi ve druhé polovině června začne oprava
chodníku včetně výměny obrubníků na severní
straně Trávní ulice. Na tuto akci jsme požádali
o dotaci a protože ta se týká pouze asfaltového
koberce, musel být výkaz výměr upraven tak, aby

byl zřetelně oddělen tento povrch od položení
obrubníků a prací na chodníku. Výběrové řízení
provedla pro obec Stavební poradna, spol. s. r. o.,
kdy byli osloveni tři možní zhotovitelé a všichni
podali nabídku včas. Nejnižší cenovou nabídku
podala firma Stavitelství Matourek, s. r. o., která
se tímto stala vítězem výběrového řízení.
Oficiálně začaly práce na obchvatu Českých
Budějovic. Před Dobrou Vodou se pracuje na přeložkách sítí v rámci stavby dálničního tunelu.
Jsou s tím spojena nepříjemná dopravní omezení, která začala umístěním semaforů na Lázeňské ulici a budou pokračovat omezením provozu
např. v ulicích U Křížku a Na Lukách.
Ve finále jsou přípravy na poměrně jednoduchou stavbu chodníku v ulici U Rybníka, pro kterou však ani po osmi měsících nemáme stavební

povolení. Také rekonstrukce chodníku na Lázeňské ulici mezi ulicí Pod Lesem a Mládežnickou
ještě čeká od února na některá vyjádření. Tam
začneme v nejbližší době přeložkou sloupů veřejného osvětlení blíže k plotům.
Začala práce na rekonstrukci hokejbalového
hřiště. Sami hráči se postarali o demontáž mantinelů, která byla rozpočtována na cca 60 000 Kč.
Před položením asfaltového povrchu proběhla
příprava betonových patek pro zpětné ukotvení
mantinelů. Závěrečnou fází bude nalajnování nového povrchu. Renovace hokejbalového hřiště by
měla být hotova v průběhu letních měsíců. Dále
intenzivně pracujeme na projektu školního hřiště, kde se bohužel vzhledem k termínům úřadů
nedá očekávat jeho realizace ještě v tomto školním roce. 
Jiří Šabatka
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B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vrátit se myšlenkami do nedávné
minulosti. Osobně jsem se zúčastnil stavění
máje v blízkosti fotbalového hřiště, kterou organizovali naši dobrovolní hasiči. Účast byla
poměrně veliká, počasí se zdařilo a z organizačního hlediska bylo vše perfektní. Jsem
velice rád, že jsem se mohl účastnit momentu,
kdy byla patrná soudržnost obyvatel naší obce
a bylo možno vidět veselé a spokojené tváře
dětí i dospělých. Takovéto akce a jim podobné mne naplňují optimismem a věřím, že věci
mají smysl. Chtěl bych touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům, ale i ostatním organizátorům podobných akcí za to, že mají tu
chuť a sílu vytvořit něco smysluplného.

