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Informace k odpadu
První svoz bioodpadu v roce 2018 bude v pátek dne 6. dubna v odpoledních hodinách. Tak tomu bude i každý následující pátek v sudém týdnu. Cena za likvidaci odpadu pro rok 2018 se nemění.
Mobilní svoz odpadu se uskuteční dne 28. dubna, tj. v sobotu na pravidelných zastávkách ve 12,00 – 12,10 U
Křížku, 13,00 – 13,10 Potoční ulice, 13,15 – 13,30 Na Vyhlídce, 13,35 – 13,50 u kostela, 13,55-14,10 K Lusnému a
14,15 – 14,25 v ul. Trávní. Svoz se nevztahuje na materiál obsahující azbest (eternit) !

Dary a dotace
Na svém zasedání dne 28. prosince schválili zastupitelé obce rozdělení finančních dotací a darů. Už potřetí se dostaly na seznam
finanční prostředky ve výši 5 000 Kč i Nadačnímu fondu pro odložené děti pana Ludvíka Hesse. Tento muž byl iniciátorem zřizování tzv. Babyboxů pro odkládání nechtěných dětí. I když zpočátku byly reakce na ně i ze strany lékařské veřejnosti velmi rozpo ruplné, počet zachráněných nemluvňat hovoří sám za sebe.
K výše uvedenému datu je také v České republice zřízeno 72 babyboxů, jejich dvířky prošlo 163 dětí, šestnáct v roce 2017. Po slední v roce 2017 je klučík Václav odložený 29. 12. v krnovské nemocnici. Prvním děťátkem roku 2018 s číslem 163 je kluk Petr
v Orlickoústecké nemocnici! Na webových stránkách Nadačního fondu je uvedena řada zajímavých informací a také číslo účtu,
kam může kdokoliv svůj finanční příspěvek zaslat. Peníze jsou použity nejen na zřizování boxů nových, ale i výměnu těch pů vodních. U nových schránek je výrazně lepší zabezpečení vkládaných dětí. Je tomu i u babyboxu ve Strakonicích, původní je z roku
2009 a naše peníze půjdou na jeho výměnu.
Milý pane starosto, jste úplně prvními dárci strakonického babyboxu! Děkuju! Znak Vaší obce jsem vložil na www.babybox.cz
mezi nejnovější dárce. Jakmile dorazí smlouva, potvrzenou ji obratem přešlu zpět na adresu Vašeho úřadu. Věřím, že Vám budu
moct poděkovat osobně při slavnostním otevření babyboxu v Nemocnici Strakonice v pátek 23. března ve 12 hodin. S úctou Lu,
babydědek Ludvík Hess, Babybox pro odložené děti - Statim, z.s., předseda
Nadační fond pro odložené děti Statim, předseda správní rady, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek

Úspěšný tým šprtce sídlí v Dobré Vodě u Českých Budějovic
Dobrá Voda u Českých Budějovic, to není jen krásný barokní kostel, poutní místo s vyvěrajícím pramenem vody, rozsáhlý domov
důchodců nebo příjemné místo k žití. Dobrá Voda je i místo, kde má domácí prostředí tým, který se zapsal do historie u nás tak tro chu netradičního sportu a sice stolního hokeje kategorie billiard-hockey, česky nazývaném také šprtec. Historie hry zvané šprtec
spadá až do doby Rakouska-Uherska. Klukovská hra ŠPRTEC, původně využívající mince a knoflíky, přežila pád monarchie, první
republiku i obě světové války. Na různých hracích plochách a podle různých pravidel se za desítky let odehrálo nespočetně zápasů.
Zlom ve vývoji nastal na přelomu padesátých a šedesátých let 20.století. V roce 1960 byla založena Stolní hokejová liga Brno, soutěž dodnes hraná. To už se podoba šprtce výrazně přiblížila té dnešní – hřiště bylo ohraničeno mantinelem a osazeno kovovými
brankami, dřevěné hrací kameny z dámy byly na vrchní straně označeny jménem a číslem hráče, puk byl použit ze hry loto… V
dalších letech došlo k postupnému upravení velikosti hřiště až k dnešním rozměrům a těsně po revoluci vznikla i Unie hráčů stolní ho hokeje.
