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Vážení spoluobčané!
obecná naštvanost obyvatelstva ze současné politické situace, zdražování a případné hrozby platební neschopnosti se přenáší i do
jednání některých z vás vůči obecnímu úřadu. Setkal jsem se s tím zejména po letošních mimořádných deštích. Přestože většina z
vás uznává, že obec věnuje mimořádně vysoké finanční prostředky na obnovu vodovodní a kanalizační sítě, setkal jsem se po
jednom z mimořádných dešťů při kontrole obce s jednáním až na hranici fyzického napadení. Vyžádal jsem si vyjádření společnosti
ČEVAK, která v současné době také zpracovává možnosti úprav kanalizace v Hornické ulic:
...letošní rok byl z hlediska intenzivních dešťových srážek rokem nadprůměrným. K bilanci dešťových srážek v posledních
týdnech a souvisejících problémech na kanalizační síti spojených se stížnostmi občanů sdělujeme:
Společnost ČEVAK a.s. provádí v Českých Budějovicích již od roku 1998 trvalá srážkoměrná pozorování. Dešťoměrné stanice
jsou ve městě a okolí instalovány na plochých střechách u řady objektů a naše společnost zabezpečuje kontinuální měření a
periodický sběr dat. Z jednotlivých přístrojů v rámci celkového systému srážkoměrného pozorování jsou data vyhodnocena na
území celého města České Budějovice a blízkého okolí.
Kanalizační sítě jsou v České republice dimenzovány dle ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“. Pro lokalitu Dobrá
Voda u Českých Budějovic je pro návrh dimenze kanalizace stanovena intenzita dvouletého deště 148 litrů za sekundu na
hektar ( l. s-1.ha-1) za dobu deště trvajícího 15 minut ).
Sama tato norma připouští hydraulické přetížení kanalizace za přívalových srážek. Toto přetížení se dle normy může vyskytovat
ve statistickém průměru jednou za dva roky v závislosti na charakteru odkanalizované lokality. Statistický průměr však nevylučuje
výskyt významných přívalových srážek v časové řadě.
Z dešťoměrného pozorování vyplývá, že v kritických dnech:
20. 6. 2012 bylo naměřeno srážkoměry 364 l.s-1.ha-1 za dobu deště trvajícího 15 minut.
5. 7. 2012 bylo naměřeno srážkoměry 212 l.s-1.ha-1 za dobu deště trvajícího 15 minut.
28. 7. 2012 bylo naměřeno srážkoměry 197 l.s-1.ha-1 za dobu deště trvajícího 15 minut.
4. 8. 2012 bylo naměřeno srážkoměry 383 l.s-1.ha-1 za dobu deště trvajícího 15 minut.
5. 8. 2012 bylo naměřeno srážkoměry 164 l.s-1.ha-1 za dobu deště trvajícího 15 minut.
Z výše uvedených údajů je patrné, že intenzita srážek v kritických dnech překročila limit dimenzování kanalizace a docházelo tak
k tlakovému plnění kanalizace a vzdouvání odpadních vod. Tyto úhrny odpovídají 5-ti až 15-ti letému dešti. Z tohoto důvodu je
zřejmé, že takovéto srážky nemůže kanalizace řádně odvést.
K problematice zatápění sklepů a suterénů zpětným vzdutím lze konstatovat, že tlakový režim proudění v kanalizaci je častým
problémem podsklepených domů. Málokdo ze stavebníků v minulosti respektoval ustanovení ČSN 73 6760 „Vnitřní kanalizace“,
kde se pod bodem 5.8.1.1. uvádí „zařízení, která v místě připojení do veřejné kanalizace jsou pod úrovní terénu a které je možno
odvodnit bez přečerpání nesmí umožňovat při vzduté hladině vody ve stokové síti zaplavení objektu“. V bodě 5.8.1.2. pak je
stanoveno, že “ohrožené plochy a zařízení se musí chránit technickým opatřením“.