A když už jsem u té soudržnosti lidí, nechtěl bych opomenout jednotlivé oddíly, které
se v naší obci vyskytují a účastní se různých
soutěží. V hlavní roli opět dobrovolní hasiči, kteří stále vstřebávají historický úspěch
svých mládežníků, kdy na počátku května
obsadili celkové 3. místo v obvodové soutěži
mladých hasičů PLAMEN. Je to zajisté spojeno s mnoha lety příprav a dřiny, ale jak vidno,
vyplácí se to.
I naši sportovci zažívají více či méně povedené období. Hráči stolního hokeje jsou
v současné době krátce po obhajobě titulu
PMEZ, kdy naši obec reprezentovali až v dalekém Rusku. Hokejbalistům sezóna již skončila, a tak se místo hokejek chopili nářadí
a začali pracovat na renovaci hokejbalového
hřiště. Ani ostatní oddíly zajisté nejsou pozadu, tvrdě na sobě pracují a rozhodně ostudu
naší obci nedělají. Choďme je podporovat minimálně při domácích utkáních a držme jim
všem palce. Jistě si to zaslouží.
To, o čem se zde zmiňuji, se jeví jako
dílčí úspěchy jednotlivých oddílů, spolků
nebo i jednotlivců, a to nejen ve sportu, ale
i v rámci volnočasových aktivit, kultury či
školní výuky. Dohromady to dělá opravdu
moc a naše obec tímto vzkvétá a vytváří si
velice dobré jméno. Nejenom v našich očích,
ale i v širším okolí. Jsme to právě my, obyvatelé Dobré Vody, kteří nyní tvoříme historii
obce.
Chtěl bych zde podotknout, že obec, resp.
zastupitelé, rádi a ochotně podpoří jakoukoli činnost, která bude mít význam a třeba
i bude motivací pro další rozvoj Dobré Vody
v rámci kultury, sportu apod. Své podněty,
myšlenky či potřeby můžete osobně sdělit zastupitelům na veřejných zasedáních, kde vás
rádi přivítáme.
Na závěr mi dovolte pozvat vás na následující akci pořádanou dobrovolnými hasiči
a spolkem sportovního klubu v rámci dětského dne, a to 1. 6. 2019 od 14ti hodin v areálu
fotbalového hřiště. Jistě se i tento den vydaří
a nejen děti budou spokojené. A jelikož se blíží konec školního roku, prázdniny a plánované dovolené, přeji vám všem krásné a klidné
léto, odpočiňte si a užívejte si jeden druhého.

Petr Štika, starosta
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pár slov ke zpravodaJi

Jiráskovo nábřeží 999/25
České Budějovice, 370 04
IČ: 0066 60 33, DIČ: CZ00666033
email: skpcb@email.cz, www.skpcb.cz

a Činnosti kulturního výBoru

Držíte právě v rukou třetí vydání Zpravodaje, které má stejně jako dvě předchozí novou grafickou podobu
a větší prostor pro články. Jeho přípravou, tedy shromažďováním příspěvků, jejich jazykovou úpravou
a případným krácením, byl pověřen kulturní výbor ve složení p. Marcel Chrástka, p. Petra Miková a p. Milan Přecechtěl.
Naše představa byla poskytnout Vám nejen informace, ale i texty kulturního obsahu – a to s výraznou
grafickou podobou. Proto jsme oslovili profesionálního grafika pana Jaroslava Klímu, který nejenže dává
příspěvkům podobu článků (sazba, velikost písma, titulku…), ale také poskytuje barevnou verzi na stránky
obce, upravuje některé dodané fotografie a dohlíží na výrobu Zpravodaje v tiskárně. A to za více než
přátelskou finanční částku.
K profesionální podobě tiskoviny velkou měrou
přispívají fotografie, které nám ze svého archivu
poskytuje pan Stanislav Scheinpﬂug.
Zpravodaj vychází jako dvouměsíčník, přispěvateli jsou především zastupitelé, pan starosta,
předsedové dobrovodských spolků – od hasičů
po všechny sportovní kluby. Jedná se ale také
o vaši tiskovinu, určitě uvítáme články od obyvatel Dobré Vody. Uzávěrka je vždy do 10. předchozího měsíce, pak se posílají grafikovi a s dostatečnou časovou rezervou do tiskárny.
Určitě jste zaregistrovali, že Zpravodaj má
stabilní rubriky. Zatím se nám podařilo zaplnit
všechny přiměřeným množstvím textů, ale počítáme s tím, že v případě většího počtu aktuálních
článků by se „přelily“ do jiné rubriky. Podoba
a pestrost naší obecní tiskoviny je vždy otázkou
počtu příspěvků. Zatímco první nové číslo (únor
2019) bylo jakousi zkušební jízdou (článků jsme
neměli dostatečné množství, proto dostaly prostor
fotografie), při práci na druhém čísle (duben 2019)
jsme se naopak potýkali s textovým nadbytkem
a několik článků, které nebyly vázané na nějaké
konkrétní datum, jsme museli odložit po dohodě
s jejich autory do čísla tohoto. K výběru příspěvků ještě tolik, že hlavní je vždy dodání do uzávěrky, měly by se týkat se politického, sportovního,
spolkového nebo kulturního života v obci a být
aktuální vzhledem k datu vydání každého čísla.
Také jsme po dohodě s panem starostou umístili na první stranu Sloupek starosty, prostor pro
osobnější komentář, který Zpravodaj mile „otvírá“. Také si i v tomto vydání můžete přečíst
a hlavně prohlédnout komiks o historii Dobré
Vody, jehož autorem je výjimečně talentovaný žák 9. třídy Luis Koutek. Kdo ví, třeba nám
do Zpravodaje kreslí budoucí umělecká hvězda
světového formátu...