I na Dobré Vodě si šprtec prošel dlouhým a často i obtížným vývojem. Oficiálním datem založení klubu, vůbec prvního klubu
tohoto druhu v jižních Čechách, se stalo 6.6. 1991. K tomuto datu se totiž dala dohromady skupinka nadšenců pocházejících právě
převážně z Dobré Vody, ale i ze Suchého Vrbného a oficiálně založili spolek Stolní hokejová liga České Budějovice. V počátcích se
jednalo o čistě amatérské uskupení lidí, které spojoval pouze zápal pro hru. Postupem času začali jeho členové zjišťovat, že zájemců o hru roste a proto by bylo zapotřebí tyto lidi podchytit a dále jejich hru rozvíjet. Dobrovodský klub stolních hokejistů navázal v
druhé polovině roku 1992 užší spolupráci s Unií hráčů stolního hokeje a od roku 1993 se pravidelně zapojil do jejich soutěží.
Vzhledem k nastalé a nevyhnutelné nutnosti vést klubové účetnictví se, tenkrát ještě, Stolní hokejová liga České Budějovice přihlásila pod SK Dobrá Voda a stala se tak jedním z jeho oddílů. Postupem času vznikalo v regionu mnoho nových a dalších klubů napojených na činnost toho dobrovodského. Pro zajímavost můžeme uvést např. Pirates Tábor, HiPo Strakonice, Husot Strakonice nebo
Kaštan Homole či Boršov nad Vltavou Migty Pigs. Některé se prosadili až do prvoligové soutěže, jiné se orientovali spíše na regi onální působení a vyplnění volného času dětí a mládeže. Žádný z klubů však prozatím nikdy nedosáhl výsledků, jakými se mohla a
může pochlubit právě SHL ČB a od r. 1995 její následovník Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Změna názvu klubu byla nevyhnutelná z ekonomických důvodů a také díky sídle klubu a jeho zakladatelů. S bezproblémovým
chodem a organizací, za které vděčí činitelé výrazně i řadě sponzorů, se postupem času začaly dostavovat i první úspěchy. Ty se
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každým rokem rozšiřovaly a množily. Nemalou měrou se na nich podepsala i spolupráce a podpora ze
strany domovské obce – Dobré Vody u Českých Budějovic a také od provozovatelů dnes již neexistujícího místního hotelu Emauzy, kde měl oddíl stolního
hokeje z důvodu absence svých vlastních hracích
prostor od roku 1996 do roku 2007 přechodný azyl.
Úspěšnost hráčů klubu a s tím provázané úspěchy
(12x titul mistrů ČR, 10x vítěz PMEZ, 4x vítěz ČMP
v soutěžích družstev a mnoho titulů mistrů ČR, několik titulů mistra Evropy a dokonce i titul mistra světa
v soutěžích jednotlivců, navíc je mužstvo
pravidelným dodavatelem hráčů do reprezentačního
družstva ČR) šla postupně tak daleko, že od roku
2004 se Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá
Voda u Č.B. stala z historického hlediska nejúspěšnějším klubem stolního hokeje v ČR. Tuto nálepku si dobrovodští hráči drží doposud. Samozřejmě se klub nadále pravidelně zapojuje i do pořádání akcí. Rok co rok se uskuteč ňují na Dobré Vodě zápasy soutěží družstev i turnaje jednotlivců. Ty bývají zpravidla vždy zpřístupněny nejen registrovaným hrá čům, ale i zájemcům ze strany „amatérů – nadšenců“. Jednou z dřívějších vrcholných organizačních akcí bylo např. i pořádání mistrovství ČR v roce 1995. Od léta roku 2007 oddíl stolního hokeje disponuje zcela novou hernou (klubovnou). Ta se nachází ve
sportovním areálu na Dobré Vodě a pořádají se zde nejen veřejné akce stolního hokeje, ale především se jedná o tolik potřebné zá zemí, kde hráči Stolní hokejové ligy WIP Reklama mají ideální podmínky pro klubovou soutěž, přípravu a pravidelný trénink. Klubovnu nechala jako součást tribuny pro fotbal a šaten pro místní hokejbalisty vybudovat obec Dobrá Voda a za to jí patří velký dík.
