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Vážení spoluobčané!
Rád bych se vrátil několika větami k letošní zimě. Těch
48 cm sněhu, které v polovině ledna napadlo na Dobré
Vodě během dvou dnů a v krátké době přibylo dalších
sedm centimetrů, nebylo sice žádným rekordem a nedá se
srovnat s nedávnou americkou katastrofou, ale přesto nás
dost potrápilo. Proto musím opět nejprve poděkovat těm
lidem, kteří pochopili, že není v silách pracovníků obce
uklidit všechny komunikace a chodníky a o chodníky se
postarali sami. Tak jako v jiných městech a obcích jsou i u
nás místa, kde musíme zasahovat častěji a v prvním pořadí. Je to zejména ulice Na Vyhlídce, kterou musíme udržovat přednostně kvůli autobusu MHD č. 10 i rodičům,
kteří auty dovážejí děti do školy. Další sledovanou lokalitou je točna MHD, která není příliš prostorná a je ji třeba
čistit od napadaného sněhu také několikrát denně, pozornost vyžadovaly i zastávky MHD, příjezd k Domovu důchodců a schody nad kapličkou. Krátkodobé bezpečné
zastavení pro vystoupení z auta jsme zajišťovali i u mateřské školy, kde je frekvence vozidel, zejména ráno, četná.
Vím, že situace v Českých Budějovicích je po všech
stránkách pro úklid složitější, ale hodně našich obyvatel,
objektivně posuzujících situaci v obou lokalitách, dalo
najevo, kde byla situace lepší. Byly četné telefonáty a emaily od vás, kteří jste žádali o pomoc a seriozně upozorňovali na nepříznivou situaci, i telefonáty jízlivé a neslušné. Chci říci, že úklid sněhu není v první řadě otázkou
peněz. Tam se vždy s určitou sumou v ročním rozpočtu
obce počítá. Nakoupili jsme včas i techniku potřebnou pro

úklid. Hlavním letošním problémem je však to nerudovské
„kam s ním“. Protože letošní velikonoce jsou už na přelomu března a dubna, plocha pro pouť by měla být již
okolo 20. března čistá a nepodmáčená. Tam tedy sníh nebylo možné navážet. Poučen z roku 2006 jsem učinil dotaz a požádal o souhlas s uložením sněhu u několika
vlastníků soukromých pozemků. Uspěl jsem pouze ve
dvou případech. Proto jsme tam, kde jsme odváželi sníh,
uklízeli pouze jednu stranu ulice nebo sníh ukládali na
zelené plochy. Větší nasazení mechanizace bránila jako
tradičně auta v ulicích a to i ve chvílích, kdy jsme sníh už
odváželi a majitelé byli doma. Těžko pochopit i majitele
nemovitosti, který si uklidí na vlastním pozemku sníh od
garáže k vjezdu tak, že ho vyvezou před plot na veřejné
prostranství nebo sníh, který právě traktor odhrne z komunikace, bleskově lopatou na ni zpět vrací. Je jistě nepříjemné, že traktor s pluhem nahrne sníh do vjezdu, ale
pokud zná někdo jiné řešení, jak vjezdy vynechat, ať poradí. Toho kritického čtvrtečního rána, kdy napadlo sněhu
nejvíce, jsme frézou uklidili chodníky podél Lázeňské
ulice. Vzápětí tudy doslova prolétl pluh Správy silnic a
sníh nejen hodil zpět, ale povalil i připravené nádoby na
odvoz odpadu. Komunikace bude vždy mít přednost. Na
Dobré Vodě jsou, zejména někde, dost široké. Stojí-li tam
však po obou stranách (a často zbytečně) auta, manévrovací prostor traktoru se zužuje. Výsledkem pak je pouze
koridor, kde se ani dvě auta nevyhnou. Mějte to, prosím,
stále na paměti. Děkuji. jš.