pozvánka
na veřeJné zaseDání

zastupitelstva
Zveme Vás na veřejné
zasedání zastupitelstva ve čtvrtek
30. 5. 2019 od 18:30 hodin
v jídelně základní školy.
Sledujte stránky obce a vývěsky; body
jednání ještě nebyly v době uzávěrky
Zpravodaje úplné, stejně tak může dojít
ke změně termínu zasedání.

Kromě této stěžejní činnosti má kulturní výbor na starosti také podporu a koordinaci různých
akcí kulturního zaměření; některé přímo organizuje (např. nedávný koncert Lukáše Sommera
v kostele). Jeden z nápadů, na kterých pracujeme
s panem starostou, je nová podoba někdejších vítání občánků, dalším je neformální, osobní vyjádření úcty k lidem, kteří žijí na Dobré Vodě,
dosáhli věku 80ti let a jsou pro nás důležitou součástí naší minulosti i přítomnosti.
Za kulturní výbor doufám, že se Vám Zpravodaj líbí – věnujeme se mu s maximálním úsilím
– a že se někdy setkáme na některé z akcí pořádaných v naší obci.
Petra Miková

upozornění:
Součástí dopravně inženýrských opatření stavby
„dálnice D3 0310/I“ bude i uzavírka stezky
z Dobré Vody do Suchého Vrbného.
omezení je plánováno v termínu
20. 5. 2019–30. 6. 2020.
Sledujte aktuální informace na webu obce
www.dobravodaucb.cz.
Abyste ušetřili čas, můžete si do svého chytrého
telefonu nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE
a naši obec. Ihned tak budete vědět o všech aktualitách, uveřejněných na webu obce.

obeCní Úřad vám nabízí Ke KouPI
následuJíCí KnIhy:
Mým domovem je Dobrá Voda (250 Kč)
Kostel Panny Marie Bolestné (130 Kč)
Edwin Schopenhauer (200 Kč)
pohledy (malý a velký, 4 a 5 Kč)
Dále Vám nabízíme výtisk ručně malované mapy našeho regionu, cena 60 Kč.

KadeřnICtví:

Radka Vaňatová
IČO: 65044169
Telefon: 721 234 712
OTEVÍRACÍ DOBA
PO
8–14:30 hod.
ÚT
8–14:30 hod.
ST
8–14:30 hod.
ČT
13–19:00 hod.
PÁ
8–14:30 hod.
SO
7–12:00 hod. (na objednání)
NE
ZAVŘENO

Zastupitelstvo obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic
U Domova důchodců 33
37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Vážený pane starosto a zastupitelé obce,
Dne 30.3.2019 se podařilo pod naším pořadatelstvím uskutečnit dva závody v orientačním běhu, a
to v dopoledních hodinách Mistrovství jižních Čech ve sprintu a v odpoledních hodinách Mistrovství
jižních Čech ve štafetách. Obě sportovní akce proběhly za příznivého počasí a účastníci
mistrovství odjížděli spokojeni.
Jak několikrát zaznělo při vyhlášení výsledků, konání této sportovní akce by nebylo možné bez
pomoci Vašeho Obecního úřadu Dobrá Voda u Českých Budějovic a sportovního klubu SK Dobrá
Voda u Českých Budějovic, kde jsme měli možnost nadstandartního zázemí pro pořadatele, tak i
pro závodníky.
Rádi bychom Vám proto tímto způsobem poděkovali za to, že jste vložili důvěru v naší sportovní
akci a zdařilým průběhem Mistrovství jižních Čech jsme naplnili nejen svá, ale i Vaše očekávání.
Se sportovním pozdravem

