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Na čem právě pracujeme.
Kromě úklidu celé obce před velikonoční poutí, dohrabání listí a prořezání polámaných větví, způsobených množstvím spadaného sněhu, zametání, už druhého sečení hřbitova a úklidu po pouťových atrakcích jsou v běhu plánované investiční akce. K zateplení fasády jsou připraveny zbývající dva pavilony mateřské školy. Na přání obyvatel byla zvolena pro každý z nich jiná barva.
Hotova je střecha nad samoobsluhou, bylo zrekonstruováno zázemí prodejny a připravená k otevření je zcela přebudovaná hospoda tamtéž. Slyšel jsem hodně kladných ohlasů na současný vzhled budovy, jejímž zastřešením se vyřeší i dlouhodobé zatékání do
objektu. Byl jsem také dotazován, proč nebyl využit třeba pro vybudování bytu nebo jinak podstřešní prostor. I touto myšlenkou
jsme se v zastupitelstvu zabývali. Problém je v tom, že původní plochá střecha byla spádována směrem dozadu a to pod poměrně
velkým sklonem, viditelným i z obchodu, který by se musel vyrovnat, stropy nejsou počítány na větší zátěž, musely by se zcela
předělat zdravotní instalace a tudíž přerušit činnost obchodu, zesílit pilíře mezi výlohami, vybudovat nástupní schodiště ze zadní
části budovy a další a další náležitosti. To vše by vedlo k neúměrnému růstu finančních nákladů s návratností naprosto minimální.
Proto bylo od této varianty zcela upuštěno. Budova se architektonicky přizpůsobila okolní zástavbě a plynule naváže na dva bytové domy, které se začnou stavět v nejbližší době na bývalém pozemku pana Pecáka. Zahrada byla vyčištěna od starých ovocných
stromů a bude odstraněna i stavba stávajícího domu. Investorem akce je soukromá společnost.
Ve finále je už také začátek stavby bytových domů s poštou a knihovnou v areálu vozovek. Výstavba začne rovněž v létě. K
tomu bylo nutné přemístit i tzv. sběrný dvůr. Pro něj bylo vybráno místo naproti prádelně domova důchodců, na jedné z teras
bývalého „lágru“. Těm, kteří mají obavy, že bude narušen charakter tohoto místa jenom připomenu, že několik desítek metrů jižně ji stála léta nepoužívaná vodárenská stavba, která zmizela, pár metrů od ní rostla desítky let neřízená skládka a ukládaly se výkopy
ze staveb v okolí, postupně nepotřebné harampádí, zčásti zde byla bažina a mnoha lidem to nevadilo a nebo to nedali najevo. To
místo bylo před dvěma lety uklizeno a postupně se bude dále měnit k lepšímu. V místě, kde ještě v roce 2004 bylo pouze křoví a
kopřivy vznikla bez velkých nákladů zpevněná, oplocená plocha, která bude sloužit dočasně pouze pro pět kontejnerů pro základní
druhotné suroviny a budku pro personál. Tato plocha, skrytá v zeleni, nebude působit nijak rušivě a v budoucnosti, až se najde
vhodnější prostor, zde zůstane záchytné parkoviště pro plovárnu, domov důchodců event. pro velikonoční poutě. Likvidování od padů se ubírá směrem k ještě důslednější separaci (např. bílé a barevné sklo) a k zvyšování počtu míst v obci pro tyto menší
kontejnery. Nedá na sebe rovněž dlouho čekat doba, kdy bioodpad budeme muset likvidovat kompostováním a větve nikoliv pálením. Místo v centru obce, kde byl sběrný dvůr umístěn dosud bylo lépe dosažitelné, ale nebylo pro tento účel příliš vhodné. Ide ální není ani tento prostor. Vhodnější místo bude nutno pečlivě připravit pro možnost likvidace i těchto komodit. Míst na výběr
ale moc není.
