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Starosta obce.
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou, abych se vám krátce představil. Jmenuji se Petr Štika, je mi 34
let, jsem ženatý a mám dvě děti.
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu automobilní v Českých Budějovicích, kterou jsem zakončil maturitní
zkouškou. Následně jsem pokračoval studiem na Vyšší odborné škole automobilní se zaměřením na provoz a ekonomiku dopravy. Své studium jsem zakončil na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na ekonomické fakultě, kde
jsem studoval obor obchodní podnikání a získal bakalářský titul.
Z pracovního hlediska jsem nejvíce zkušeností získal při zaměstnání v bankovním sektoru, a to v ČSOB v Českých
Budějovicích, především jako pokladník a posléze jako klientský pracovník. Zde jsem se naučil především vstřícnému
a individuálnímu přístupu k lidem, poradenství zejména v oblasti financí a řešení krizových situací. V posledních
čtyřech letech jsem pracoval v oboru autodopravy, kde jsem řešil především administrativní záležitosti, jednal s obchodními partnery a udržoval řádný chod dopravní firmy.
Na Dobré Vodě u Českých Budějovic žiji celý svůj život a líbí se mi zde. Mě i celé mé rodině. Do zastupitelstva obce
jsem šel s myšlenkou a odhodláním, že chci i já přispět svou pomocí ke správnému chodu naší obce. To, že jsem se
nyní stal starostou, může být pro mnohé překvapením a pro někoho i nepochopitelné. Já tuto funkci beru jako velkou
výzvu a příležitost být užitečný pro naší obec. Zároveň si velice vážím většinové podpory ze strany zastupitelů a považuji za velikou čest, že jsem byl zvolen do takto vysokého a váženého postavení. Zavazuji se k tomu, že funkci starosty
budu vykonávat v souladu se zákonem a především pro dobro obce a samotných občanů.
Na závěr bych chtěl poděkovat bývalému starostovi panu Mgr. Šabatkovi za ta dlouhá léta strávená ve funkci starosty
(a věřím, že to mnohdy nebyla snadná záležitost) a rád naváži na úspěchy a práci, kterou pro obec spolu s ostatními
zastupiteli vykonal. Bc. Petr Štika, starosta obce

Další zvolení zastupitelé:
Augustin Stanislav, místostarosta, Oborný Emil, místostarosta, PhDr. Bergmannová Pavla, Mgr. Čermák Jan, Ing.
Chrástka Marcel , Mach Miloslav, MUDr. Pavlásek Miroslav, Mgr. Šabatka Jiří, Mgr. Špatný Petr, Ing. Šťastný Josef.