Blabla Zdeněk
předseda oddílu orientačního běhu
SKP České Budějovice

soutěŽ pro plnoleté

O letošním dobrovodském loučení s létem se vše dozvíte až v dalším vydání Zpravodaje nebo v článcích
facebookové skupiny „milujeme dobrou vodu“, ale již nyní máte možnost zaslat přihlášku do vyřazovacího
turnaje beer pong. Jedná se o hru pro dva dvoučlenné týmy, ve které je úkolem hodit pingpongový míček
do soupeřových kelímků. Pro tuto hru budou zajištěny oficiální herní stoly.
Více informací o pravidlech hry můžete nalézt například na webu beer-pong.cz nebo na bpong.com.
Přihlášky družstev (společně se jménem a věkem obou členů týmu) zasílejte na e-mailovou adresu:
milujemedobrouvodu@email.cz. uzávěrka přihlášek do konce června 2019.
milan přecechtěl

obvodová soutěŽ

plamen

Dne 3. 5. 2019 se uskutečnilo v Chrášťanech obvodové kolo soutěže Plamen. Podzimní část hry
Plamen obsahuje 3 štafety (štafeta CTIF, štafeta 4x60m, štafeta požárních dvojic) a jarní kolo
Našeho obvodu obsahuje požární útok a Závod
požárnické všestrannosti (mladší závodníci běh
na 2 km a starší běh na 3 km s plněním disciplín,
kterými jsou střelba ze vzduchovky, překonání
překážky na vodorovném laně, základy topografie, uzlování, základy první pomoci a požární
ochrana). Na start za Dobrou Vodu nastoupilo
jedno družstvo mladších hasičů, které startovalo
poprvé a mělo z podzimní části bodový hendikep,
poněvadž se podzimního kola neúčastnilo, a družstvo starších, které při podzimní části soutěže zaběhlo poprvé zcela bez trestných bodů. Soutěžní
družstvo mladších se umístilo v Chrášťanech na
8.místě a soutěžní družstvo starších hasičů se
umístilo na krásném 3. místě. Stanislav Augustin

pietní vzpomínka
na oBěti i. a ii. světové války, orGanizovaná
Dne 8. 5. 2019 sDh DoBrá voDa

Fotografie Šárka Irová a Karel Mika
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Tvořivost a sousedské setkávání
první Jarní sousedský jarmark

Lesní školku vyhrála Dobrá
Voda!

Spolek DOMA V LESE otevřel od září 2018
svou druhou pobočkou lesní školky! Volba
tentokrát padla na lokalitu na pomezí Dobré
Vody a Srubce-Švajcy.
„Rozhodující pro nás byla okolní příroda
a dobrá dostupnost z Českých Budějovic zejména z důvodu závozu obědů a svačin pro
děti. Jsme rádi, že po Třísově, kde naše první
lesní školka funguje již sedmým rokem, padla volba právě na Dobrou Vodu,“ vysvětluje
ředitelka školky Žaneta Tesařová. Zázemí
se nachází přímo u lesa a je dostupné nejen
z Dobré Vody, ale i ze Srubce. Nově mohou
malí lesoškolkaři ve věku 2–6 let celoročně
využívat možnost předškolního vzdělávání ve věkově smíšené třídě uprostřed přírody, hrát si, objevovat a radovat se z pohybu
na čerstvém vzduchu. Školka je v rejstříku
MŠMT a předškoláci si tak mohou i v lesním
prostředí splnit svůj povinný předškolní rok.
Přihlašovat do školky lze v průběhu celého roku dle volné kapacity. „Nejen pro lesoškolkařské odchovance, ale i pro další zájemce jsme od září 2018 otevřeli Svobodnou
základní školu v obci Libníč, která v mnohém navazuje na naše pedagogické principy a odráží to, co ve vzdělávání vnímáme
jako klíčové,“ shrnuje Tesařová. Podrobné
informace nejen o nové lesní školce na Dobré Vodě, ale i o ostatních aktivitách spolku
naleznete na webu www.domavlese.cz nebo
na facebooku spolku.

