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Vážení spoluobčané,
v říjnu proběhly volby do místního zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 6. listopadu složili
slib tito zastupitelé: Mgr. Gabriela Nováková, PhDr. Pavla Bergmanová, Ing. Petr Novák, JUDr. Milan Čoudek,
Ing. Josef Šťastný, Miloslav Mach, Ing. Petr Mičan, Stanislav Augustin, Emil Oborný, MUDr. Miroslav Pavlásek a
Mgr. Jiří Šabatka. Starostou obce byl již po čtvrté za sebou zvolen Jiří Šabatka a místostarostou byl zvolen Milan Čou dek. Dále zastupitelé zvolili Petra Mičana předsedou finančního výboru a Josefa Šťastného předsedou kontrolního výboru. Za projevenou důvěru vám všem, kteří jste nám dali své hlasy, děkujeme. Práce nás čeká dost a co nejdříve Vás
chceme informovat o tom, jaké úkoly budeme řešit v nejbližší době.
jš.

Základní a mateřská škola
Základní škola, postavená před více než dvaceti lety za použití tehdejších technologií, je průběžně vylepšována za nemalých nákladů už řadu let. Zastupitelstvo obce v tuto chvíli řeší především otázky spojené s rozší řením kapacity naší školy. Takové rozšíření znamená nejen přístavbu dalších tříd, ale je třeba vybudovat i zázemí (šat ny, kabinety, sociální zařízení, kuchyně, jídelna, atd.). V současné době zvažuje obec i možnost využít nabídku Minis terstva školství z programu “Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol“. Jedná se o dotaci určenou na rozšiřování kapacit příměstských škol. Na zpracování žádosti nebylo příliš času, ale pokusíme se uspět. Rozhodnutím mi nistra životního prostředí by také obci po splnění dalších podmínek měla být v příštím roce poskytnuta i dotace na za teplení školní tělocvičny včetně střechy. Energetický audit a projekt zateplení pro stavební povolení, který jsme museli
doložit k žádosti, máme zpracován. Rozhodnutí již obec také má.
Při schůzce rodičů budoucích prvňáků na konci května byla většina z nich při prohlídce školy jejím stavebním
stavem a vybavením mile překvapena, alespoň takové ohlasy se ke mně donesly.
Vzhledem k časovému skluzu investiční akce ukládání nového plynového potrubí, kde investorem není obec,
začaly plánované práce na úpravách chodníku v ulici Na Vyhlídce a U Rybníka později, než jsme předpokládali. Proto
prosím rodiče, kteří děti dovážejí a odvážejí ze školy automobily, aby parkovací dobu zde omezili na minimum a nebo
aby použili zadního vjezdu do školy.
S přibývajícím počtem dětí v naší obci jsme stavebními úpravami dokázali v minulých letech navýšit počet
míst pro děti ve školce z původních 75 na 95 a nyní končíme další stavební úpravy, které od 1. ledna 2015 umožní
rozšíření kapacity školky o dalších deset dětí. Komfort stravování dětí v mateřské škole je dán nejen ohromným
nadšením kuchařek, ale také vysokou úrovní vybavení, které obec do kuchyně ve školce zakoupila.
jš.

Novoroční přání dobrovodským občanům
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám popřáli krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015
přejeme všem především zdraví, rodinnou pohodu a mnoho životní spokojenosti.
zastupitelé obce Dobrá Voda u Českých Budějovic

K cenám vodného a stočného
V červenci 2008 vyhotovila společnost 1. JVS a.s., předchůdce dnešního ČEVAK a.s., pro obec Dobrá Voda
u Č. Budějovic „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 – 2018“. Zákon č. 274/2001 Sb. ukládal zpracování tohoto plánu do konce roku 2008 s tím, že prvních 5 let platnosti určil pro období 2009 – 2013. Důvodem aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Tato novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Vlastník vodovodu nebo kanalizace (tj. obec) je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely.