Naše školství
Na víceletých gymnáziích jsou géniové a studijní
hvězdy, zatímco na druhém stupni základních škol zůstávají méně šikovné děti. Tento často opakovaný mýtus boří
čerstvá zpráva České školní inspekce za rok 2011/12. V
kapitole, která se věnuje výsledkům plošné generálky znalostí žáků 5. a 9. tříd ZŠ a tomu odpovídajícího ročníku
víceletých gymnázií, se říká: „Překvapivě vysoké překrytí
průměrných úspěšností žáků z obou typů škol vyvolává
úvahy o přiměřenosti přechodu části žáků na některá víceletá gymnázia." V části testu z českého jazyka dokonce
deváťáci uspěli lépe než jejich vrstevníci z gymnázií. Inspektoři na základě tohoto zjištění doporučují „legislativně zpřísnit přijímání žáků do víceletých gymnázií, popřípadě zvážit zkrácení délky vzdělávacího programu víceletých gymnázií, a to na šestiletý cyklus". Testy prokázaly,
že minimální požadavky, které jsou definovány vzdělávacími standardy, splnila bez problémů naprostá většina žáků. Naopak těch, kteří vyřešili méně než dvě pětiny úloh,
bylo zanedbatelné minimum. Nejlépe si vedli deváťáci v
testu z českého jazyka, kde téměř 75 procent žáků správně

vyřešilo přibližně tři čtvrtiny úloh. Letos v květnu až
červnu proběhne druhá testovací generálka. Školní inspekce, která má prověrky organizačně na starosti, upozorňuje, že nezbytným předpokladem úspěšnosti zaváděného systému je „dopracování standardů, které přesněji,
podrobněji a srozumitelněji vymezí obsah i úrovně sledovaných a hodnocených dovedností". Ověřování znalostí se
má stát legislativní součástí vzdělávacího cyklu v roce
2014. Druhý cizí jazyk. Inspektoři zkoumali i úroveň jazykových znalostí. Bohužel museli konstatovat, že na základních školách stále učí poměrně hodně nekvalifikovaných jazykářů. Jejich podíl dosahuje 25,8 procenta. Od
září se přitom na ZŠ má povinně učit druhý cizí jazyk.
Netěší ani opětovné sdělení, že výuka cizí řeči mezi MŠ a
ZŠ, hlavně však mezi základní a střední školou, na sebe
častokrát nenavazuje. Týká se to téměř 28 procent škol.
Autor: Kateřina Perknerová
a jak si stojí naše základní škola?
V oblasti jazykového vzdělávání máme 100% aprobovanost jak učitelů anglického jazyka, tak německého jazy-
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ka. Také hlavní předměty český jazyk a matematiku vyu- výuku angličtiny. Pro žáky 1. stupně jsme zakoupili končují aprobované učitelky. Kvalitní pedagogický sbor je struktivní stavebnice, které využívají v rámci pracovní
zárukou úspěšnosti našich žáků ve studiu na dalších ty- výchovy v učivu konstruování. Na vytváření vztahu ke
pech středních škol, jak potvrdily výsledky testování žáků škole má velký vliv prostředí, ve kterém se žáci učí a kde
5. a 9. tříd v loňském roce a také úspěšnost žáků 9. třídy tráví podstatnou část dne. Proto je naším cílem zlepšovat
v přijímacím řízení na střední školy s maturitou. vzhled tříd, což se nám postupně daří. Celkem v 8 třídách
V letošním školním roce jsme v rámci projektu EU Peníze byl také vyměněn nábytek a průběžně dochází k výměně
školám zakoupili na II. stupeň do dvou učeben interaktiv- podlahových krytin. Nové osvětlení je ve všech učebnách
ní tabule a pro učitele bylo zakoupeno 7 ks notebooků. již od loňského září. Až budete přihlašovat letos děti na
Postupně obměňujeme učebnice angličtiny a němčiny a osmiletá gymnázia, zamyslete se, zda je to vždy účelné a
díky sponzorským darům jsme mohli doplnit pomůcky pro trochu jim tím nezkomplikujete život. j.š
Zápis prvňáčků do základní školy
Dne 18. a 19. ledna 2013 proběhl na Základní škole Dobrá Voda u ČB zápis prvňáčků na školní rok 2013/2014. Celkem se k zápisu dostavilo 58 dětí z Dobré Vody a okolních obcí. Z celkového počtu zapsaných u cca 12* dětí uvažují
rodiče o odkladu školní docházky o jeden rok. V případě, že rodiče budou požadovat pro své dítě odklad školní docházky, je nutné o něj zažádat do konce května a k žádosti doložit souhlasné stanovisko pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře. Ve školním roce 2013/2014 budou otevřeny 2 první třídy, pravděpodobně* po 23 dětech.
Rodiče budou mít možnost umístit své děti do školní družiny, o kterou musí včas zažádat. Podrobnosti je možné zjistit
na webových stránkách školy www.zsdobravoda.tk. Rodiče budoucích prvňáčků dostanou pozvánku na schůzku
s učitelkami 1. tříd, kde bude možno rovnou vyplnit přihlášku do školní družiny a kde obdrží i veškeré informace o
nástupu svých dětí do školy. Pokud děti navštěvují mateřskou školu v Dobré Vodě, bude jim pozvánka předána přímo
učitelkami mateřské školy, ostatní ji obdrží poštou na adresu svého bydliště.
V září na shledanou se těší kolektiv zaměstnanců a žáků základní školy.