Jak dál…
Dovolte mi, abych ještě jednou popřál svému nástupci, panu Bc. Petru Štikovi, hodně trpělivosti, pevných nervů, ale
samozřejmě i těch pěkných okamžiků v jinak nelehké práci starosty obce. Protože se nepochybně jedná o práci i časově velmi náročnou, kvituji s radostí, že většina zvolených zastupitelů mu přislíbila maximální podporu. K tomu, že na
ustavujícím zasedání obce bylo řečeno, že vítězné uskupení KDU-ČSL s pěti zvolenými zastupiteli nebylo schopné ze
svých řad „vygenerovat“ starostu chci říci pouze to, že oba kandidáti, s kterými jsme delší nebo kratší dobu uvažovali
na obsazení pozice starosty, se z nejrůznějších, nicméně pochopitelných důvodů nominace na funkci starosty museli
vzdát. Nabídli však starostovi maximální podporu a jsou proto oba místostarosty obce. Jak pan Augustin, tak pan
Oborný jsou lidé velmi znalí práce v zastupitelstvu a navíc velmi ochotní starostovi ve svém oboru znalostí pomáhat.
Nehrajeme si na Parlament ČR, ale i v minulém období jsme spolupracovali s kandidáty za ODS Ing. Petrem Mičanem, členem předchozího zastupitelstva a za ně nově zvoleným zastupitelem Ing. Marcelem Chrástkou. Oba se do práce pro obec dále aktivně zapojí. Stejně plodná spolupráce byla i se zástupci TOP 09, jejichž představitelem je pan Milan Přecechtěl. Jeho velké úsilí při organizaci Loučení s létem na Dobré Vodě trochu zaniklo i díky opakované nepřízni
počasí. Z jeho party však do zastupitelstva byli opět zvoleni dnes již možno říci matador Miloslav Mach, veleúspěšný
reprezentant nejen obce, ale i ČR ve stolním hokeji (šprtci) a nováček v zastupitelstvu, zvolený starosta pan Petr Štika.
S tím jsem o jeho možném nasazení v zastupitelstvu obce hovořil už v roce 2016, takže nominace na starostu pro něho
nebyla úplným překvapením a slovo nováček asi není úplně výstižné. Je třeba mu jen poděkovat za to, že se k věci postavil čelem. Za sebe říkám: byla to dobrá volba, žádná „nouzovka“ a Petrovi, pokud o to bude i nadále stát, také rád
pomohu.
A nyní k věci. Již na první poradě starostou vyzvaní zastupitelé přednesli postupně jeden po druhém své náměty převážně na investiční akce v obci pro období 2019-2022. Jak jsem s trochou nadsázky na závěr porady musel konstatovat, bylo toho asi za 185,5 milionu korun. Fakticky vzato však na tyto čtyři roky máme uspořených 23 milionů Kč
z minulých let + 4x 15-16 milionů Kč každý rok z daňových příjmů. Částka cca 85 milionů Kč na investice na 4 bu-
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doucí roky není rozhodně malá a při rozumném hospodaření se Dobrá Voda může opět posunout o značný kus dál.
Jak jsem již dříve také psal, velmi důležitá investice nás čeká v Potoční ulici. Navázat musíme na již vyměněnou (posílenou) kanalizaci v Olšové ulici, která už vloni hotovou šachtou bude napojena na tzv. stoku B, která bude odvádět
splašky z Dobré Vody a dalších lokalit v okolí dálničního tunelu směrem do Suchého Vrbného. Kanalizace v Potoční
ulici není v dobrém stavu a musí se obnovit včetně přípojek k jednotlivým domům. Rád bych při této příležitosti upozornil všechny obyvatele Potoční ulice, že vzhledem k tomu, že se bude měnit i veřejné osvětlení a chodníky, nebude
možné dešťovou vodu z okapů vypouštět na chodník. Majitelé zahrad, kteří se dešťové vody nebudou chtít zbavovat
svedením do kanalizace, ať se na tuto variantu včas připraví včasným vybudováním jímacích nádrží pro vodu na zalévání. V ostatních případech obec uhradí dešťové přípojky. Výměnou kanalizace a přípojek až na hranice pozemků akce
začne, následovat bude výměna plynového potrubí rovněž včetně přípojek (obě akce koordinujeme časově s firmou
E.ON, která bude investorem plynofikace) a následovat bude i výměna osvětlení, na jejímž projektu se už také finišuje. Závěr prací bude spočívat v celkové opravě chodníků a komunikace. Věřím, že se obyvatelé této ulice k akci postaví čelem, neboť to vše bude finančně i časově náročné (minimálně 6 měsíců), ale výsledek bude stát určitě za to. Podobná akce nás čeká v Trávní ulici, kde dojde ale pouze k opravě povrchu komunikace a chodníku na východní straně.
Před dokončením je projekt a vydání stavebního povolení prodloužení chodníku v ulici U Rybníka a zadali jsme vypracování projektové dokumentace opravy chodníku mezi ulicemi Pod Lesem a Mládežnická při Lázeňské ulici. O
dalších investičních akcích rozhodnou zastupitelé v následujících dvou měsících. Vzhledem k volbám do zastupitelstev obcí patrně nestihneme časově schválení rozpočtu na rok 2019 do konce tohoto roku, protože jeho návrh musí být
zveřejněn na úřední desce 15 dnů před jeho schvalováním v zastupitelstvu a připravujeme variantu, že malá část měsíce ledna bude vedena v režimu rozpočtového provizoria. Ostatní akce a jejich priority jsou v jednání. Vzhledem
k naprostému vytížení projektantů, dodavatelů materiálů i stavebních firem jako zhotovitelů bude rok 2019 velmi náročný nejen finančně. Přínosem pro všechny by jistě bylo, kdyby se případní žadatelé o investice do přípravných prací
také aktivně zapojili např. informacemi o dodavatelích materiálů, referencemi o realizovaných akcích a nejenom konstatováním chci to nebo tohle a bude to stát tolik a tolik. Kritiků a radilů je všude dost. Také obcí, kde se obyvatelé
sami zapojují do investičních akcí tím, že sami přiloží ruku k dílu zase přibývá. A našli se už dnes i na Dobré Vodě. A
těm bych chtěl dodatečně také poděkovat. Je skutečně velmi milé, že se zničehožnic na kraji lesa třeba objeví nová
lavička, na kterou nikdo nechtěl žádné peníze, skalková úprava na nevyužitém veřejném prostranství atd. Jiří Šabatka,
zastupitel obce.