V sobotu 30. 3. 2019 proběhl pod záštitou obce první Jarní sousedský jarmark na Dobré Vodě u Českých
Budějovic. Tématem bylo sousedské propojení a tvořivost, místem společenský sál DDDV. Částku, kterou
jsme vybrali jako dobrovolné vstupné, jsme předali právě domovu důchodců jako dar.
Na Jarním sousedském jarmarku se objevily nejrůznější výrobky a dobroty. Přes krásné dorty, perníčky, zelňáky, medovinu, med, koláčky nebo domácí müsli tyčinky po pestrou nabídku výrobků: recyklované pytlíčky, výrobky ze dřeva a vlny, jarní dekorace, přáníčka, vlněné ovečky, výrobky z plsti, krásná
dětská móda…
Nechybělo ani umění. K vidění byla prodejní výstava obrazů, na violoncello nám krásně zahrála paní
Jana Matějková. Děti byly vítány, připravili jsme pro ně dětský tvořivý koutek.
Akce se nad očekávání vyvedla, všichni zúčastnění si ji chválili, děti byly spokojené. Snad se tento
jarmark stane pravidelnou akcí na Dobré Vodě a bude propojovat místní obyvatele a upevňovat komunitu
obce.
Jitka Hrdá a Petra Pavlíčková

Co je u nás v mateřské škole
na Dobré Vodě nového?

Naše mateřská škola, která je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic,
získala díky podpoře vedení školy a díky schválení investice zastupitelstvem obce multiaktivní displej
MultiBoard. Máme již aktivovánu většinu výukových programů Barevné kamínky, které jsou pro děti zábavné a rozvíjejí jejich osobnost ve všech oblastech. Displej využívají všechny děti z MŠ, od nejmladších
po nejstarší. Každá učitelka má k dispozici velký výběr činností, programů a úkolů určených k procvičení
dětské grafomotoriky a postřehu nebo k rozvoji předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí. Také
při MultiBoardu cvičíme, zpíváme, učíme se básničky, hledáme nové informace a poznatky jako ve velké
encyklopedii.
Překvapila nás i „technická zdatnost“ dětí. Dotykový displej je pro ně velká zábava, při níž se učí něco
nového a poté procvičují, aniž si to uvědomují. Výborná je zpětná vazba, kdy jsou děti hned odměněny
za správnou odpověď písničkou nebo interaktivním obrázkem.
MultiBoard je velkým přínosem a zpestřením ve výuce a vzdělávání předškolních dětí a inspiruje
nejen je, ale i nás, učitelky z mateřské školy. vedoucí učitelka Bc. Eva Miglová a kolektiv učitelek MŠ

Malé ohlédnutí za (téměř) uplynulým

školním rokem

Školní rok 2018/2019 se pomalu chýlí ke konci, tedy mi dovolte krátce si zabilancovat. Věřím, že hovořím
za všechny pedagogy, když řeknu, že jsme se po celý rok snažili o celkový rozvoj osobnosti žáka, nejen co
se týče výuky, ale i širokou nabídkou mimoškolní činnosti. Ve škole totiž nejde jenom o známky, ale hlavně o to, aby z našich dětí vyrostli slušní lidé, přátelé, zaměstnanci či zaměstnavatelé, budoucí rodiče…
Ráda vzpomínám na předvánoční čas a voňavou atmosférou protkaný koncert v kostele, oblíbená družinová divadýlka, větší či menší úspěchy našich reprezentantů ve sportovních turnajích, školní halu plnou
rozesmátých rodičů a šťastných dětí při tradičním velikonočním Jarmarku, na tu trochu napětí v očích
předškoláků v době zápisu…
Teď už nás čekají jenom školní výlety, každoroční snahy o poslední korekci známek před vysvědčením a potom už přijde žáky i učiteli dlouho očekávaný čas zaslouženého volna a další školní rok je zase
za námi…
Chtěla bych moc poděkovat všem lidem ve škole i mimo školu, kteří se podíleli na jeho zdárném průběhu, a popřát jim klidné a prosluněné prázdniny!
Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka školy