Výše uvedená norma byla v květnu 2003 nahrazena normou ČSN 75 6760 „Vnitřní kanalizace“. I v tomto novém znění je
v článku č. 7 „Ochrana proti zpětnému vzdutí“ uvedeno, že „zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stoce, na
kterou je nemovitost připojena nesmí umožňovat zaplavení budovy vzdutou vodou.“ U valné většiny případů zatopení sklepů
vzdutou vodou z kanalizace proto platí, že příčinou není špatná funkce kanalizace, ale chybějící ochrana sklepních prostor před
zpětným vzdutím. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že problematiku ochrany sklepů a suterénů před zatápěním standardně
řeší vlastník dotčené nemovitosti ve vazbě na konkrétní technické podmínky domovní kanalizační přípojky. S ohledem na odbornou
náročnost této problematiky jsou pracovníci technického oddělení společnosti ČEVAK a.s. připraveni poskytnout vlastníkům
dotčených nemovitostí veškerou odbornou pomoc při hledání vhodného technického řešení. (Pozn. jš: Protože se město České
Budějovice začíná bránit i stoupajícímu množství tzv. balastních vod, přitékajících z okolních obcí a jejichž přítok na čističku
platí,-jedná se zejména o střešní dešťové svody-budou se tyto vody měřit. Jediným závěrem bude, že si i za tyto vody připlatíme).
Odpady. Vzhledem k tomu, že k 1. červenci nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, musí být
změněna od Nového roku i příslušná obecní vyhláška o místních poplatcích. Zastupitelé obce nemají žádný zájem na tom, abychom
poplatek zvyšovali, přestože množství odpadů i poplatky za jejich likvidaci stále rostou. Je však nutné, aby i obyvatelé obce byli
rozumní, což se nedá říci zdaleka o všech. Přiveze-li někdo do sběrného dvora stavební suť, naloženou na přívěsném vozíku a trvá
na tom, že ji tam nechá, jinak že ji vysype před obecním úřadem, znamená to pro obec pouze to, že objedná nakladač, naloží ji na
auto a odveze ji na skládku. Konečný výsledek je ten, že cena za tuto manipulaci je násobně vyšší, než kdyby si to dotyčný těch 18
km tam a zpět odvezl sám. Tato položka se totiž připočte k těm, jejichž součet je dělen počtem plátců z obce. A čím vyšší číslo
budu dělit stále téměř konstantním počtem plátců, tím vyšší částka na každého z nás vyjde...Po letošním srpnovém krupobití bylo
svezeno v tomto měsíci 66 tun odpadů, převážně potlučeného ovoce popř. hnijících rajčat. Dlouhodobý průměr váhy odpadu za
srpen je 42 tun. Výsledná srpnová faktura = 180.000 Kč! Součástí této nové vyhlášky, platné od 1. ledna 2013, bude dodatek s
kalkulací ceny, včetně čísla účetního dokladu pro lepší přehled kontrolních orgánů. Přestože se do těchto položek nezapočítávají
náklady na tříděnný odpad, vychází suma nikoliv 500 Kč, kterou dosud platíme, ale více než 830 Kč. A protože je tento poplatek
jeden z mála, jejichž výši obec může sama ovlivnit až do výše 1000 Kč (kromě domovní daně, kterou máme rovněž na minimu a
poplatku ze psů), je jen otázkou, jak dlouho ještě obec může tyto poplatky dotovat. A to nemluvím o odpadech separovaných, jako
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je papír, plast a sklo, kde nájemné za kontejnery a poplatek za každý výsyp každého kontejneru hradí obec zcela. Zákon dále
vyžaduje, abychom cenu běžného roku kalkulovali na základě skutečných nákladů celého roku předcházejícího. Protože v prosinci
ještě tyto náklady za celý rok 2012 mít nebudeme, musíme použít náklady roku 2011. A ty byly vzhledem k nižším cenám za
uložení jedné tuny odpadu na skládce nižší než letos...