2019
Komunální odpad: středa. Bioodpad: pátek, sudý týden, odpolední směna. Kontejnery - Plasty: každý pátek. Papír: 1x za 14 dní ve čtvrtek, lichý týden. Sklo: 1x za měsíc 1. až 2. týden. Kovové obaly: 1x za měsíc. Poplatek se
pro rok 2019 nemění, je 650 Kč na osobu a lze jej zaplatit jednorázově do 28. února, nebo ve dvou splátkách –
do 28. února a 30. června na č. účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj připsat číslo popisné domu
(čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Výjimečně lze platit i na obecním úřadu, ale to pouze
v pondělí nebo ve středu. Poplatek za psy se také nemění, číslo účtu stejné, variabilní symbol 1341, plaťte prosím až po Novém roce.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
Zvu vás všechny ke společné oslavě rozsvícení vánočního stromu již v sobotu 1. prosince od 16 hodin
před kostel. V tuto hodinu bude připraveno kvarteto
saxofonů, které se hodinovým vystoupením pokusí
připravit nám všem tu správnou předvánoční atmosféru
a případně podpoří společný zpěv vánočních písniček
nebo koled. V 17 hodin bude rozsvícen vánoční strom,
rozezvučí se na 5 minut 4 dobrovodské zvony, bude se
podávat vánoční punč a protože čert i Mikuláš si už

chystají své kožichy na týden následující, věřím že přijmou mé pozvání a zastaví se i u našeho vánočního stromu. Po jeho rozsvícení vás v hospůdce Na hřišti čeká
akustický koncert kapely OSA COVERS od 20:00. Seznam písní si můžete vybrat v anketě, kterou naleznete
na dobrovodské facebookové skupině MILUJEME
DOBROU VODU, jejíž zakladatel tento koncert pořádá.
Petr Štika, starosta.

Hasičský ples
Pro vaše snazší plánování plesové sezóny 2019 v předstihu oznamujeme, že Ples dobrovodských hasičů se bude konat v sobotu 26. ledna 2019 v KD Metropol. K tanci i poslechu hraje skupina MIDI BAND a SPRÁVNÁ PĚTKA.

Příjemné a nerušené prožití vánočních svátků a spokojenost v příštím roce všem obyvatelům obce Dobrá
Voda u Českých Budějovic přejí zastupitelé obce.
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Základní škola
Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje Základní školu 340 žáků v 15 třídách, Mateřskou školu 104 děti ve 4 třídách a činností
školní družiny se pravidelně v 5 odděleních zúčastňuje 150 hochů a dívek z prvního stupně ZŠ. Na naší škole se snažíme o celkový
rozvoj osobnosti dítěte – nejen v rámci pedagogického působení při vyučování, ale i bohatou nabídkou kroužků a mimoškolních
aktivit. Kroužky jsou vedeny pedagogy školy (např. dovedné ruce, keramika, pěvecký kroužek, angličtina, instrumentální soubor,
cvičení a jóga, zumba, mladý zdravotník, příprava na přijímací zkoušky, robotika,…) i řadou externích spolupracovníků (např. příprava na zkoušky z angličtiny Cambridge YLE a KET, kytara, florbal, karate, Krav Maga, Děti na startu, Věda nás baví).V rámci
zlepšení komunikace a také s ohledem na zpracování a zabezpečení informací v rámci GDPR jsme vytvořili vnitřní počítačovou síť
(intranet). Každý učitel ZŠ má nově k dispozici pracovní mailovou adresu ve tvaru jméno.příjmení@zsdv.cz, pomocí které bezpečně komunikuje v rámci školy i s rodiči žáků. Ve školní jídelně jsme od září začali vařit dva druhy jídel. Pomocí aplikace
www.strava.cz nebo na terminálu umístěném v hale před vstupem do jídelny si žáci i dospělí mohou navolit oběd podle chuti. Věřím, že úkoly spojené se začátkem školního roku se nám podařilo splnit a doufám, že naše škola bude pro děti příjemným místem
ke vzdělávání. Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka

