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Dostavba základní školy
Asi před rokem se objevil požadavek na dostavbu
zdejší základní školy. Po počátečním tápání, kdy byla
vypracována studie demografického vývoje v obci do r.
2023, bylo vzato v úvahu, že např. pro družinu nemá škola
samostatné prostory a děti tak po vyučování vlastně
zůstávají ve třídě. Zvážena byla i situace v okolních obcích
Srubci a Dubičném, které co do počtu obyvatel rostou a
vlastní školu zatím nemají, rozhodli zastupitelé o dostavbě
zdejší školy. Otázka Srubce byla probírána zejména proto,
že minimálně v nejbližších pěti letech budeme mít více
prvňáků než na naplnění jedné třídy a naopak bychom
nenaplnili potřebné číslo pro třídy dvě. Aby nebyly škole
kráceny finanční prostředky na její provoz, uvažuje se
s minimálně 17 žáky ve třídě, maximum žáků ve třídě podle
standardů MŠMT je 29. Mezi těmito čísly se musíme
pohybovat, v případě, že chceme dotaci získat si však
přesný počet diktovat nemůžeme! Srubec má naopak v
současné době problém s umístěním svých dětí v dopravně
dosažitelných školách, budeme jim tedy moci případně
s jejich umístěním vypomoci. Nyní se navíc naskýtá
možnost získání dotace na tuto dostavbu z prostředků
Ministerstva financí. Finanční spoluúčast obce přesto je
min. 30%. V současné době je hotová projektová
dokumentace dostavby a zahájeno řízení o vydání
Stavebního povolení, které by obec měla získat nejpozději v
prosinci. Už nyní je ale možné začít s výběrem zhotovitele
stavby a výběrem uchazeče, který zpracuje žádost o dotaci.
Projde-li výběrové řízení bez případného odvolání
některého z neúspěšných uchazečů, jsme připraveni začít s
realizací stavby nejpozději na začátku června a to

tak, že stavba by měla být dokončena nejpozději do konce
listopadu 2016. Původním záměrem bylo ještě v r. 2016
rozšíření komunikace a oprava povrchu včetně parkovišť na
západní straně školy. Pro urychlení stavebního řízení a také
z finančních důvodů bude realizace této stavby přesunuta na
rok 2017. Byla opuštěna i zvažovaná myšlenka stavby zcela
nového pavilonu a projektant navrhl dostavbu učebnového
pavilonu tak, že současný půdorys druhého a třetího
nadzemního podlaží bude dostavěn do půdorysu obdélníka,
ve druhém nadzemním podlaží vzniknou dvě nové učebny,
kabinet a budou dispozičně změněny WC, ve třetím
nadzemním podlaží rovněž dvě nové učebny, rozšířena bude
výuková kuchyňka a rovněž přestavěny WC. V podkroví
vznikne pátá, víceúčelová učebna o ploše 122 m 2. Z důvodu
dosažení úplné bezbariérovosti objektu bude vybudován i
výtah. V přízemí bude významně zvětšena jídelna a naopak
zmenšena prostorově naddimenzovaná kuchyně. Zvětšena
bude i zasedací místnost (sborovna) školy. Takto rozsáhlé
stavební práce budou klást vysoké nároky na organizaci
výukového procesu a zejména zajištění bezpečnosti dětí při
stavbě. Zatím předpokládáme, že bude nutné co nejrychleji
začít s přestavbou kuchyně a jídelny, také nejpozději na
začátku června. Požádal jsem ředitelku školy, aby zahájila
jednání s možným dodavatelem teplé stravy od chvíle, kdy
bude provoz naší kuchyně ukončen až do nového zahájení
provozu nejpozději během září. Kromě překládky kabelu
VN a zavedení plynu do prostor kuchyně se tedy nebude
stavěc nic „na zelené louce“. O dalším vývoji budeme
informovat rodiče jak ve Zpravodaji, tak při třídních
schůzkách. JŠ.