Vandalové a rváči. S touto problematikou se setkáváme nejen v naší obci neustále. Ne vždy je šetření Policie ČR úspěšné. V
červnu jsem se zmiňoval o ukradených kanálových krytech a těžce poškozené kapličce Křížové cesty naproti faře. Jsem rád, že
jsem nedávno mohl poděkovat příslušníkům policie za dopadení pachatelů destrukce kapličky a částka více než 30.000 Kč, kterou
jsme za její opravu zaplatili, se snad brzy vrátí do obecního rozpočtu a viníci se dostanou před soud. Opakovaně nabádám, abyste
sami proti těmto živlům, často posilněným alkoholem nebo jinými návykovými látkami sami nezasahovali, ale zavolali Policii ČR.
To si neuvědomil jeden náš spoluobčan a skupinku takto posilněných se v jiném případu snažil umravnit sám. Výsledek – těžké
ublížení na jeho zdraví. I zde však byla Policie ČR úspěšná a případ bude brzy uzavřen. Nikdo z nás se nechce bát chodit setmělými
ulicemi, jistě nechceme žádný diktátorský režim, ale budeme-li zlehčovat střelbu na prezidenta "jen plastovými " kuličkami a tvrdě
ji netrestat, mohou být tyto střely příště ostré!
Kulturní akce. Firma E.ON, od které jsme letos v jarních měsících obdrželi darem tzv. Bezpečné branky pro naši fotbalovou
mládež, nám nabídla ve spolupráci s firmou Philips ukázku možností LED osvětlení na příkladu nasvícení našeho kostela. I když
bylo vše připraveno v improvizovaných podmínkách, viděli jsme, že i při minimální spotřebě energie jsou možnosti tohoto
osvětlení velké jak v barvách, tak i intenzitě světla. A tak chci ujistit kritiky, kteří projevili obavu, že jsou to zbytečně vyhozené
peníze, pivo prý nemělo správnou teplotu a možná že klobásy jim třeba nechutnaly, že vše bylo v režii rovněž E.ONu a obec to nic
nestálo. A do třetice tato firma. Právě jsem se dověděl, že výzdobu vánočního stromu, kterou jsme měli v plánu letos obnovit, nám
rovněž z větší části tato firma věnuje.
Dobrovodské koloběžky, jejichž příprava je časově i organizačně velmi náročná, neměly tak hojnou účast jako v loňském roce,
přestože počasí bylo velmi dobré a organizátoři se snažili rozdělovat hodnotné ceny okamžitě po dojezdu závodníků v jednotlivých
kategoriích. Výmluvy na špatnou propagaci akce nejsou na místě. Radio Faktor o ní informovalo 2 dny, v obci byly plakáty a
rovněž v regionálním tisku se tato informace 2x objevila... Také koncert skupiny „Pozdní sběr“ 14. září měl nižší návštěvu než loni,
snad to způsobilo chladnější počasí, jinak tato poměrně už dost známá skupina by si zasloužila návštěvu větší. Letní kino, jehož
promítání pro více než dvě stě diváků se nám podařilo zajistit na následující den naznačilo, že tuto akci bychom příští rok v létě
mohli zopakovat.
Zimní údržba. Zima snad ještě není bezprostředně za dveřmi, je však třeba vzít v úvahu, že v listopadu se první sníh objevit může.
V této souvislosti bych rád znovu upozornil na parkování vozidel v ulicích, které pluhování znemožňuje. Velmi exponované místo,
ulice Na Vyhlídce poblíž bytového domu č.o. 56 se v letošním roce stala trvalým parkovištěm pro obyvatele tohoto domu. Jsou dvě
možnosti – buď zde trvale osadíme značku Zákaz zastavení a nebo se zde v zimním období listopad – březen parkovat nebude.
Stejné upozornění platí i pro rodiče, kteří přivážejí své dětí do školy autem a potom je doprovázejí až ke vchodu do budovy. V době
mezi sedmou a osmou hodinou tam dochází k velké koncentraci těchto vozidel a ta způsobují problémy vozidlům MHD!