Oslava 100 let republiky
Sté výročí vzniku ČSR nemůže národ opomenout, proto i my jsme se rozhodli připomenout si celou historii tohoto
procesu uspořádáním drobné výstavy v prostorách školy. První část výstavy byla přehledem událostí od roku 1918 do
sametové revoluce. Druhá část měla zobrazit podobu života tehdejších obyvatel a ve zkratce představit největší protagonisty a osobnosti za dob vzniku a trvání republiky.
Kromě spousty zajímavých informací byla výstava doplněna dobovými předměty (výtisky novin, vysvědčení prarodičů, tehdejší měna, hmotné předměty), které z největší části zajistili žáci šesté třídy. Výstava byla zakončena příjezdem
policisty v dobové uniformě na motocyklu Praga do vnitřního nádvoří školy.
V dnešní době, kdy je velmi těžké najít informace srozumitelné dětem, si myslíme, že tato výstava byla nejen velmi
přínosná, ale i zajímavá. Všem žákům děkujeme za pilnou práci a odhodlání a učitelům za organizaci celé výstavy.
Julie Srbová a Lucie Koutková, žákyně 9. roč.

Muzikanti v naší škole.
Ve většině škol občas v průběhu dopoledne zní hudba a zpěv. To v hodinách hudební výchovy děti zpívají nebo se
seznamují s tvorbou skladatelů, poslouchají i své současné oblíbence. Naší školou zní dětské muzicírování i odpoledne. Dětem nabízíme hudební tvoření ve třech hudebních souborech: Všechny děti mohou hrát na hudební nástroje v
instrumentálním souboru, pro který se ujal název „Šramlík“. V tomto kroužku se scházejí děti, které se učí hrát na nějaký hudební nástroj, ale i děti, které s hrou na nástroj nemají žádné zkušenosti. Všichni si nakonec zahrajeme. Učíme
se při tom toleranci, trpělivosti, empatii, ale hlavně se učíme, že cílem není výkon, ale radost z cesty k němu. Prvňáci,
druháci a třeťáci můžou zpívat v pěveckém kroužku. Děti tu získávají první pěvecké zkušenosti, zažívají první pocity
trémy před vystoupením. Zpívají každoročně před Vánocemi rodičům a sousedům v místním krásném barokním kostele, seniorům v domově důchodců, spolužákům při celoškolních slavnostech. Vystupují pod názvem Sboreček. Při stejných příležitostech vystupuje i „Velký sbor“. Jeho členy jsou děti od čtvrté třídy. Před několika lety pro něj vybraly
jméno Cantilatio – prozpěvovat si. Jako v každém školním sboru se i v tom našem každoročně mění členská základna.
Letos tvoří nováčci naprostou většinu. Ti starší a zkušenější členové se jim snaží pomáhat. Na podzim se všichni připravujeme na předvánoční vystoupení. Tím nejdůležitějším je vánoční koncert. Přijdete-li v úterý 11. prosince v 18.00
do kostela, uslyšíte nejen Sboreček a „Velký sbor“, ale i děti z mateřské školy. Letošním předvánočním hostem bude
sbor z Hradce Králové. Na shledanou při muzice. Mgr. Alena Veverková