2x ilustrační foto Stanislav Scheinpflug
z minulých Dětských dnů

Velký dárek pro malé

Žáci IX. třídy Luis Koutek, Eliška Hašková a Julie Srbová pracují již téměř dva měsíce během hodin
výtvarné výchovy a ve svém volném čase na dvou velkoformátových malbách, které budou od června
zdobit jeden ze sloupů školní haly. Díky jejich talentu dostali volnou ruku ohledně tématu; na obrazech se
objeví jednak motivy z českých pohádek, ale také drobné „legrácky“, které znají děti ze současných filmů.
Všem třem moc děkujeme za velice nápadité malby, které jsou vlastně i rozloučením se školou, kterou
navštěvovali.

Dobrovodské příběhy

Pověst o havíři

Jedni z prvních osadníků budoucí Dobré Vody byli různí dobrodruhové přilákaní vidinou zbohatnutí těžbou stříbra. Záhy po objevení drahého kovu vznikla skromná hornická osada, jejíž obyvatelé byli převážně německého původu a protestantského vyznání. Právě k jednomu z havířů se váže následující pověst. Nešťastník totiž po své práci zabloudil ve spleti chodeb a když po marném hledání nemohl najít cestu ven, pomodlil se
k Panně Marii. Bohorodička jeho úpěnlivé prosby vyslyšela, ukázala mu cestu na povrch a nechala u východu z podzemí vytrysknout pramen léčivé vody. Vyobrazení této pověsti si můžete prohlédnout v dobrovodském
kostele na malbě Václava V. Reinera.
Podle knihy Mým domovem je Dobrá Voda autora Václava Vondry

pokračování příště

4/ ZpRAVoDAj DobRÁ VoDA spoRT iNZERCE
úspěchy našeho badmintonu

Jak Je na tom Fotbal?

Badminton už trvale patří do rodiny sportovních oddílů Dobré Vody. Zájem o tento sport se každoročně
zvyšuje, naši badmintonisté se mohou pochlubit dobrými turnajovými výsledky a díky tomu i stále lepšímu
umístění v celorepublikovém žebříčku.

Máme velkou radost, že se nám neustále rozšiřuje členská základna mládeže (94 dětí). Letos již máme
družstva ve všech mládežnických kategoriích (školička, mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci,
dorost). Děláme vše pro to, aby i do dalších let byl náš oddíl pro děti a mládež i nadále atraktivní. Těší nás
také zvyšující se počet dívek, které za nás hrají (máme jich už 11).

Zatímco mezi dospělými je suverénně nejlepší M.
Prokeš (41. v republikovém žebříčku) a K. Kempfová (100.), v žákovských kategoriích, včetně
juniorských, je počet členů oddílu hodnocených
v republikovém žebříčku mnohem vyšší.
Ve svých věkových kategoriích je např. Honza
Duda 48., Vanesa Šemberová 46., Johanka Šemberová ve čtyhře 80., Honza Samec v mixu 89.,

Eliška Vortelová ve čtyřhře 93., Lucka Samcová
v mixu 100., Saša Chládek v mixu 141. a další
následují.
V loňském roce se poprvé nominovalo družstvo do krajského přeboru družstev žáků a Dobrá
Voda vybojovala 7. místo v konkurenci devíti jihočeských oddílů.
Letos koncem dubna nechali žáci badmintonové rakety odpočívat a odjeli na třídenní sportovní
soustředění na Šumavu, kde trenéři testovali fyzickou zdatnost, rychlost a obratnost jednotlivců.
Vrátili se s velmi dobrým hodnocením celého žákovského kolektivu.
Blíží se závěr badmintonové sezóny 2018–19.
Chci poděkovat všem členům – sportovcům a trenérům – za kvalitní sportovní reprezentaci a obci
Dobrá Voda za podporu sportu.
Ing. Josef Kollar, předseda oddílu badmintonu