Co nás čeká v obci příští rok
Kromě již zmíněné dostavby školy, která, pokud se nepodaří získat dotaci, rozpočtem obce zatřese nejvíce, jsou zde i
další stavby, které musíme zcela nezbytně realizovat. Je to hlavně výměna kanalizačního potrubí v Olšové ulici podél potoka přes
3 soukromé pozemky. Toto potrubí bude napojeno na tzv. šachtu B, jejíž stavba je vyvolána stavbou dálničního tunelu. Stávající
potrubí zde má malý průměr a při zvýšeném průtoku splaškových a dešťových vod z Dobré Vody i části Srubce vyvěrá voda
z revizních šachet a zaplavuje okolí. Další nutnou stavbou vodohospodářského charakteru je výměna litinového potrubí od
křižovatky Lázeňské a Zacharovy ulice až na úroveň bytových domů U Kapličky. Zde totiž pravděpodobně už v květnu začne
oprava mostu před samoobsluhou, která bude podobného rozsahu jako u mostu u Emaus. Doprava zde bude vedena po
provizorním mostě, který bude vybudován souběžně s mostem stávajícím a po provedení asfaltového povrchu by bylo
nemyslitelné ho v případě poruchy starého potrubí znovu narušovat. Na obě akce se připravuje projektová dokumentace. K dalším,
těm finančně náročnějším, patří oprava Hornické ulice od křižovatky U Haldy až ke hřbitovu a to včetně vybudování kanalizace,
chodníku a veřejného osvětlení. Do rozpočtu zařadíme ještě další akce, na jejichž realizaci dojde až podle vývoje obecního
rozpočtu v příštím roce. Jš.

Dobrovodské vánoční hlaholení
se bude konat 28.listopadu od 15.00 hod. Po celou dobu si budete moci koupit krásné výrobky z domácích
dílen dobrovodských maminek, babiček a letos dokonce i tatínků. V cca 17.00 hod. jako každoročně bude rozsvícen
vánoční stromeček za zvuku tradičních koled. Poté bude následovat,, Živý betlém“ Dětí Dobré Vody.
Přijďte s námi přivítat adventní čas a odneste si domů pohodovou vánoční atmosféru! Trávníčková Katka
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Nové technologie oprav silnic
Už druhý rok po sobě opravujeme naše obecní
komunikace v ČR teprve nedávno objevenou technologií
Silkot. Jedná se o opravy výtluků a propadlin v asfaltovém
krytu, kdy stroj Silkot najede nad opravované místo a obsluha
sklopí zadní nahřívací čelo. Výtluk a jeho okolí se začne
nahřívat sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 – 160
°C po dobu 8 – 12 min. Tato doba je závislá na teplotě
opravovaného povrchu, ale dá se říci, že v krajním případě lze
tyto opravy provádět i za venkovních teplot, blížících se k 0°C.
S klesající teplotou vozovky se však doba nahřívání prodlužuje.
Po nahřátí pracovníci obsluhy rozhrabou ocelovými hráběmi
zahřátou plochu a doplní výtluk novou asfaltovou směsí,
ohřátou ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku, který
je součástí stroje. Opravované místo se pečlivě urovná a
následně zhutní vibračním válcem. Neopravuje se pouze
samotný výtluk, ale i jeho blízké okolí a tím se zamezí jeho
dalšímu praskání. Okolí opravovaného místa se dokonale
napojí a vznikne jedna homogenní, bezespárá plocha. Výhodou
je, že cca po 15 minutách se dá po opraveném místě opět
normálně jezdit.
Oprava spár tam, kde jsou napojované plochy
v rovině, je prováděna speciální asfaltovou zálivkou a
následným posypem protismykovým minerálním granulátem.
Opravovaná spára je nejprve vyčištěna od prachu, drobného
kamení, mechu apod. Čištění spáry je prováděno mechanicky
nebo vy

Údržba soukromé zeleně
Protože se blíží období vegetačního klidu, je dobré si
připravit už nyní plán toho, co budeme na zahradách kácet,
prořezávat nebo sázet. Chcete-li se zbavit starých, již
neplodících stromů, nebo těch, které plodí ovoce nekvalitní,
využijte k tomu nejbližší doby, kdy opadá listí. Chceme-li se
chovat ekologicky a příliš nehýřit chemickými postřiky,
abychom získali kvalitní ovoce z vlastních zdrojů, musíme se
těchto velmi starých a často řezem dlouho neudržovaných
stromů zbavit. Právě hlavně na těchto stromech se drží hmyz,
kterému se dříve říkalo přezimující škůdci. Dnes jsou bohužel i
tendence takovou havěť chránit, ale je to věc názoru, zda chce
někdo mít jenom kvalitní ovoce z vlastní zahrady nebo z
„dovozu“ a to méně kvalitní, s červíky a stroupky třeba
moštovat nebo vykrajovat na štrůdl. Podařilo se totiž uzavřít
smlouvu s kompostárnou, která přiveze na místo, kde obvykle
větve spalujeme, vysoce výkonný stroj, který větve nadrtí a
hned vzniklé štěpky odveze. To bude ve druhé polovině
listopadu. Rovněž prohlédněte oplocení ze zelených dřevin a
zejména thůjí. Thůje a tisy by měly být sestříhány tak, aby se
plot zužoval směrem vzhůru! Takové oplocení, které přesahuje
často velmi daleko do profilu chodníku, je závadné ať už tím,
že z něj kape voda nebo v zimě padá