LISTOPAD 2014

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

Kromě toho je obec povinna zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na
dobu nejméně 10 let. Vydáním metodického pokynu Ministerstva zemědělství v lednu 2010 byly stanoveny nové pořizovací ceny pro oceňování vodohospodářské infrastruktury pro vybrané údaje z majetkové evidence vodovodu a kana lizací. Předchozí metodický pokyn byl vydán roku 2007 a nový pokyn z roku 2010 reaguje na inflaci za roky uplynulé.
Reprodukční hodnotu majetku je proto nutno nově stanovit s ohledem na zmíněné inflační vlivy.
Hodnota vodohospodářského majetku naší obce dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací roku 2013 dle
zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu MZ) činí 144,20 mil. Kč včetně DPH, tzn. 119 mil. Kč
bez DPH. V období let 2008 – 2012 nájemné, které obci platí ČEVAK a.s., činilo 3,678 mil. Kč bez DPH. Obec Dobrá
Voda ve stejném období investovala do obnovy VH infrastruktury cca 11,18 mil. Kč bez DPH, přičemž zdrojem pro
tyto investice bylo nájemné od provozovatele, dotace a vlastní finanční prostředky obce. Zajištění potřebné obnovy,
jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku obce Dobrá Voda, vyžaduje
každoročně vynaložit minimální částku 1,38 mil. Kč bez DPH na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského
majetku, když původní hodnota činila 2,24 mil Kč. Aktualizací cílové hodnoty k hospodářskému roku 2023 z hlediska
dosažení nájemného ve výši reprodukční ceny vodohospodářského majetku je proto navrženo nižší tempo růstu nájemného a to i vzhledem k citované nové metodice, kdy se prodloužila doba životnosti vodovodního řadu z 60 roků na 80
roků a u kanalizace z 60 roků na 90 roků. Obec tedy v příštím roce obdrží od provozovatele nájemné 1,264 mil Kč na
výše citovanou obnovu. Toto nájemné se bude každoročně zvyšovat až do roku 2023, kdy dosáhne výše 1,379 mil. Kč.
Pro občany obce to znamená, že z každého m 3, za který zaplatí za vodné a stočné, dostane obec od provozovatele
v r. 2015 12,50 Kč a tato částka se ustálí v roce 2023 na částce 13,50 Kč. Zbytek ceny (která se pohybuje okolo 60
Kč/m3) už obec nemůže ovlivnit a je dán zejména cenou nakupované vody, její úpravou na vodu pitnou a čištěním odpadních vod. Tolik k ceně vodného a stočného, která se u nás mění každoročně k 1. dubnu.
jš.

Svoz plastového odpadu
S platností od 1. ledna 2015 se změní frekvence svozu separovaného odpadu – plastů. Dle délky měsíce byl dosud svoz prováděn po dvou, někdy po třech týdnech a při svozu po třech týdnech docházelo k přeplnění nádob a občané si stěžovali. Z toho důvodu bude pravidelný svoz probíhat 1x za 14 dní - v úterý každý sudý týden.
jš.