Vyznavači billiard – hockeye se tak po dlouhých letech dočkali „své vlastní vysněné areny“ a získali tak důstojné prostředí pro
reprezentaci svojí i klubu, obce a kraje. Aktuálně je tým z Dobré Vody úřadujícím mistrem ČR a chystá se nejen na nový ročník
prvoligové soutěže, ale i na květnový závěrečný turnaj Poháru mistrů evropských zemí, který se uskuteční v ruském Petrohradu a
kde bude mužstvo WIP Reklama reprezentovat Českou republiku. Více o klubu a klubových akcích na: www.sprtec.estranky.cz
nebo o "šprtcovém" dění na www.uhshbrno.cz. Miloslav Mach, předseda oddílu

Vážení spoluobčané,
v posledním období se rozpoutala přímo „nenávist“ proti tenisovému oddílu při Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u
Českých Budějovic. Přestože předseda oddílu několikrát v průběhu roku 2016 a zejména v roce 2017 vysvětloval vznik oddílu a
jeho činnost, jako by házel hrách na zeď. Než-li se budu zabývat bývalou plovárnou a sportovním areálem pod dobrovodským hřbitovem dovolte, abych se zmínil krátce o Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic, jehož předsedou je pan Antonín Libertin. Tento spolek má šest oddílů: kopané, badmintonu, hokejbalu, stolního hokeje-šprtce, volejbalu a tenisu.Největšími oddíly, co do počtu členů jsou oddíl kopané a tenisu. V roce 2017 obdržel spolek od obce na svou činnost dotaci 450.000,-Kč a na
letošní rok 500.000,-Kč
Např. v roce 2017 obdržel oddíl kopané 300.000,-Kč, celkem měl 144 členů z toho dětí 89, tenisu 27.000,-Kč, celkem
měl 60 členů z toho dětí 30, na rok 2018 potom obdrží oddíl kopané 350.000,-Kč, tenisu 27.000,-Kč.
Všechny uvedené oddíly užívají prostory pro svou činnost bezplatně s odvoláním na uzavřené smlouvy o výpůjčce či jiné
smlouvy s obcí. Mimo neustálé kritiky tenisového oddílu jsem neslyšel, že by momentálně někdo kritizoval jiný oddíl. Několik je dinců z naší obce však stále vyvolává u ostatních obyvatel averzi vůči tenisovému oddílu a jeho členům.
V poslední době se rozpoutala debata kolem sportovního areálu pod dobrovodským hřbitovem. Znovu se v této souvislosti přetřásá
tenisový oddíl a areál bývalé plovárny. Zastupitelům obce je vytýkáno, že občané jsou málo informováni o připravovaných akcích,
ať již to byla zmiňovaná bývalá plovárna a na místo ní vybudované tenisové kurty včetně víceúčelového univerzálního hřiště, dět ského hřiště, tak i uvedený sportovní areál pod hřbitovem. Letní plovárna byla dokončena v roce 2003 za částku 8.500.000,-Kč.