sokotlakým vzduchem a následně se ohřeje plynovým hořákem.
Potom se spára zalije speciální asfaltovou zálivkou. Zálivka se
propojí se stávajícím povrchem a vytváří pružný spoj. Aplikace
se tedy provádí také za horka. Bezprostředně po zalití spáry se
její povrch ošetří zásypem protismykovým minerálním
posypem. Tím se spára spojí s okolní vozovkou a je ji možné
ihned zatížit dopravou. Životnost opraveného místa je v obou
případech prodlužována až o 5 roků, opravené místo nepraská a
oproti běžně používaným technologiím se jedná o ekonomicky
výhodnější, ale podstatně kvalitnější variantu opravy. Opravená
místa jsou na vozovce rozpoznatelná jen díky tmavší barvě.
Letos jsme opravy výtluků či propadlin provedli např. v
Zacharově ulici, Mírové, Srubecké a Na Barborce. V rámci
těchto oprav jsme srovnali i přípojková a sekční šoupata, stejně
jako kanálové poklopy do nivelity komunikace. Tyto opravy v
letošním roce stály 416 000 Kč.
Současně s opravami komunikací jsme pokračovali v
obměně svítidel veřejného osvětlení a čerpali investiční dotaci z
programu EFEKT 2015. Bylo vyměněno celkem 31 lamp na
Lázeňské ulici. Kromě lepšího rozložení světla na komunikaci i
chodnících zde vzniká i úspora téměř dvou třetin elektrické
energie. Tato akce byla realizována s dotací ze státního
rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015
ve výši 40%. jš.

sníh na kolemjdoucí. Může však způsobit i těžké poranění
kolemjoucího a náhrady za trvalé poškození např. zraku se pak
mohou vyšplhat do nepředstavitelné výše. Pamatujte, že
minimálně do výše 2 m by chodník neměl být jakýmkoliv
živým plotem zúžen. Také v případě, že dojde např. k roztržení
plachty na nákladním voze, půjde škoda za vlastníkem stromu,
jehož větve přesahují na komunikaci ze zahrady. Podaří-li se
vám tyto sadové úpravy provést do konce listopadu a dřevní
hmotu dopravit na úložiště u hřbitova, nebudeme muset tedy
hmotu pálit, což je pro okolí pochopitelně obtěžující. Vánoční
stromky, které budete v lednu likvidovat můžete odkládat u
kontejnerů na separovaný odpad a v jarních měsících budou
rovněž seštěpkovány. Také bych chtěl znovu požádat ty
„spalovače listí“, kteří dokáží jednou celou noc doutnající
hromadou listí obsahující velké procento vody zamořit
polovinu obce, aby této činnosti zanechali a využily např.
kontejnery na bioodpad, které již většina našich obyvatel má a
další budou k dispozici na jaře. Poslední svoz bioodpadu v
letošním roce je naplánován na pátek 27. listopadu. Rovněž
jsme na obci zaznamenali stížnosti na čadící komíny u
rodinných domků a spalování gumy nebo plastů v kotlích.
Pozor na to, ČIŽP uděluje za takový prohřešek, který dokáže
potvrdit každý kominík, vysoké pokuty. jš.

Druhý ročník soutěže o nejlepší dobrovodský štrúdl
Podzimní sklizně jsou v plném proudu a 3. října se v naší obci konal druhý ročník soutěže o nejlepší štrúdl, typický
jablečný moučník spojený s tímto ročním obdobím. Porota se i letos skládala ze zástupců pořadatelů soutěže i z
náhodně vybraných návštěvníků této události. Dětem čekání na vyhlášení vítěze zkrátilo představení divadélka Máma
a táta a po vyhlášení výsledků hodnocení se nejen děti, ale i všichni ostatní rádi pustili do společné ochutnávky všech
donesených dobrot. První místo získala paní Helena Valentová, která má jistě bohaté zkušenosti, protože našim dětem
vaří v dobrovodské školce. A všichni víme, že dětem ve školce náramně chutná. Druhé místo získala paní Alena