Slovo k volbám
V pátek 12. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. října od 8 hodin do 14 hodin se konají volby do zastupitelstva
kraje a do Senátu Parlamentu České republiky. Volební lístky vám budou doručeny do schránek, pokud by z nějakého
důvodu nedošly, obdržíte plnohodnotné náhradní přímo ve volební místnosti. Volby se jako obvykle na Dobré Vodě konají v
jídelně základní školy, Na Vyhlídce 6. Volíme ve dvou okrscích, rozdělení do okrsků podle ulic se proti minulosti nemění.
Členové volební komise vám po prokázání totožnosti platným občanským průkazem nebo platným cestovním nebo
diplomatickým pasem vydají úřední obálky jak pro volbu do Senátu Parlamentu České republiky (obálka žlutá), tak do
krajského zastupitelstva (obálka šedivá). Prosím nezaměnit, jednalo by se o neplatné hlasy !!! Každý volič musí vkládat
hlasovací lístek do úřední obálky za plentou, obálku vhazujte, prosím, do urny u stejné volební komise, kde jste ji obdrželi.
Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice,
které chce dát svůj hlas. Na zvolené kandidátce může (ale nemusí) zakroužkovat nejvýše čtyři jména osob, které preferuje.
Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa je zisk alespoň 5% preferenčních hlasů ze všech platných.(v minulosti
bylo potřeba 10% preferenčních hlasů). Pokud zakroužkuje volič více hlasů, přednostní hlasy neplatí, hlas pro stranu, hnutí
nebo koalici však platný je. Strany si pořadí na kandidátkách určují podle svých zájmů. Pokud si nejste jisti, že kandidát
získá mimo vašeho hlasu dostatek preferenčních hlasů od dalších voličů, nekroužkujte, je to pouze práce pro volební komisi
navíc. (Pozor! Tato poslední věta však rozhodně není návodem jak a koho volit). Neplatný hlas je ale v případě, že do
obálky vložíte více hlasovacích lístků nebo místo úřední obálky použijete obálku doručovací nebo jinou.Volební komise má
při sčítání hlasů povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do oficiálních úředních obálek. Obálky nezalepujte!
V krajských volbách 2012 lze také využít voličský průkaz. Chce-li se volič zúčastnit voleb, ale ví předem, že se nebude
zdržovat v místě bydliště, požádá obecní úřad o voličský průkaz. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum
narození, adresu trvalého bydliště a informaci, kam má úřad průkaz zaslat, nebo zda si jej na úřadu převezme osobně.
Voličský průkaz pro krajské volby 2012 opravňuje voliče volit pouze na území kraje, kde je trvale hlášen, žádost je třeba
podat nejpozději do 5. října. Osobně lze o volební průkaz požádat přímo na obecním úřadu do 10. října do 16,00 hodin.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Přesnou a oficiální informaci o způsobu hlasování jste obdrželi nebo obdržíte v doručovací
obálce spolu s volebními lístky.
Finanční zabezpečení voleb. Pro zabezpečení každých voleb vynakládá stát značné finanční prostředky. Přestože
průměrně pro zabezpečení voleb obec řadu let vyučtovává částku 35-40 tis. Kč, obdrželi jsme na tyto volby 70 tis. Kč. Na
vrácení nevyčerpaných prostředků jsou opět dány přesné směrnice kraje jak vrátit, kdy vrátit, jak zaúčtovat a co koupit a
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jejich dodržování opět podléhá přísné kontrole. Je určeno i co nelze za tyto finanční prostředky nakoupit. Uvedu příklad
nosiče, na kterém předáváme výsledky voleb v obci krajské volební komisi. Je to flash disk, „fleška“. Kdo ji používá ví, že
se dnes dá koupit za pár korun. Ale také ví, že někdy ji stačí upustit na zem a je po ní. V souboru věcí, které nakoupit nelze
by ale člověk mohl přehlédnout toto: Podle čl. 1 odst. 3 písm. b) směrnice Ministerstva financí čj. 124/1354/2002, ve znění
směrnice čj. 12/56089/2007-124, je výdajem na zabezpečení průběhu voleb instalace, provoz a případná oprava výpočetní
a reprografické techniky v rozsahu nezbytném pro zabezpečení voleb. Nákup flash disků není podle našeho názoru výdajem
nezbytným pro organizačně technické zabezpečení voleb podle výše uvedeného ustanovení směrnice, nejedná se ani
o základní kancelářskou potřebu. Proto by výdaj na zakoupení flash disků neměl být zahrnut do výdajů nezbytných pro
organizačně technické zabezpečení voleb. A pak že státní správa nešetří! jš.