Aby mohla být plovárna uvedena do provozu v roce 2003, muselo nově zvolené zastupitelstvo (volby byly na podzim v roce 2002)
uvolnit dalších 1 000.000,-Kč a urychleně sehnat plavčíka. Celý areál provozoval i jako plavčík pan Stanislav John, a to až do doby
ukončení činnosti plovárny. Pan John by mohl vyprávět o potížích, které plovárnu provázely i o výši nájemného, která byla každý
rok stanovována podle klimatických podmínek. Obec obdržela nájemné v průměru za sezonu 50.000,-Kč.V roce 2009 se začal
projevovat z důvodu porušeného odpadního potrubí úbytek vody z bazénu, který činil v horkých letních dnech 10 m3 až 20 m3/za
den. Za tohoto stavu byla obcí vybudována studna pro doplňování vody. Když přišly chladnější dny stěžovali si návštěvníci
oprávněně na studenou vodu, neboť doplňovaná voda z vrtu měla nízkou teplotu. Další nepříjemností byl odběr vody
k pravidelným hygienickým zkouškám. Vzhledem k tomu, že letní plovárna měla vybudovány čtyři přítoky a odtoky, platilo se zakontrolní odběry ze všech těchto přítoků a odtoků. Za letní sezonu tak uhradila obec za provedené zkoušky každoročně okolo
20.000,-Kč. Zastupitelé se snažili tuto situaci vyřešit a zachovat plovárnu. Vzhledem k technologii, kterou byla plovárna prováděna
bylo nutné bazény rekonstruovat v celé ploše. Obec nechala vypracovat studii, která měla vyřešit rekonstrukci a některé zásadní
změny v jejím využití. Např. dvě 25 metrové dráhy, vybudovat jeden přítok a jeden odtok a provést další vylepšení tohoto areálu.
Náklady, které vyplynuly z této studie byly ve výši 12-14 mil.Kč. Vzhledem k tomu, že před několika lety obec vynaložila na výstavbu plovárny 11 mil.Kč a nyní by měla vynaložit nejméně 12-14 mil. Kč při omezeném prostoru, kvůli kterému nebylo možné
plovárnu dále rozšiřovat, rozhodovali se zastupitelé, jak dál za této situace postupovat.
Nyní bych rád obrátil pozornost na Dobrovodský zpravodaj č.70 z října roku 2012. V tomto zpravodaji je popisována starostou obce situace s plovárnou až na malé změny, jak je uvedeno shora. Občané jsou zváni k účasti na veřejné zasedání zastupitel-
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stva, na kterém bude dne 11.10. 2012 od 18 hodin projednáván osud plovárny. Tohoto zasedání se zúčastnilo cca 45 občanů a tito
občané pomohli zastupitelům, aby rozhodli o vybudování areálu, tak jak je v dnešní podobě. Pokud si dobře pamatuji proti byli dva
občané. Kde byli v této době občané, kteří stále kritizují vybudovaný sportovní areál? Proč nepřišli na avizované veřejné zastupi telstvo a neřekli svůj názor? Aby toho nebylo málo, tak do debaty na facebooku se zapojila i paní V.K., obyvatelka Českých Budějovic. Doporučuji této pani, aby svou iniciativu vynaložila ve městě České Budějovice, jehož je voličem a zapojila se např. do rozpravy kolem výstavby nové sportovní haly na Dlouhé louce. Skutečností je, že v této debatě jsou uváděny nepravdy a je napadán
starosta obce.
V Dobrovodském zpravodaji č.82 z května 2015 je mimo jiné článek o činnosti tenisového oddílu za rok 2014. Všem kritikům
bych doporučil, aby si tento článek přečetli.
Zpravodaj č.70 a č.82 je k dispozici na webu obce případně v kopii i na obecním úřadu. Doporučuji stálým kritikům sportovního
areálu, aby se s uvedenými články seznámili.