Činnost Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic v roce 2018.
V rámci Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic (dále jen SSKDV) působí šest oddílů. Jsou to Badminton,
Hokejbal, Kopaná, Stolní hokej, Tenis a Volejbal. Tyto oddíly mají v současné době ( k 31.10.2018 ) 322 členů, z toho 159 členů
do mládežnického věku dvaceti tří let ( dle hodnocení MŠMT ).Už z těchto počtů vyplývá, že se oddílům SSKDV daří správným
směrem pracovat s mládeží, kdy v minulých letech byl podíl mládeže cca 30%, v současné době je to cca 49%.Všechny oddíly
SSKDV chtějí zabezpečovat a vytvářet široké sportovní možnosti především pro mládež obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
ale i sousedících obcí, jejichž mládež navštěvuje Základní školu na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Uvědomujeme si, že právě v
takových sportovních a tělovýchovných spolcích na nižších úrovních, v malých obcích, jako jsme my, je důležité udržet zájem dětí
a mládeže o aktivní sportovní činnost a to právě formou zvyšování atraktivity a kvality sportovního prostředí. Chceme nejenom v
mládeži vychovat sportovní návyky, ale také základní etické, estetické, mravní a morální vlastnosti. A to je dle nás, v dnešní době
plné nástrah (drogy, alkohol a pod.), hodně důležité. Částečným problémem oddílů je to, že stále chybí dostatek trenérů mládeže.
Někteří rodiče si udělali trenérské kurzy a zapojili se takto do tohoto sportovního procesu, ale je to přesto málo. Ze své pozice
předsedy SSKDV chci všem, kdo se takto aktivně zapojili do našeho sportovního života, moc a moc poděkovat. Trenérů mládeže
není nikdy dost. Tímto také apeluji i na bývalé hráče jednotlivých oddílů SSKDV s tím, zda by se do přípravy mládeže také zapojovali v ještě větší míře, než nyní. Velmi důležité je také v dnešní době zajistit, aby jednotlivé oddíly měly dostatek finančních pro-
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středků na svoji činnost. Je to prováděno výběrem členských příspěvků, sponzorskými dary, dotacemi programů od MŠMT, nebo
od evropské unie, prostřednictvím JčK. Dle konečné zprávy o hospodaření SSKDV za rok 2017, byly náklady na celkový provoz
šesti oddílů 997.000 Kč. Všichni teď vidíte, že sport dnes není skutečně zadarmo, jak si někdy tak mimochodem vyslechnu od
svých spoluobčanů. Proto tímto posílám poděkování všem, kteří SSKDV finančně různými způsoby pomáhají. Jedna z hlavních
finančních pomocí je dotace naší obce. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům, že nám tímto způsobem tak pomáhají
v činnosti celého SSKDV. Dále bych chtěl poděkovat všem, co se podílí na získávání podkladů pro programové dotace jak z
MŠMT, tak z JčK (EÚ). Závěrem bych chtěl všem příznivcům SSKDV, fandům, ale i spoluobčanům poděkovat za vyjadřovanou
podporu. Přeji také všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví a štěstí v jejich životě. Antonín Libertin,
předseda Spolku

Zimní údržba komunikací
Opět se při prvním sněhu ukázalo, že některé firmy a někteří naši občané nehodlají respektovat dopravní předpisy
zejména v souvislosti se zimní údržbou komunikací. Kritická situace je na křižovatce ulic Požárníků a Pomezní, kde
nájemce autoservisu doslova skladuje celé týdny auta určená k opravě na silnici a brání jak čištění komunikace v létě,
tak v zimním období. Toto je pro něj poslední varování. Z pohledu zákona o pozemních komunikacích a prováděcí
vyhlášky k parkování vozidel nesplňuje téměř žádná komunikace na Dobré Vodě požadavky na šířku. Využívejte tedy
prosím hlavně své vlastní pozemky a garáže k odstavení vozidel. Děkuji, P. Štika.