Koupaliště a co dál ?
Dobrovodské koupaliště, kolaudované v květnu 2003, nebylo v letošním létě v provozu. Důvodem byly kromě počasí
hlavně významné a neopravitelné úniky vody z přívodního potrubí, které způsobovaly podmáčení jak zahrady, tak vlastního
objektu domova důchodců, ale zvyšovaly i náklady na chemickou úpravu stále doplňované vody. Vlastní náklady na
ztracenou vodu lze bagatelizovat, poněvadž jsme využívali vodu z vlastního vrtu. Následek takového denního doplnění 10
m3 byl ale citelný- i při poměrně vysoké venkovní teplotě voda v bazénech nepřesáhla 20 st. Celsia... Přestože v blízkosti
máme dostatečně velké parkoviště – pouťovou plochu u kostela, nebylo často možné v horkých letních dnech pro zde stojící
auta Zacharovou ulicí projet. Nezanedbatelným finančním nákladem pro provoz koupaliště byly i hygienické odběry vody na
mikrobiologický i fyzikální rozbor, prováděné za sezonu několikrát. Takové vzorky bylo nutné odebírat z každého ze 4
bazénů a na několika místech. Přestože si na přítomnost zdejšího koupaliště zejména rodiny s malými dětmi zvykly, stojíme
před otázkou „ jak dál“? Vzhledem k tomu, že rybník „dubičák“, který býval v minulosti obležen celé léto koupajícími se
lidmi z širokého, dalekého okolí je dnes díky postupnému zarůstání, velkou obsádkou ryb, koupání psů atd. jako koupaliště
pro širokou veřejnost ze zdravotních důvodů nevhodný, vnucuje se myšlenka na rekonstrukci koupaliště. Na druhé straně
vah je zde nemožnost rozšíření koupaliště, aby se dalo využít více vodních atrakcí a zvýšila se jeho kapacita koupajících a
hlavně finanční náklady, které mohou dosáhnout až částky 12 mil. Kč. Při stoupajících cenách energií a na údržbu areálu je
tedy počítat s dalším „odpisem“ až 100.000 Kč ročně. Při nejistotě rozpočtových příjmů nelze tuto stavbu celou zainvestovat
v rozpočtovém roce 2013, dokončit by ji bylo možno až o rok později a navíc omezit další, dle mého názoru důležitější
investice.
Ptám se proto, nebylo by rozumné využít tento prostor jinak? Výborné zázemí, tvořené provozní budovou se zavedenou
vodou, teplou vodou, plynem, sprchami a WC pro muže i ženy, šatnami, bufetem lze využít bez další investice např. pro
tenisový areál. Dva osvětlené kurty pro čtyřhru, které se tam vejdou, orientované ve směru sever-jih, kurt pro plážový
volejbal a dětský hrací koutek by nebyly zdaleka tak finančně náročné (cca 3 mil. Kč) a hrát by se dalo jistě již v příštím
roce, když přes zimní období získáme stavební povolení. Tam by se dalo uvažovat, na rozdíl od koupaliště, i o jisté míře
zisku, neboť na rozdíl od koupaliště by bylo možno areál využít dle počasí od dubna do října. Při současném nedostatku
vhodných hracích ploch v okolí krajského města a zvyšující se poptávce po hřištích díky popularitě tohoto sportu, rostoucí s
úspěchy našich sportovců, není pochyb o tom, že by areál byl využit. Nebo bude mít někdo i jiný nápad. Chceme se tedy s
vámi, občany této obce o věci poradit. Přijďte o věci podiskutovat ve čtvrtek 11. října od 18. hodin do jídelny základní
školy, aby zastupitelé vyslechli názor širší veřejnosti. O tom, co se zde zde postaví nakonec rozhodnou právě zastupitelé,
kteří za své rozhodnutí nesou i zodpovědnost, ale jedná se o investici, která může ovlivnit hospodaření obce na řadu let a
proto považujeme názor širší veřejnosti za důležitý. j.š.