Pokud se týká navrhovaného sportovního areálu pod dobrovodským hřbitovem, chtěl bych opět upozornit na Dobrovodský
zpravodaj z listopadu 2017 č.91, ve kterém je uveden článek nazvaný Příprava sportovního areálu u hřbitova. V listopadu a
prosinci 2017 se konala celkem tři veřejná zastupitelstva, na kterých občané diskutovali o uvedeném sportovním areálu. Je nutno
uvést, že ve zmíněném prostoru je vybudováno asfaltové tenisové hřiště z osmdesátých let minulého století, které je na rozdíl od
hřiště v Trávní ul., kde se o hřiště občané průběžně starali, v dezolátním stavu. Toto hřiště bude rekonstruováno.Obec se snaží získat na opravu i dotační prostředky. Vedle tohoto hřiště bude vybudován druhý tenisový kurt. Dalším objektem bude víceúčelové
univerzální hřiště pro volejbal, nohejbal apod., které bude mimo veřejnost využíváno pro soutěžní zápasy volejbalovým oddílem.
Mezi tenisovými kurty a tímto univerzálním hřištěm je navrženo soc.zařízení, sklady a klubovna. Dalším objektem je dětské hřiště,
veřejné fitnes prvky a několik parkovacích míst. Předpokládáme, že tento areál bude oplocen podél komunikace ke hřbitovu, bude
mít svého správce a bude přístupný občanům jako areál bývalé plovárny.V navrhované studii je zachována i rezerva pro případné
rozšíření dobrovodského hřbitova. Zastupitelstvo obce se sešlo dne 15.2.2018 se třemi občany Dobré Vody u Č.Bu., kteří si vyžádali tuto schůzku ohledně navrhované výstavby zmíněného sportovního areálu, neboť bezprostředně s navrhovaným areálem sousedí.
Domnívám se, že schůzka byla konstruktivní a bez emocí a pro činnost zastupitelstva v některých bodech přínosem.
Skutečností je, že obyvatelé rod.domů v ul. U Haldy pro navrhovanou výstavbu možná budou muset uvolnit pozemky
nebo jejich část, která je dosud ve vlastnictví obce, které v současné době užívají. Tyto pozemky většina z nich začala užívat bez
právního důvodu začátkem osmdesátých let minulého století. Těmito obyvateli je navrhovaný areál nejvíce kritizován. Může např.
pani M.C., která vyčítá starostovi způsob vedení obce a hospodaření obce prokázat, zda do doby uzavření nájemní smlouvy s obcí
v roce 1994 užívala zmíněný pozemek za úplatu?
Závěr, který jsem si učinil ze schůzky s občany, debaty na facebooku a z petice, která byla doručena starostovi obce proti
výstavbě areálu, je následující. Na Dobré Vodě u Českých Budějovic je několik občanů, kteří neustále kritizují činnost zastupitel stva obce a zejména starostu obce. Zastupitelé informují občany v Dobrovodském zpravodaji, na veřejném zastupitelstvu, avšak je
to marná snaha, pokud jsou tito neustále neúplně a možná i úmyslně informováni některými občany nepravdivě a polovičatě. Jak již
jsem se zmínil ohledně petice kolem sportovního areálu pod hřbitovem byli pod peticí podepsáni i občané z druhého konce obce,
které jsem za posledních 15 let na veřejném zastupitelstvu či jiných akcích obce neviděl. Je nutné uvést, že zmíněný areál odsouhlasilo deset z jedenácti zastupitelů. Rovněž tak rozpočet obce na rok 2018 a tím i investiční akce a strategický plán obce odsouhlasilo rovněž deset zastupitelů z jedenácti. Není nic tajného, že pouze zastupitelka Pavla Bergmannová se při hlasování zdržela nebo
byla proti.
Vedle zmiňovaného sportovního areálu pod dobrovodským hřbitovem plánuje obec v roce 2018 např. zahájení výstavby
atletického oválu hřiště u Základní školy včetně úprav stávajícího hřiště, výměnu vodovodního řadu v ul. Trávní, dokončení úprav
komunikace ul. Olšová, výstavbou nového soc. zázemí dobrovodského hřbitova atd.
Bylo by dobré, abyste si uvědomili, kdo nepodporuje uvedené investiční akce tím, že je neodsouhlasí a zamysleli se nad
tím, kdo má zájem Vám uvádět neúplné informace a uvádět Vás v omyl.