Zápis do mateřské školy bude dne 25. 3. - 26. 3. 2013 od 14 do 16 hodin ve třídě Bodlinek ( druhý pavilon od kostela).
Cena vodného a stočného na rok 2013
Dobrá Voda 56,06 Kč, Lišov 60,73Kč, Srubec 64,27
Kč, České Budějovice 71,54 Kč, Hluboká nad Vltavou
71,56 Kč, Rudolfov 73,32 Kč, Dubičné 76,69 Kč – to je
srovnání cen vodného a stočného včetně DPH na rok 2013
za 1 m3. I přes 1% nárůst DPH se u nás cena vodného a
stočného proti loňskému roku nemění. V přehledu obcí,
které zásobuje vodou firma ČEVAK a provozuje jejich
vodovodní a kanalizační potrubí se jistě najdou i obce, kde
platí i méně než my, ale mnoho jich není. Nastoupená cesta postupné obměny vodovodního i kanalizačního potrubí
a tím i snižování ztrát dopravované vody přináší své ovoce. Je to vyváženo určitým nepohodlím pro chodce i řidiče
při realizaci stavebních prací, ale myslím si, že to stojí za
to. Již několik let platíme vodné a stočné tzv. dvousložkovou formou.
Co vlastně je dvousložková cena vodného a stočného? Dvousložková cena umožňuje spravedlivěji rozdělit
náklady na provoz vodovodní a kanalizační sítě mezi jednotlivé odběratele. S každým odběrným místem jsou totiž
spojené náklady, které vznikají bez ohledu na velikost
spotřeby vody. Mluvíme například o pořízení, osazení a
cejchování vodoměru (platí obec), obchodní služby, pohotovost, či o samotném pořízení a udržování vodovodního
řadu.
Při jednosložkovém způsobu úhrady vodného a stočného platí tyto náklady za velmi malé odběratele (chataři,
domácnosti s vlastní studnou, uzavřené výrobní areály
apod.) průměrní a nadprůměrní odběratelé.
V paragrafu 8, odst. 10 zákona č. 274/2001 Sb. o vodo-