Připravena je rekonstrukce koryta potoka od kapličky směrem k Potoční ulici. Investorem opravy dláždění koryta je podnik Po vodí Vltavy. Chodník se trhá a včetně zábradlí se po povodních v roce 2002 začal sesouvat do potoka. Ten opraví na své náklady
obec. Nebylo jednoduché prosadit investičně tuto akci po letošních povodních a navíc v obci, kde povodeň postihla naštěstí pouze
toto koryto potoka. Žadatelů o příspěvek na opravu bylo mnoho. Na druhou stranu neprovedení této opravy by znamenalo rychlé
narůstání škody i na komunikaci Lázeňská, která je stále více zatěžována těžkým provozem, včetně dopravy kamionové. I když in tenzita provozu se ani zdaleka nedá srovnat se situacemi, které nám denně předkládá televize a kdy kamiony i opakovaně boří zdi
domů, znemožňují přechod chodců nebo způsobují těžké dopravní nehody. Rozumím obavám obyvatel, kteří bydlí v okolí této silnice a kterým hluk a vibrace značně znehodnocují kvalitu bydlení. Dostáváme se tak do řady obcí v republice, kde rostoucí do pravní zátěž obtěžuje obyvatelstvo. Nerozumím však počínání jedné obyvatelky, která sice uvedla v mě a zastupitelům adre sovaném dopisu pravdivě fakta o následcích provozu na komunikaci, vlastní více či méně realizovatelné náměty, které však může
na majetku kraje zaplatit pouze hejtman (resp. Kraj) a nikoliv starosta obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, ať už jím je nebo
bude kdokoliv a vědomě zcela nepravdivou informaci, že obec „s tím“ nic nedělá. Pro větší váhu si dopis nechala podepsat i další mi obyvateli Lázeňské ulice. Vědomě nepravdivou proto, že již dne 6. října 2004 proběhlo za její přítomnosti a na její podnět
mnou vyvolané jednání s p. Petrem Bromem, ředitelem závodu SÚS Č. Budějovice, p. A. Talafousem z Odboru dopravy a silničního hospodářství MM Č. Budějovice. Řešil se zejména stav konstrukce jejího domu a vliv vibrací na něj, způsobených dopravou.
Konstatováno bylo, že i podle posudku znalce chyba není v silnici. I ke stavu silnice a dopravnímu značení, případnému omezení
rychlosti se tito kompetentní pracovníci vyjádřili. Vše na vlastní uši vyslechla a snad akceptovala. Lázeňská ulice je, bohužel, si lnicí III. třídy a podle zákona č. 13/1997 Sb. je určena „ke vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní ko munikace“.(§ 5 tohoto zákona). Zákon definuje dálnice, silnice a místní komunikace jejich určením a dopravním významem. Pouze dálnice a rychlostní komunikace však definuje i jejich užíváním a stavebně technickým vybavením. Historicky vzniklé silnice a
místní komunikace takto definovány nejsou, protože jejich zastaralé stavebně technické vybavení často neodpovídá dopravnímu
významu (tudíž po nich ale může jezdit kdokoliv a cokoliv). Obec není vlastníkem této komunikace a podle § 9 citovaného zákona
odst.1 je vlastníkem silnic II. a III. třídy kraj, na jehož území se silnice nacházejí. Ani její varující poznámka co s tím obec (rozu měj já) do voleb bude dělat (a varovně zdvižený prst) nemůže změnit nic na faktu, že v této situaci jsem zcela bezmocný. Nemůžeme provádět opravy na silnici, která nám nepatří.
Hlavní příčinou nárůstu provozu zde je celková uzavírka silnice, která prochází Srubcem a která potrvá prakticky do 17. prosin ce, kdy rekonstrukce silnice II/157 v průtahu obcí Srubec má skončit. Investorem této akce je Jihočeský kraj, který je i vlastníkem
jako v případě Lázeňské ulice. O objížďce vedené přes Dobrou Vodu jsem se dozvěděl jako každý jiný pouze z denního tisku a
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nikdo ji s obcí neprojednal (a ani nemusel). Protože však po skončení opravy I. etapy stavby, která je naplánována na 28. 5. bude
opět otevřena křižovatka Ledenická, Mladé, Dobrá Voda, dá se předpokládat, že se zvýší provoz i na silnici Na Vyhlídce a U
Rybníka, která je v současné době slepou ulicí . Proto bylo v této oblasti nainstalováno alespoň nové, schválené dopravní značení.