Jsem si vědom, že tímto článkem budu mít další nepřátele v obci. Bylo by však dobré, kdyby neustálí kritici zastupitelů
zejména starosty obce si někdy dali na misku vah naši obec a obce, s kterými sousedíme. Dovolím si jenom uvést co v naší obci
máme: MŠ pro 105 dětí, ZŠ pro více jak 300 dětí, tělocvičnu, obecní prodejnu potravin, poštu, obecní knihovnu,moštárnu,zave denu městskou hromadnou dopravu, slušné komunikace včetně veřejného osvětlení, fotbalové hřiště včetně tribuny, tři restauracez toho dvě obecní, dětské hřiště v ul. Trávní, sportovní areál bývalé plovárny atd.
Jde všem kritikům včetně zmíněné zastupitelky skutečně o naši obec? Milan Čoudek

Jeep Club Jižní Čechy uctí památku amerického pilota
Stalo se už tradicí, že členové klubu každoročně uctí památku amerického pilota, poručíka Roberta Whiteheada. Ten byl sestřelen
11. dubna 1945 a zahynul v troskách svého letounu P-38 Lightning.
1st Lt .Whitehead, příslušník 37. perutě 14. stíhací skupiny 15. letecké armády, si se svými kolegy ten den dopoledne připsal na
konto několik z provozu vyřazených lokomotiv v jižních Čechách. (Dvě v Dívčicích odstavené lokomotivy č. 524.004 protektorátních drah a 424.125 maďarských drah byly vyřazeny z provozu 11. dubna 1945 v 10.10 hodin čtyřmi stíhačkami, které přiletěly od
severu. - Zdroj: Národní archiv, fond Ministerstvo železnic, karton č. 4544, inv. č. II-21313/45)
Byl sestřelen v souboji s dvojicí německých Fw190 (jejich příslušnost ke konkrétní jednotce není potvrzena, spekuluje se o bitevní eskadře SG 10), které se vracely na letiště v Plané u Českých Budějovic pravděpodobně z akce na Moravě nebo v Rakousku.
Jeden z Fw 190 byl vzápětí dalším američanem také sestřelen. 1st Lt. Harry R. Morris Jr., který zmíněný Fw 190 následně sestřelil,
vypověděl, že „1st Lt. Whitehead byl v 10.40 napaden ve výšce dva tisíce stop zezadu a mírně zespodu jedním Fw 190. Whiteheadův letoun okamžitě začal hořet a střemhlav se zřítil k zemi. Neviděl jsem, že by pilot vyskočil“. Americký pilot Whitehead byl potom srubeckými občany převezen na třebotovický hřbitov, kde byl pohřben, po válce však bylo jeho tělo exhumováno a převezeno
do USA. Ostatky 1st Lt. Whiteheada, který se narodil 14. října 1921 ve státě Indiana, jsou nyní uloženy na vojenském hřbitově v
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Agustě, stát Michigan (Ft. Custer National Cemetery). Kronika obce Srubec doslova uvádí toto: „Brzy po jejich příchodu (německých vojáků – pozn. FV) odehrál se nad Srubcem 11. dubna 1945 letecký souboj, při kterém bylo sestřeleno americké letadlo,
které řídil kanadský pilot 19letý Bobby Veith. Letadlo dopadlo na pole pana Šulisty a celé shořelo. Mladý nadějný hoch-hrdina
položil svůj život daleko od své vlasti.“ Na snímku je původní podoba pomníku stojícího mezi Dobrou Vodou a Srubcem.
Tentokrát se s členy klubu a jejich technikou můžeme potkat v sobotu 14. dubna okolo půl desáté. Kolona vozidel vyjede z Vráta přes Dubičné se zastávkou na třebotovickém hřbitově a bude potom pokračovat směr Srubec. Fotografie pořízené v minulých letech jsou umístěny ve fotogalerii na www.dobravodaucb.cz jš.