Tenisové turnaje
U příležitosti zakončení první tenisové sezóny v novém sportovním areálu uspořádal Tenisový klub Dobrá
Voda u Č. Budějovic první ročník tenisového turnaje pro děti „Buřťák“ a první ročník tenisového turnaje pro dospělé
"O pohár starosty obce Dobrá Voda u Českých Budějovic".
„Buřťák“ proběhl v sobotu 27.9.2014 za účasti čtyř statečných hráček, Elišky Vaníčkové, Anetky Hlaváčové, Jolanky
Švehlové a Adélky Podpěrové. Vítězkou letošního ročníku se stala Eliška Vaníčková z Dobré Vody. Všechny účastnice
se těší na jarní zahajovací turnaj sezóny a zvou další děti k účasti.
Turnaj smíšených čtyřher „O pohár starosty obce Dobrá Voda u Českých Budějovic" se uskutečnil v sobotu
4.10.2014. K účasti byli vyzváni jak všichni členové místního klubu, tak další milovníci bílého sportu, dveře byly
otevřeny všem. Počasí se povedlo, příjemné prostředí areálu s dětským hřištěm a zajištěným občerstvením podpořilo
skvělý zážitek nejen pro účastníky, ale také pro diváky. Celkem se turnaje zúčastnilo 22 hráčů, v tomto místě je nutné
vyzdvihnout odvahu jediné ženské účastnice, Terezy Hlaváčové z Příbrami. Hráči po rozlosování do dvojic sehráli
první zápasy ve dvou skupinách. Ze skupinových soubojů vzešly čtyři semifinálové dvojice. Finálový souboj sehrály
dvojice Jindřich Hájek s Tomášem Hájkem a Petr Hanzal s Jindřichem Boubalem. Vítězství nakonec vybojovali borci
Petr Hanzal z Dobré Vody u Českých Budějovic a Jindřich Boubal ze Zlivi.
Za zajištění organizace turnajů touto cestou děkujeme
všem členům klubu, kteří podpořili turnaj svou pomocí
a účastí. Turnaj pro dospělé proběhl pod záštitou Obecního úřadu Dobrá Voda u Českých Budějovic pod vedením
starosty pana Jiřího Šabatky. Obec věnovala do turnaje
hlavní cenu – putovní pohár „starosty obce“, spravuje
všechny místní sportovní oddíly a areály a proto tímto
děkujeme také za podporu tenisového sportu v naší obci.
Celý turnaj proběhl v duchu příjemného setkání a za
dobré nálady, což bylo nakonec to nejdůležitější. Všichni
doufáme, že letošní turnaje byly pouze zahájením dlouhé
tradice a těšíme se na další ročníky.
Za Tenisový klub Dobrá Voda u Č. Budějovic
Libor Švehla
Malé tenistky zleva: Anetka Hlaváčová, Eliška Vaníčková, Jolanka Švehlová, Adélka Podpěrová,
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Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda
Mateřská škola Dobrá Voda zve rodiče a děti k dodatečnému zápisu do mateřské školy pro školní rok
2014/2015. Zápis se koná ve dnech 1.12. – 2.12. 2014 od 14.00 – 16.00 hod ve třídě Broučků /zelený pavilon/. Děti
jsou přijímány podle stanovených kritérií, s bodovým ohodnocením.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dobrá Voda u ČB pro školní rok
2014/2015
•
Dle §34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., mají absolutní přednost pro přijetí děti 5leté, které následující školní
rok zahájí školní docházku a mají trvalé bydliště v Dobré Vodě u ČB.
•
Děti ve věku 3 - 5 let s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní docházkou, přijímání
dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.
•
Děti ve věku 5 let z jiných obcí, které následující školní rok zahájí školní docházku. Přijetí takového dítěte je
možné pouze při volné kapacitě školy.
•
Děti ve věku 3 - 5 let z jiných obcí s pravidelnou celodenní docházkou. Přijetí takového dítěte je možné pouze
při volné kapacitě školy, přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.
V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název
Dobrovodský pramínek. Hrajeme hry, kreslíme, malujeme, modelujeme z hlíny, stavíme z lega, zpíváme, cvičíme,
tancujeme. Chodíme do lesa a na procházky do krásné přírody, která nás obklopuje. Učíme se přírodu chránit. Zapojili
jsme se do Recyklohraní pořádané firmou Asekol. Ve školce máme sběrný box na baterie a kontejner na drobný elektro
– odpad. Ve školce se nikdy nenudíme a jsme všichni kamarádi. Přijďte se k nám podívat, srdečně Vás zveme!
Učitelka pověřená vedením mateřské školy Bc. Eva Miglová

Noví zastupitelé se představují
Novými členy zastupitelstva se stali Gabriela Nováková (za KDU-ČSL) a dále Pavla Bergmannová a Petr
Novák, kteří kandidovali za sdružení nezávislých kandidátů Občané Dobré Vody. Gabriela Nováková je vdaná, má 3
děti, věk 39 let a pracuje jako učitelka v místní základní škole. Pavla Bergmannová je vdaná, má 3 děti, věk 40 let, telefon 603 866 710, bydlí ve Srubecké ulici. Petr Novák je ženatý, má 3 děti, věk 40 let, telefon 775 919 457, bydlí v Po mezní ulici. Stejně jako ostatní zastupitelé, i my jsme zde pro všechny občany, kteří mají náměty k životě v naší obci.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky nebo mailem (pavla.bergmannova@obcanedobrevody.cz,
petr.novak@obcanedobrevody.cz). Na webu www.obcanedobrevody.cz se můžete podívat na bližší podrobnosti o tom,
z jakých členů se sestává náš pracovní tým lidí, se kterými jsme v kontaktu a kteří nám pomáhají hledat cesty k řešení
problematiky správy obce.
Děkujeme za důvěru, Gabriela Nováková, Pavla Bergmannová, Petr Novák