Základní škola Dobrá Voda u ČB
Letošní zahájení nového školního roku bylo oproti jiným rokům jiné. Bylo to tím, že škola zahájila 20 let výuky v nové
dobrovodské škole. Na výročí jsme se museli připravovat dlouho předem. Paní učitelka Sýkorová s dětmi z keramického
kroužku vyráběla pamětní keramické medaile pro všechny žáky a zaměstnance školy. Přípravy jim zabraly celý květen a
červen. Paní kuchařky zase trávily neděli před zahájením školního roku ve školní kuchyni, aby pro všechny děti,
zaměstnance i rodiče a prarodiče žáků připravily chutné koláče.
Paní učitelka Kardová s žáky připravila prezentaci školy pro veřejnou projekci v hale školy. Velkými pomocníky jí byli
chlapci z teď už 9. třídy – Jaroslav Morong a Jaroslav Jára. Prezentace je ke shlédnutí na webových stránkách školy. Paní
učitelka Miková vytvořila transparent, který ve spolupráci s panem školníkem vyvěsila nad vstup do školy. Na slavnostním
zahájení se podílel i pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Veverkové. Protože hlavní základna sboru již ze školy odešla
na střední školy, museli vše zvládnout menší školáci sami. Sváteční atmosféra byla cítit po celé škole.
Během letních prázdnin jsme se všichni snažili školu zase o velký kus vylepšit. Obecní úřad zajistil výměnu veškerého
osvětlení ve třídách. Nové zářivky krásně osvětlují prostor, mají příjemné světlo a speciální zářivková tělesa osvětlují i
tabule ve třídách. Během výměny osvětlení se průběžně malovaly všechny třídy.
Vedení školy zakoupilo do šesti tříd v přízemí nový nábytek. Ten starý šedý jsme vyměnili za barvu přírodního dřeva
s oranžovými dvířky. Třídy se tak zútulnily, dětem se tu líbí.
Další velkou prázdninovou akcí byla výměna starých rozeschlých oken v tělocvičně školy, kam při silnějším dešti zatékalo
a v zimě celý prostor prochládal tak, že teplota v některých dnech při déletrvajících mrazech klesala pod 10°C. Nová okna
jsou v prostoru u stropu otevíratelná, takže celý prostor půjde i lépe větrat.
Letošní školní rok poprvé nastoupilo do 1. třídy 22 školáčků, které přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Marcela Vančurová.
Celkem má škola ve školním roce 2012/2013 203 žáků.
Na naší škole vyučuje celkem 15 učitelek a 1 učitel, z toho 4 učitelky jsou místní, tedy dobrovodské, ostatní dojíždějí
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z Českých Budějovic. Děti z 1. – 3. tříd mají možnost navštěvovat školní družinu, ve škole jsou 3 oddělení školní družiny
s celkovou kapacitou 90 dětí a starají se o ně 3 vychovatelky. Pořádek v celé škole zajišťuje pan školník se 3 uklizečkami a
o stravování se starají 3 kuchařky.
Studijní výsledky žáků školy: V loňském školním roce jsme byli zapojeni do mezinárodního šetření PIRLS 2011 a
TIMSS 2011. Mezinárodní šetření PIRLS je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku a mezinárodní
šetření TIMSS zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku v matematice a přírodovědných předmětech.
Výsledky šetření ukázaly na kvalitní výuku na škole, neboť jsme dosáhli ve všech sledovaných ukazatelích hodnot vysoce
převyšujících celostátní průměr. Z výsledků také vyplynulo, že mírně lepších výsledků dosáhla děvčata.
Dále je škola zapojena do projektu CLoSE, což je projekt Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty, která zkoumá
dopady časné diferenciace ve vzdělávacím systému, což je problematika víceletých gymnázií, tedy odcházení žáků 5. tříd na
víceletá gymnázia.