Obyvatelům ulic Na Lukách a Trávní
Statisticky nejvíce poruch vodovodního potrubí v posledních třech letech bylo v ulicích Trávní a Na Lukách. Proto byla vypra cována dokumentace pro jeho výměnu a vysoutěžena dodavatelská firma. Práce budou zahájeny na přelomu dubna a května. Vzhledem k tomu, že se bude muset pro zásobování obyvatel vodou vytvořit tzv. suchovod, kdy termíny pro desinfekci a laboratorní
zkoušky jak na náhradním tak i novém potrubí jsou poměrně dlouhé, je předpoklad že i vlastní stavba se může protáhnout až na tři
měsíce. Vjezdy na pozemky pro auta majitelů domů v obou ulicích se firma bude snažit omezovat na co nejkratší dobu. Vzhledem k
počtu přípojek se jedná o stavbu velmi komplikovanou, ale jen takovými postupnými opravami a omezováním ztrát vody v potrubí
se nám i v budoucnu podaří udržet ceny vody pro spotřebitele na Dobré Vodě na přijatelné úrovni.
Provozovatel naší vodovodní a kanalizační sítě, společnost ČEVAK navrhl navýšení ceny vodného a stočného pro hospodářský
rok 2018 ( 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019 ) takto: Cena vodného v minulém roce 27,33 Kč/m 3, pro rok 2018 se navrhuje cena 27, 83
Kč/m3. Meziroční změna v Kč/m3 + 0,50 Kč bez DPH.
Cena stočného v minulém roce 22,13 Kč/m3, pro rok 2018 se navrhuje cena 23, 13 Kč/m3. Meziroční změna v Kč/m3 + 1,00 Kč
bez DPH. Meziroční nárůst v procentech u vodného je 1,83, u stočného v procentech 4,52 jš.

Obecní knihovna
Od nového roku začala Obecní knihovna na Dobré Vodě půjčovat společenské hry pro děti, mládež i dospělé. Hry za 10
000 Kč byly zakoupeny v rámci projektu „Hurá do knihovny“, který má za cíl podporovat smysluplné trávení volného času
dětí a mládeže. Projekt byl financován státním
podnikem Lesy ČR. Všechny hry z knihovny jste si
mohli vyzkoušet na Dobrovodském deskohraní. Tato
akce je určena pro všechny milovníky her. Pokud se
tedy o dlouhých zimních večerech nudíte, neváhejte a
přijďte na další Dobrovodské deskohraní. Přehled aktuálních akcí můžete sledovat na webových stránkách
http://www.dobravodaucb.cz/obecni-knihovna/ nebo
na
stránkách
facebooku
https://www.facebook.com/knihovnadobravoda/.V
dětském oddělení knihovny proběhla výstava Pohádkové postavičky, která měla velký úspěch a ještě více
zútulnila prostory knihovny. Autorkou postaviček je
paní Marie Lošťáková Račáková. Tímto jí za zapůjčení vystavených postaviček děkujeme. Mgr. Kateřina Kolrosová

Zápis do Mateřské školy
Mateřská škola Dobrá Voda zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019.
Zápis proběhne ve dnech 2.5. a 3.5. 2018 od 14.00 – 16.00 hod. ve třídě Bodlinek/ 2. žlutý pavilon/. Děti jsou přijímány
podle stanovených kritérií s bodovým ohodnocením. Podrobnosti na webových stránkách školy.
Dle §34, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. pro děti 5leté, které následující školní rok zahájí školní docházku, je předškolní
vzdělávání povinné. Dle § 34a zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se
vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu- spádová mateřská škola.

Dodávka a montáž všech druhů drátěných plotů, oplocení, zahradních bran a branek – Kvěch Petr, tel. 606 310 762
Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Českých Budějovic, číslo
92, den vydání 19.3. 2018, ev. č. přidělené MK ČR E10908, vydává oú Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova dů chodců 1356/33, IČ 00581232, náklad: 900 výtisků, tisk: TISKÁRNA TYPODESIGN s.r.o