Dobrovodské hlaholení
V sobotu 29. listopadu se před kostelem P. Marie
Bolestné od 16 hodin uskuteční tradiční Dobrovodské
hlaholení. Na návštěvníky čeká vánoční jarmark, kde
se budou prodávat domácí výrobky dobrovodských
maminek a babiček.
Najdete zde i teplé občerstvení a něco dobrého
k jídlu. Domácí pečené cukroví, sladkosti, vánoční ozdoby, adventní věnce a dekorace a snad i pěkné
vánoční dárky. Celým odpolednem Vás budou provázet
tóny vánočních koled a příjemná vánoční atmosféra.
Děti, které při této příležitosti vhodí do připravené schránky svoje vánoční přání, se mohou během
prosince těšit na odpověď od Ježíška s malým pře-

kvapením. Více informací na webu (http://deti-dobrevody.webnode.cz/).
Program Dobrovodského hlaholení
16.00 - 18.00 vánoční jarmark
17.00 rozsvícení stromečku a zvonění
kostelních zvonů
17.15 - 17.45 vystoupení dětí z Mateřské školy a zá
kladní školy Dobrá Voda
Na závěr pro Vás Děti Dobré Vody chystají živý betlém.
Neseďte doma a pojďte s námi přivítat adventní čas!
kt, pb

Čertovská jízda
Děti Dobré Vody pro Vás 6. prosince pořádají jedinečnou událost nazvanou Čertovská jízda.
Pro více informací se podívejte na webovské stránky (http://deti-dobre-vody.webnode.cz/) a sledujte
vyvěšené letáčky.
kt, pb
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První ročník Dobrovodského štrúdlu
16 soutěžních štrúdlů, 5 krásných cen, divadelní představení a večerní zábava s živou hudbou. To všechno nabídl první ročník soutěže Dobrovodský štrúdl, který se konal v sobotu 4. října 2014.
Už po úvodní registraci soutěžních štrúdlů bylo jasné, že porotu čeká velmi těžká práce. Předsedkyně poroty paní Helena Valentová je kuchařkou v naší školce a je tedy jedna z nejpovolanějších, když přijde řeč na kuchařské dovednosti.
Celkem 16 štrúdlů bylo hodnoceno jednak podle chuti a jednak podle vzhledu. Zatímco porota hodnotila přihlášené vý tvory, divadelní společnost Studio Dell'arte předvedla zábavné a vtipné představení, které pobavilo diváky všeho věku.
Nejlepší štrúdl se povedl paní Daně Plojharové, která si kromě diplomu odnesla i dárkový poukaz v hodnotě
400,- Kč do pizzerie pana Vlacha v Hornické ulici. Druhé místo obsadila Jana Stará a může se těšit z poukazu na masáž, který do soutěže věnovala sama masérka paní Olesya Štiková. Na třetím místě se umístila paní Ingrid Saiková, která získala knihu Tajné babiččiny rady a recepty. Čtvrté místo získala paní J. Václavková a pátou příčku obsadily
sestřičky Klárka a Markétka Novákovy. Poslední tři jmenované si odnesly krásné podzimní věnečky.
O všechny zbytky štrúdlů se následně „postaraly“ po divadelním představení vyhládlé děti a ostatní návštěvníci
akce. Po vyhlášení výsledků se o zvukovou kulisu postarala skupina Josef Pepa Maxa Band, která diváky bavila až do
večerních hodin.
„Jsme moc rádi, že se dnešní odpoledne vydařilo. Atmosféra byla více než přátelská, dospělí i děti se výtečně
pobavili, všichni si užili krásný den a večer a o to nám šlo především. Doufáme a těšíme se, že se brzy podaří uspořá dat další událost pro dobrovodské občany.“ svěřila se Pavla Bermannová, jedna z pořadatelů.
Jan Štěrbák