střípky

z dobrovodského tenisu

V roce 2019 vstupuje Tenisový klub SK Dobrá Voda do svého 6. roku činnosti. Dovoluji si konstatovat, že
prvních 5 roků bylo obdobím radostným. Radostným zejména z důvodu zjištění až nečekaného zájmu
o tenisovou hru na Dobré Vodě a nejbližším okolí (u řady z nich také o „klubový život“).
Přesto, že se již ve druhém roce jedno družstvo
dospělých zúčastnilo oficiální krajské soutěže
klubových týmů, hlavním cílem klubové činnosti
je umožnění všem dobrovodským zájemcům radost z tenisové hry i příjemné setkávání doprovázející sportovní pohyb v areálu obce.
Hned od počátku byla zahájena i výuka tenisu (zejména nejmladších zájemců) pod ve-dením
tenisových trenérů. Tím zájem o tenis na Dobré
Vodě dále sílil a sílí dodnes.
V roce 2019 již přihlašujeme do krajských
soutěží družstev 6 a to ve všech věkových kategoriích (2 družstva dospělých a 4 mládežnická).
K 31. 12. 2018 jsme evidovali 64 platících
členů našeho TK. Z nich 27 jsou děti do 14 let
a dalších 7 „mládežníci“ do 18 let. Řada dalších
velkých i malých tenisových nadšenců dochází
na dobrovodské antukové kurty jako individuální
nájemci či do tenisové školičky společně s malými členy klubu.

Po vzájemné dohodě se zastupiteli obce nese
náš TK zodpovědnost za řádné fungování areálu
a spolu se správcem tak také po celou dobu činí.
Přesto, že již mnohokrát na veřejných zastupitelstvech či jiných příležitostech zaznělo, že
dobrovodští tenisté nejsou žádným uzavřeným
spolkem, dovoluji si to znovu zopakovat. Tenisový klub nabízí možnost přijít si zahrát všem
zájemcům, ještě nikdy nikoho neodmítl a ani
do budoucna neodmítne.
Přitom pro možnost hry členství v TK není
podmínkou. Při vstupu do klubu je však třeba
počítat nejen s právy, ale i s povinnostmi. Například s každoroční úhradou členských příspěvků
(dospělí 2 500 Kč, mládež 1 000 Kč), odpracováním brigádnických hodin, jednáním v souladu se
stanovami klubu atd.
Níže připojuji termíny našich mistrovských
utkání v roce 2019, pokud se přijdete podívat, budete vítáni. Miroslav Vaníček, t.č. předseda TK

inzerce:

Všechny nás fotbal na Dobré Vodě stojí spoustu
úsilí, času a někdy to vůbec není jednoduché, ale
když pak vidíme takřka každý den na hřišti zápasy nebo tréninky, při kterých je na hřišti najednou
v některé dny i 50 dětí, tak nás to hřeje u srdce
a dodává sílu do další práce.
Do jarních odvet vstoupila družstva od mladších přípravek až po muže. Mladší přípravka
z pěti jarních zápasů získala 10b. Starší přípravka zatím vybojovala 3b. Mladší žáci stejně jako
starší přípravka 3b. Starším žákům se konečně
podařilo uhrát první soutěžní body, když zvítězili
po penaltách. Nejúspěšnějším jarním mužstvem
jsou bezpochyby naši dorostenci, kteří na jaře ještě neztratili ani bod. Horší situace je u družstva
mužů, ti získali na jaře zatím jen 5b a rozdají si to

doma 26. 5. 2019 od 17:00 s Novou Bystřicí o černého Petra. Pevně věříme, že se tým mužů zachrání a příští rok zabojujeme s posíleným mužstvem,
které bude složeno převážně s našich odchovanců
o horní příčky tabulky.
za fotbalový výbor SSK DV Jan Baštář

Domácí zápasy
SK Dobrá Voda
Muži – 17:00 – 9. 6. České Velenice
Dorost – 10:00 – 2. 6. K. Újezd + Velešín
Žáci – 9:30 / 11:15 – 1. 6. Slavia ČB
Mladší přípravka – 16:30 – 5. 6. Lišov B
Starší přípravka – 16:30 – 3. 6. FMA A

termíny utkání druŽstev
tenisového klubu dobrá voda 2019
Dospělí „A“ - KP IV. (soboty)

27. 4.
4. 5.
11. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
22. 6.