Beránková a na třetím místě se umístila paní Martina Zapletalová. Paní Valentové přejeme, aby si pěkně užila svoji
cenu – poukázku na návštěvu místní pizzerie v hodnotě 500Kč. Paní Beránková se může těšit na masáž od paní Olesye
Štikové a paní Zapletalová obdržela kuchařskou knihu. Všem vítězkám srdečně gratulujeme!
Po skončení hlavní části programu se malí i velcí vrhli na taneční parket, děti v rytmu hudby plnily různé taneční
úkoly a postupně přilákaly k tanci i své rodiče a dokonce i prarodiče a všichni si společně užili krásný den. Pb

Auta v ulicích
Parkujících aut v našich ulicích neustále přibývá. Ve městech to je obvykle nemožností parkování na vyhrazených
parkovištích, v obcích je to často jenom lenost zajet na svůj pozemek nebo do garáže. Chtěl bych opakovaně požádat
všechny naše řidiče před nastávajícím zimním obdobím, aby svá vozidla odstavovali na svém pozemku a nebránili jak
zimní údržbě silnic, tak např. odvozu odpadu. Tento problém se násobí zejména při ranním svážení dětí do školy.
Zastavit přímo na přechodu pro někoho není problém. Proto znovu požádáme o pomoc a případnou „domluvu“
nezodpovědným rodičům Policii ČR.

Soutěž o nejkrásnější popelnici
Popelnice jako rozkvetlá zahrada, popelnice jako vodní svět, popelnice jako svítivá vitráž ... Napadlo Vás někdy, že
i taková věc jako popelnice může být barevná, veselá, hravá a k příjemnému podívání? Pokud ano, třeba se přidáte k
našemu nápadu. Pokud ne, třeba budete o tom nápadu přemýšlet.
Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější popelnici ( NE HNĚDÉ BIO ! ) v Dobré Vodě: Zájemci o účast zašlou do
27. března registrační údaje - jméno soutěžícího a číslo popisné, kde se soutěžní popelnice nachází. Poté fotograf
obejde přihlášené popelnice a vyfotí je pro vystavení na webu a pro předložení porotě. Porotci nebudou vědět, před
kterým domem byla která popelnice vyfotografována a kdo ji tedy pravděpodobně maloval. Vyhlášení výsledků
proběhne během měsíce dubna 2016.
Sledujte web www.obcanedobrevody.cz pro další podrobnosti. Pb

Převzatá informace
…rádi bychom Vás informovali, že jsme otevřeli nové zdravotní středisko na adrese: Jaroslava Ježka 384/65, 370 06, Suché
Vrbné, České Budějovice (naproti hlavnímu vchodu do ZŠ Suché Vrbné). Přijímáme a nově registrujeme jak do ordinace
praktického, tak zubního lékaře. Praktický lékař má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, zubní lékař poskytuje péči
za přímou úhradu, leč levněji než při doplatcích u lékařů se smlouvami. Rozsáhlejší zubní výkony se mohou hradit na
splátky po domluvě se zubním lékařem. Zubní lékař ošetřuje všechny věkové kategorie, včetně preventivní medicíny jak u
malých dětí, tak dospělých. Nabízíme možnost nákupu speciálních zubních pomůcek. V rámci celého zdravotního střediska
jsou poskytovány služby: zubní ordinace, zubní hygiena, praktický lékař, lékař pracovně lékařských služeb (bývalý závodní
lékař), rehabilitace, masáže, domácí péče, která je dvousložková - poskytovaná zdravotními sestrami a pečovatelkami.
Zubní ordinace má také pohotovostní službu (víkendy, večerní a noční služba na zavolání)
Telefonní kontakty: Praktický lékař se specializací na PLS (závodní lékařství) tel: 739 009 222
Praktický lékař tel: 739 009 222, Pracovní doba praktického lékaře: Pondělí - Pátek 7 - 15:30 hodin
Stomatologická ordinace tel: 736 456 415, pohotovost 739 009 222, Pracovní doba zubního lékaře: Pondělí - Pátek: 7 - 19:00
hodin, Pohotovost od 19 hodin,
Zdravotní služba tel.: 739 009 222, Péče o seniory a osoby v domácnosti, pečovatelská služba tel.: 739 007 111, Masáže tel: 739
007 111 www.medicalhelp.cz
Kontaktní osoba
e-mail: hrubymilan1@seznam.cz
E-mail sekretariát: kamila.vanova@medicalhelp.cz
Masáže, rehabilitace, domácí a pečovatelská a sesterská péče se objednává od 7:30 do 16 hodin denně dle Vašich časových
možností a požadavků. Můžete volat i po 16 hodině do 22 hodin na pohotovost a požadovanou službu si objednat. Požádali
bychom Vás o zveřejnění této informace na úřední desce, aby byla dostupná obyvatelům obce a blízkého okolí. Děkuji. S
pozdravem Svobodová Iva