Školu SOŠ veterinární provoní jehličí, cukroví, perníčky a vánoční atmosféra
SOŠ veterinární v Českých Budějovicích pořádá ve dnech 11. – 12. 12. tradiční vánoční výstavu.
V klubu domova mládeže v areálu školy budou nabízeny ukázky tradičních a moderních Vánoc z jižních Čech.
Na výstavě budou také prezentovány výrobky a tradice Vánoc připravené studenty oboru Zahradnictví. Mezi vystavované výrobky budou patřit adventní věnce, svícny, různá vánoční aranžmá na kůře, na dřevě, v květináči a jiné.
Výstava je přístupná veřejnosti ve čtvrtek 11. 12. od 10:00 do 17:00, v pátek 12. 12, od 9:00 do 12:00.
Několik dní před Vánocemi studenti školy (ale i místní mazlíčci ze střediska praxe) také svým vystoupením
s názvem „Živý betlém“ přiblíží návštěvníkům nadcházející svátky vánoční.
Mgr. Olga Cahová

Dobrovolnická činnost v Domově důchodců Dobrá Voda
Rádi bychom Vás informovali o možnosti zapojení do dobrovolnické činnosti v Domově důchodců Dobrá
Voda. Náš Domov poskytuje služby celkem 249 uživatelům. Naši činnost doplňují též dobrovolníci, kteří dělají pro
naše klienty mnoho užitečných věcí, aniž by za ně očekávali finanční odměnu. Dobrovolníkem musí být osoba bezúhonná a starší 15 let.
Být dobrovolníkem už je samo o sobě velká věc. Dobrovolník věnuje svůj volný čas, dovednosti, emoce.
Dobrovolnictví není ale pouze o dávání. Vede k prolínání světa zdravých a nemocných a umožňuje sdílení nejrůznějších životních osudů. Dobrovolník získá úplně novou životní zkušenost, pozná nové prostředí, nové lidi, ví, že dělá
něco, co má smysl, má možnost se seberealizovat.
Činnost dobrovolníků spočívá v naslouchání a rozhovorech, ve vyprávění nebo čtení knih, společně s uživateli
mohou hrát stolní hry, luštit křížovky či sudoku nebo se vydat na procházku. Mimo individuální práci s uživateli
mohou dobrovolníci pomoci při pořádání různých společenských akcí, výletů, terapeutických aktivit. Služby
dobrovolníků jsou využívány především těmi klienty, kteří nemají příbuzné nebo je nikdo z blízkých nenavštěvuje.
Mezi dobrovolníky a seniory tak vznikají nové přátelské vztahy, vzájemně se jeden na druhého těší, povzbuzují se
a sdílejí své prožitky a zkušenosti.
Výkon dobrovolnické činnosti v Domově důchodců Dobrá Voda je prováděn v souladu se zákonem
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a je zastřešován organizací Adra – Dobrovolnickým centrem v Č. Budějovicích. Toto centrum zajišťuje veškerý servis pro dobrovolníky v podobě například supervize, školení, pojištění. Koordinátorkou DC Adra Č. Budějovice je Mgr. Simona Žigová, tel. č. 776 301 201, e-mail: zigo.simona@seznam.cz. Koordinátorkou dobrovolníků v Domově důchodců Dobrá Voda je vedoucí sociálního úseku Mgr. Renata Tetourová, telefon
387 721 123, 775 246 103, e-mail: socialni.vedouci@domov-dobravoda.cz.
Pokud Vás možnost takové spolupráce oslovila, navštivte nás nebo se s námi spojte telefonicky či elektronickou poštou. Na setkání s Vámi se těší a za Domov důchodců Dobrá Voda za případnou spolupráci děkují
Jana Zadražilová, ředitelka a Mgr. Renata Tetourová, vedoucí sociálního úseku
Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Č. Budějovic, číslo 79, den vydání
26. 11. 2014, ev. č. přidělené MK ČR E10908, vydává obec Dobrá Voda u Č. Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ
00581232, redaktorka: Pavla Bergmannová, náklad: 800 výtisků, tisk: TISKÁRNA JIHOČESKÝ- INZERT-EXPRES s.r.o