7 : 2 výhra (v)
8 : 1 výhra (D)
venku
doma
venku
doma
doma

TK Vodňany „A“
TK zliv „a“
TJ Jiskra Třeboň „B“
jiskra bechyně „c“
TK Ostrovec
TK prachatice
TK Soběslav „b“

Dorost – KP II. (neděle)

28. 4. LTc Humpolec
5. 5. LTC Velešín
12. 5. DDM prachatice
26. 5. TK Sezimovo ústí
9. 6. TJ Blatná
16. 6. Tj jiskra Třeboň
23. 6. TK Soběslav

Starší žactvo – KP II. (soboty)
27. 4.
4. 5.
11. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
1. 9.
7. 9.

2 : 7 prohra (D)
2 : 7 prohra (v)
doma
venku
venku
doma
venku

TK ostrovec
LTC Č. Krumlov „B“
jiskra bechyně
TK Prachatice
Tj blatná
LTC Velešín
TK ZVVZ Milevsko „B“
Sokol TK Kaplice
TK ZVVZ Milevsko „A“

7 : 2 výhra (D)
1 : 8 prohra (v)
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku

Dospělí „B“ – KP VI. (soboty)
27. 4.
4. 5.
11. 5.
25. 5.
8. 6.

TJ Smrčina H. Planá
TK Strakonice „c“
TK Vodňany „B“
SKT planá n/L. „b“
volno

Mladší žactvo – KP I. (neděle)

28. 4.
5. 5.
12. 5.
26. 5.
9. 6.

TK Pelhřimov „B“
LTc velešín
TK J. Hradec „A“
TK Sezimovo Ústí
TK Č. Krumlov

5 : 4 výhra (v)
1 : 5 prohra (D)
venku
doma

4 : 5 prohra (v)
4 : 5 prohra (D)
venku
doma
venku

vysvětlivky:
(D) doma
(v) venku

Ilustrační foto Stanislav Scheinpflug

Garážová vrata

garážová vrata

www.colney.cz colney@email.cz telefon: 606158467
www.colney.cz
colney@email.cz telefon: 606 158 467

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ BRÁNY

SaMonoSnÉ HLiníKovÉ
brÁnY
Hliníkové samonosné

brány
jsou žádaným
Garážová
vrataartiklem
Hliníkové samonosné brány jsou
žádaným
artiklem na našem trhu a
na našem trhu, a to z důvodů
lehkosti
to606158467
z důvodů lehkostii astálosti
www.colney.cz colney@email.cz telefon:
stálosti
materiálu.
materiálu. Dodáváme
hliníkové
brány
na vysoké
SAMONOSNÉ
HLINÍKOVÉ
BRÁNY
Dodáváme hliníkové
úrovni
za
přijatelné
brány nasamonosné
vysoké úrovni ceny.
Hliníkové

za přijatelné
ceny.
brány
jsou žádaným
artiklem
naod
našem
trhu a
Cena
33399Kč
cena od 33 399 Kč
to z důvodů lehkosti a
stálosti
materiálu.
Vzorková prodejna: Budějovická 647, Ledenice
373 11
Dodáváme hliníkové
brány na vysoké úrovni
za přijatelné ceny.

33399Kč
vzorková prodejna: budějovickáCena
647,odLedenice
373 11

stěhování
donicar s. r. o.

Vzorková prodejna: Budějovická 647, Ledenice 373 11
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ODKUDKOLIV
KAMKOLIV
ČEHOKOLIV
KDYKOLIV

725 252 964

Dodávka a montáž všech druhů drátěných
plotů, oplocení, zahradních bran a branek
– Kvěch Petr, tel. 606 310 762
zahrady oupic – kompletní realizace
zahrad a mnoho dalších činností
v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz
Přátelská posezení, oslavy narozenin,
svátků, degustace vín. To vše v příjemném
prostředí, včetně občerstvení a hudby
z vinylových desek.
Těší se na Vás vinotéka na dobré vodě
tel: 724 387 744
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