HASIČI ZVOU NA PLES
Letošní rok se pomalu blíží k svému závěru a nastávající leden roku 2016 je u Dobrovodských hasičů
tradičně ve znamení Hasičského plesu. Koná se opět v kulturním středisku Metropol v Českých Budějovicích,
kde nám k tanci a poslechu bude hrát Táborská skupina MIDI spolu s dechovou kapelou Jihočeští rodáci a to
v sobotu 23.ledna od 19,00 hod. V loňské tombole bylo hodně cen a doufáme, že za pomoci sponzorů bude znovu
bohatá a každý si odnese nějakou malou výhru.S odvozem z plesu si rovněž nemusíte dělat starosti, protože
jako každý rok bude zajištěn odvoz autobusem na Dobrou Vodu, Třebotovic a Srubce po ukončení plesu.
Na počátku ledna t.j.14 dní před plesem Vás budeme tradičně chodit na Hasičský ples zvát. V. Kolda.
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ČAG – program GLOBE
Možná jste si asi před rokem přečetli v Dobrovodském zpravodaji článek studentky Česko-anglického gymnázia
Natálie Chodurové, občanky Dobré Vody, o tom, jak studenti ČAG již od roku 1997 v rámci mezinárodního programu
GLOBE soustavně zkoumají Dobrovodský potok, že ho již několikrát čistili a plánují instalovat naučnou stezku podél části
potoka.
To se jim během minulého školního roku opravdu podařilo. Při procházce od zastávky Dobrá Voda - Točna po červené
značce až k nádrži České Švýcarsko si můžete prohlédnout 8 tabulí obsahujících zajímavosti o potoce i jeho bezprostředním
okolí. Tyto tabule vytvořili studenti EKO semináře ČAG a najdete na nich mnohé informace, které studenti sami zjistili při
svých průzkumech potoka, fotografie, které u potoka nafotili, jakož i odborná fakta z literatury. Cílem studentů je
informovat občany o potoce a tím docílit jejich lepšího vztahu k potoku i k přírodě vůbec.
Výrobu tabulí financovali členové spolku Občané Dobré Vody, kteří také pomohli s instalací tabulí, za což jim velmi děkuji
a těším se na další spolupráci. Mgr. Lucie Starčevská, Česko-anglické gymnázium
Jako každoročně pořádá SK Dobrá Voda nábor nových fotbalistů. (viz. Snímek..)
Tréniky vedené našimi licencovanými trenéry, jsou zaměřené na všestrannost, správné držení těla, rozvoj kolektivního
myšlení, samostatnost. Tréninky nejmenších jsou formou her a zábavných soutěží zaměřeny na všeobecný sportovní a
osobnostní rozvoj dítěte. Pořádáme dětské soustředění v Šumavském prostředí, zimní a letní turnaje. Zúčastňujeme se
turnajů pořádaných jinými kluby po celém Jč. kraji.. Děti se při těchto akcích pohybují v kolektivu a učí samostatnosti.
Filosofií našeho klubu je nejen vychovávat mladé hráče fotbalu, ale hlavně zapojit co nejvíce holek a kluků do pohybových
aktivit a vybudovat v nich tak vztah ke sportu jako takovému.Je známo, že brzká specializace dětí pouze na jeden druh
sportu není pro rozvoj dítěte správná, proto je naším hlavním cílem sportovní všestrannost. Začínáme už i s pětiletými dětmi
v předpřípravce. Trénink předpřípravky je zaměřen hlavně na různé zábavné hry. Základem je, aby trénink děti bavil a aby
se nenásilnou formou her naučily správnému držení těla, pohybové všestrannosti, samostatnosti a zdravému sebevědomí.
Naši trenéři (pan Valenta, Polák, Libertin, Štěch, Novotný , Berezdas … ) se snaží ve svém volném čase vybudovat na
Dobré Vodě širokou mládežnickou sportovní základnu, ze které pak mohou naši žáci čerpat i v jiných sportech, který si zvolí
jako svůj hlavní. Součastně máme čtyři žákovská družstva ve kterých je celkem zapojeno cca 70 dětí od 5 – 14 let.Není
samozřejmě možné, aby se ze všech dětí staly vrcholoví sportovci, ale naší snahou je, aby naši svěřenci měli sport jako
celoživotní aktivitu a nevysedávali u počítačů a pod...Sportu zdar! Brož F. – jednatel spolku.
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