Dobrovodští stolní hokejisté po roce opět mistry ČR
Letos se poprvé v historii nejvyšší soutěže stolních hokejistů kategorie billiard-hockey událo něco, o co se
snaží všechny týmy, které kdy vyhrály mistrovský titul už bezmála třicet let. A sice dvakrát za sebou titul obhájit a docílit tak mistrovského hattricku. Tento týden se o přepsání historických tabulek postaral jediný jihočeský tým v 1. lize
– Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic. Tým sdružený jako jeden z oddílů pod místním spolkem SK Dobrá Voda.
Hráči Dobré Vody dotáhli v posledním kole v Mostě do konce úspěšně rozjetou sezónu a po vítězstvích nad
Boskovicemi v poměru 13:7 a Břeclaví 15:6 se stali po letech 2016 a 2017 mistry České republiky i pro rok 2018. Po
25. sezóně, kdy je Dobrá Voda bez přestávky pravidelným účastníkem 1. ligy, tak Jihočeši docílili již celkově 13. titulu. O letošní triumf se zasloužili tito hráči (dle abecedního pořadí): Zdeněk Bednář, Tomáš Fleišman, Jiří Honsa, Petr
Honsa, Patrik Juchelka, Jan Ludvík, Miloslav Mach, Adam Svoboda a Václav Zíka. Hned čtyři hráči z prvoligové
soupisky WIP Reklamy se navíc probojovali do TOP 10 Leader trophy pro nejlepšího hráče první ligy. Celkovým vítězem se stal Petr Honsa před Patrikem Juchelkou, sedmý byl Miloslav Mach a devátý Jiří Honsa.
WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic tak v letošní sezóně zvítězila naprosto ve všech vrcholných
soutěžích družstev, čímž se postarala o další zápis do historických tabulek stolního hokeje. Dobrovodští hráči nejprve
v květnu vybojovali primát na závěrečném turnaji PMEZ v ruském Petrohradě, v červnu si došli pro vítězství v Českomoravském poháru družstev a nyní dotáhli i své tažení prvoligovou soutěží.
V příštím roce si tak Jihočeši budou moci zvolit, ve které soutěži budou Českou republiku reprezentovat. Na
výběr budou mít opět účast v Poháru mistrů evropských zemí, která je určena pro vítěze evropských elitních soutěží a
nebo účast v Poháru WTHA (World table hockey association – mezinárodní unie stolního hokeje), která je určena pro
vítěze národních pohárů. Dle platných pravidel však může jeden tým startovat pouze v jedné z výšeuvedených soutěží.
Vedení dobrovodského klubu tak bude mít do konce roku o čem přemýšlet. M. Mach.

Kniha o absolventech Jirsíkova gymnázia
U příležitosti 150. výročí založení Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích dal jeho absolvent a českobudějovický archivář PhDr. Jiří Cukr dohromady jedinečnou publikaci s názvem Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia – 350
portrétů od A do Ž. Krátkými životopisnými medailonky jsou v ní představeni význační absolventi, kteří na tomto ústavu odmaturovali. K lepší orientaci v knize slouží připojené rejstříky – maturitní, místní (rodných obcí) a oborový (profesní). Knihu vydalo
nakladatelství Bohumír Němec – Veduta, obsahuje přes 200 portrétních fotografií, má 160 stran a prodejní cena je 140 Kč.
K dostání je v českobudějovických knihkupectvích, u nakladatele (internetové stránky: https://veduta-knihy.cz/, tel.: 724 245 135)
nebo v Jihočeském muzeu, kde zároveň do 13. ledna 2019 probíhá výstava k dějinám gymnázia.

Na gymnáziu za 150 let jeho existence odmaturovalo na 15 000 studentů a řada z nich pocházela i z Dobré Vody a
okolí. V publikaci je blíže zmíněn zdejší rodák výtvarník a řeckokatolický kněz Antonín Klouda. Dále nechybějí architekt Libor Erban nebo historik, kronikář a učitel Václav Vondra, kteří v Dobré Vodě prožili závěr svého života. Biogramy zde mají i faráři Jan Eybl a Václav Řepa, kteří nějaký čas spravovali zdejší farnost. PhDr. Jiří Cukr, odborný
rada, ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni
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