vodech a kanalizacích je jasně definováno vodné jako cena za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním a
stočné, definované v odst. 11 jako cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním
odpadních vod. Dvousložková cena je tedy vytvořena z
paušální částky za připojení k síti vlastníka-podobně jako
platba za hodnotu „jističe“ u elektřiny (Tato částka se vypočte postupem stanoveným v prováděcí vyhlášce Mze
č.428/2001 Sb. na základě technického ukazatele - kapacita vodoměru, průřez přípojky nebo velikost odběru v minulém období) a pohyblivé složky vodného a stočného.
Schválení dvousložkové ceny za vodné a stočné, je plně
v kompetenci zastupitelstva obce. Tento krok musí být
provázen vydáním obecně závazné vyhlášky. Pokud obec
k dvousložkové ceně přistoupí, musí odběratel napojený
na veřejnou vodovodní a kanalizační síť zaplatit pevnou
„paušální“ složku i případě, že v příslušném zúčtovacím
období žádnou dodávanou vodu neodebere.
Celkový objem prostředků na vodné a stočné se nemění, ale zůstává zachován jako při ceně jednosložkové.
Ceny vodného i stočného stanovené v jednosložkové
nebo dvousložkové formě patří mezi ceny věcně usměrňované a pro jejich tvorbu platí přesná pravidla stanovená
Ministerstvem financí ČR. Ta také určují, jaké položky lze
a jaké nelze do ceny započítat. U dvousložkové ceny také
stanoví maximální výši paušální částky.
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Obecní knihovna
V knihovně byl dokončen elektronický katalog knihovny, který je od počátku roku 2013 zpřístupněn veřejnosti pomocí Internetu. Při zpracovávání bylo zapisováno mnoho údajů o knihách. Nejen jména autorů, ilustrátorů, fotografů,
názvy, podnázvy, edice, číslo, místo a rok vydání, počet stran, téma, žánr, obor, věkové určení......a díky všem těmto
zaneseným informacím lze dnes ve zpřístupněném katalogu vyhledávat z mnoha hledisek.
Přístup do katalogu má každý uživatel Internetu. Postup: - oficiální stránky obce Dobrá Voda u Českých Budějovic =
www.dobravodaucb.cz → Obecní knihovna - Katalog – vyhledávání
Do okna „On-line katalog – zadání dotazu“ vypíšete údaj, který o hledané knize víte, např. autora /pozor na pravopis
zvláště cizích jmen, u cizích ženských jmen často - jak uvádí kniha- není koncovka -ová

název /pozor na přesnost/

téma /např. sci-fi, romány pro ženy, pohádky, edice a pod./

rok vydání /např. novinky vydané v posl. roce, nikoliv zapsané do knihovny v posl. roce/