Z našich zkušeností vyplývá, že na víceletá gymnázia by měli odcházet pouze opravdu nadaní žáci, kteří mají díky svým
výrazným znalostem předem jasné, že budou studovat vysokou školu. Takzvaní normální žáci, normální jedničkáři, kteří
nejsou nijak výrazně vyjímeční, mají lépe, pokud zůstanou na základní škole, neboť jim odpadá stres z vysokých nároků na
studium, z dojíždění, odpadá nebezpečí tzv. špatných partiček apod. Nikdo nemá zmeškáno, naopak si děti ujasní v průběhu
dospívání, čím by chtěly být a je jednodušší o tom přemýšlet v osmé a deváté třídě, než v páté. Dětem z devátých tříd se
otevírá široká nabídka škol různého zaměření. V současné době je přímo hlad po absolventech technických oborů a
vyučených řemeslnících. Na trhu práce najdou okamžitě uplatnění, kdežto absolventi ekonomických a humanitních oborů
mají většinou s hledáním zaměstnání potíže.
Počty žáků, kteří odešli ze školy na další typy škol:
Na víceletá gymnázia 4 žáci z 5. třídy, na gymnázia 2 žáci z 9. třídy, na střední školy s maturitou 13 žáků z 9. třídy, na
učební obory 3 žáci z 9. třídy
Ve školním roce 2012/2013 nabízí škola žákům tyto mimoškolní aktivity:
Instrumentální soubor pro žáky 3.-6. tříd – Mgr. Veverková
Anglický jazyk pro žáky I. stupně – Mgr. Koudelková
Konverzace v anglickém jazyce pro žáky II. stupně – Mgr. G.Nováková
Pěvecký kroužek pro žáky 1.-3. Třídy – Mgr. Šafářová
Dovedné ruce pro žáky I. stupně – Mgr. Šafářová
Keramický kroužek pro žáky I. stupně – Mgr. Sýkorová
Cvičení z matematiky pro žáky 9. Třídy – Mgr. Koubová
Cvičení z českého jazyka pro žáky 9. Třídy – Mgr. Veverková
Mladý zdravotník pro děti ze školní družiny – pí. Kroupová
Šikovné děti, kroužek pro děti ze školní družiny – pí. Hadačová
Speciální péče pro žáky s poruchami učení – Mgr. Šedivá
Cvičení a jóga pro žáky I. stupně – Mgr. Vančurová
Taneční kroužek pro žáky I. stupně – Mgr. Přerovská
Volejbal pro žáky I. stupně – Mgr. Randáková
Pohybové hry pro žáky I. stupně – Mgr. Piskačová
Žáci se mohou hlásit dle vlastního zájmu do nepovinných předmětů:
Sborový zpěv – pro žáky 4.-9. Třídy – Mgr. Veverková
Výtvarný seminář pro žáky I. a II. stupně – Mgr. Miková

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Pravidelný sběr výšeuvedených odpadů a tentokrát navíc i textilu, zabaleného do pytle či PE tašky bude v sobotu
dne 20. října. Z textilu lze odevzdat ošacení, ložní prádlo, záclony, ubrusy, ručníky, bytový textil v neznečištěném
stavu. Nepatří tam koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie!
Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce Dobrá Voda. Neodkládejte prosím z
bezpečnostních důvodů nepotřebné věci mimo den odvozu!
Zastávky:

U Křížku
za kostelem

10.20 – 10.30 Potoční ulice 10.35 – 10.45 Na Vyhlídce
11.50 -12.00
K Lusnému
12.05 – 12.20 Trávní

10.50 – 11.00
12.25 – 12.35

KOMÍNY - čištění a kontrola.
V sobotu dne 13. října bude kominík pan JUNG na Dobré Vodě čistit komíny včetně vydání potvrzení o
kontrole za 400 Kč. Váš požadavek mu zašlete formou SMS zprávy na telefon 608 043 563 nebo sdělte na oú.
Nebudete tedy v tento den platit za dopravu!
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