libovolné pole /např. MDT= číselné vyjádření oboru pomocí mezinárodního desetin. třídění a pod./
Nejvýhodnější je uvést kmen hledaného výrazu bez předpon a přípon, pak je hledání nejúplnější.
Požadavky lze kombinovat, např: sci-fi vydané v posledním roce, pohádky určitého autora a pod.
Hledej! (vyhledávání je intuitivní a je třeba si ho vyzkoušet, např. autor: Božena Němcová – Babička enter.
Na výsledném seznamu znamená KN = druh dokumentu = kniha, signatura M = kniha pro mládež /děti/, DK = doplňovací knihovna = kniha dočasně půjčená ze speciálního fondu Jihočeské vědecké knihovny apod., autor, název, část
= díl, rok = rok vydání, počet kusů v knihovně. Lze nahlížet i do vlastního čtenářského konta výpůjčního protokolu a
kontrolovat si co máte právě půjčeno, pokud zadáte číslo průkazu /konečné číslo za množstvím nul, počátek čísla znamená identifikaci knihovny/ a PIN, který Vám na požádání sdělí knihovnice.
Knihy, které naše knihovna nemá, můžete požadovat v Jihočeské vědecké knihovně Lidická 1 nebo Na Sadech 25,
případně jejích pobočkách v Suchém Vrbném, Rožnově, na Šumavě či na Vltavě. Viz: www.cbvk.cz. Naše knihovna
není součástí tohoto komplexu v Českých Budějovicích a protože je zmíněná největší knihovna regionu otevřena denně a je v dosahu MHD, každý má možnost její služby využít.
Současně Obecní knihovna oznamuje, že až na výjimky zastavuje přijímání knižních darů, neboť prostorová kapacita i
kapacita využívaného počítačového programu je téměř naplněna a nadále budou nakupovány pouze nové knihy. V
opačném případě by se naše knihovna stala skladem „odložených knih“ a pro čtenáři vyhledávané novinky by nebyl
prostor. Nákupem nových knih budou nahrazovány knihy opotřebované či obsahově zastaralé, limit počítačového programu = 10.000 svazků nelze překročit. Dary ve formě časopisů jsou naopak velmi vítány. M. Vondrů
Mladý fotbal
Začíná nový rok 2013 a je čas bilancovat a hodnotit práci trenérů a mladých fotbalistů SK Dobrá Voda u Č.B. Po
celkem povedené podzimní části sezony a letním turnaji, kterého se účastnila mužstva čtyř kategorií, je čas zimní přípravy, probíhající v dobrovodské tělocvičně. Za možnost využívat tyto prostory chci poděkovat nejen obecnímu úřadu,
ale i vedení zdejší školy.
Vrcholem zimní přípravy se již tradičně stává Novoroční halový turnaj o Pohár starosty D.Vody. Ten se letos pořádal
5. a 6.ledna 2013 a účastnilo se ho 24 týmů ze širokého okolí. Naši kluci si vedli opravdu dobře a v konkurenci i týmů
krajských soutěží obstáli. Na pořádání tohoto turnaje se podílelo několik nadšenců a příznivců mládežnického fotbalu.
Odměnou byl pak pro ně potlesk i chvála od obecenstva, které někdy tvořilo široké příbuzenstvo 250 mladých fotbalistů. Tyto akce třeba v podobě turnajů podle mého názoru pomáhají zviditelnit nejen klub SK D. Voda, ale i obec, odkud
pochází největší podpora tohoto sportu, nejen v mládežnických kategoriích.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na těchto akcích jak organizačně, tak sponzorsky podíleli.
Výsledky a umístění našich mužstev:
minipřípravka roč.2006 4. místo, nejlepší brankář Richard Šabatka
mladší přípravka roč.2004 –
2. místo, nejlepší hráč Ondřej Matuška
starší přípravka roč.2003 –
2. místo, nejlepší brankář Filip Tůma
Nesmím zapomenout poděkovat všem trenérům, kteří se ve svém volném čase dobře starají o dobrovodskou mládež
a tím se snaží o aktivní vyplnění volného času našich dětí. Sport a to nejen fotbal,možná pomůže překonat spoustu nástrah, které v této době číhají na naše děti za každým rohem. A ještě připomínám, že pořád probíhá nábor chlapců i
dívek se zájmem o fotbal a to pro ročníky 2000 – 2008.Využijte možnost zapojit své děti do tohoto krásného sportu,
jakým fotbal bezesporu je.
Kontaktní čísla:
Ctibor Novotný
774 114 625
Libor Valenta
604 853 166
Tomáš Bláha
604 723 430
Antonín Libertin
607 154 056
Za trenéry mládeže SK Dobrá Voda u Českých Budějovic Libor Valenta.
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Internetové stránky obce
Internetové stránky obce postupně plníme informacemi. Je zde vždy zveřejněno např. poslední číslo
Zpravodaje, výše uvedený odkaz na Obecní knihovnu, v kolonce Důležité odkazy se můžete přesměrovat na instituce, které mají vztah k obci, najdete zde
interaktivní mapu, územní plán obce (kompletní Textová část, Hlavní výkres a Koordinační výkres), dokumenty vyvěšené na úřední desce a platné vyhlášky
obce.
Pomocí „Důležitých odkazů“ se tak můžete přesměrovat i na web nového Centra sociálních služeb,

které bude od 1. března v provozu. Najdete tam
všechny důležité informace, včetně přihlášek ku přijetí a ceníku služeb. Po Domově důchodců, jehož
zřizovatelem je Jihočeský kraj a který v současné
době prochází rovněž zásadní modernizací, vzniká
v naší obci další moderní zařízení, které bude poskytovat celodenní služby pro nemocné a seniory. Na
výsledek na české poměry velmi rychlé a přesto kvalitní rekonstrukce bývalého hotelu, který byl posledních pět roků v žalostném stavu, vás zvou formou
Dne otevřených dveří pracovníci Centra.

PETR TŘÍSKA
OPRAVY A SEŘIZOVÁNÍ ČERPADEL
VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH
VOZIDLECH
PŘÍPRAVY OSOBNÍCH VOZIDEL NA STK
RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ
TEL. 775 160 977
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