Jak je budou řidiči respektovat je otázka jiná. Rád bych věřil tomu, že nový bodový systém „odměňování“ řidičů od 1. července se
zde projeví také. Od tohoto data může mít konečně smysl i namontování pevného radaru pro měření rychlosti. Podle statistiky dopravní nekázně je ČR a její řidiči na špici v Evropě. To je bohužel vidět i v ostatních částech obce. j.š.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Ve dnech 2. a 3. června se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jejich začátek je v pátek ve 14 hodin, volební
místnosti se uzavřou ve 22 hodin, v sobotu ráno se otvírají od 8,00 do 14,00 hodin. Volby budou, tak jako obvykle, v budově Zá kladní školy Na Vyhlídce 6 v učebním pavilonu.
Volební lístky v této době už asi máte v ruce. V jihočeském kraji máte možnost vybírat mezi 19 stranami, koalicemi a hnutími,
přečtěte si pozorně informace o způsobu hlasování, při sčítání se vždy objeví několik lístků neplatných. Děkuji.j.š.

Ptačí chřipka.

Podle oznámení Krajské veterinární správy se ruší veškerá opatření, která byla nařízena v souvislosti s případy vysoce patogení influenzy u volně žijících ptáků. Stále však trvá přísný zákaz vypouštění drůbeže mimo vlastní oplocené
pozemky.

Výměna občanských průkazů.
Prostřednictvím krajského úřadu upozornil odbor správních činností Ministerstva vnitra obce, aby způsobem v místě obvyklým upozornily občany, že výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných kódů, vydaných do 31. prosince 1996,
jsou občané povinni provést do 31. prosince 2006. Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do 30.
listopadu. Máme apelovat na občany, aby o výměnu žádali už nyní, nebotˇ v současné době je v oběhu 2 950 000 obč. průkazů a později se budou v úřadech tvořit fronty. Za výměnu těchto průkazů se neplatí správní poplatek.
Dále jsme byli upozorněni, že občané, narození před 1. lednem 1936 a nemají tyto průkazy vyměněny, nebyli zákonem
395/2005 Sb. této povinnosti zbaveni zcela (?), ale jejich výměna byla pouze posunuta do 31. prosince 2008. Pokud však
požádají o výměnu také do konce roku 2006, rovněž se nevybírá žádný poplatek.
Všechny děti, které dovrší věku 15 let, jsou povinné dostavit se na obecní úřad se svým zákonným zástupcem kvůli změně
způsobu evidence trvalého pobytu.

Nekomerční Internet
Na Dobré Vodě v současnosti není mnoho možností připojení k Internetu a navíc je toto připojení drahé a pomalé, o vý padcích nemluvě. Pokud uvažujete o zřízení nového připojení či změně svého poskytovatele, připojte se k aktivitě Vašich
spoluobčanů a zúčastněte se vzniku nekomerční internetové sítě na Dobré Vodě. Pokud se najde alespoň 30 zájemců o připojení, bude možné vybudovat nový spoj a stát se součástí Občanského sdružení Bezdrevnet. Bezdrevnet poskytuje svým
členům rychlost připojení do 1400 kbps, přičemž ve špičce se rychlost pohybuje kolem 900 kbps. Členové nemají žádné li mity stahování, ani omezení rychlosti. Pro srovnání: vytáčené připojení za stejnou cenu dosahuje max. rychlosti 64 kbps.
Občanské sdružení Bezdrevnet je spoluvlastněno svými členy a není závislé na žádné firmě. Vzniklo s cílem vytvořit připo jení do Internetu výhodné pro své členy a veškeré prostředky které získá, investuje zpět do rozvoje sítě a zvyšování rychlosti
připojení.
Za vstupní poplatek 1 000,- Kč a měsíční členský příspěvek 300,- Kč máte možnost být členem Bezdrevnetu se všemi vý hodami, které z toho plynou. Bezdrevnet nehradí svým členům náklady na pořízení a instalaci koncové antény, přičemž po řízení antény WiFi 2,4 GHz přijde přibližně na 2 500,- Kč a je možné pro instalaci využít služeb firmy, kterou Bezdrevnet
najímá pro údržbu a monitoring své sítě.
V první fázi je plánováno zřídit vysílač pro Dobrou Vodu ve zvonici kostela. Případní zájemci tedy musí mít ze své střechy
přímou viditelnost na jedno z oken zvonice.
Máte-li zájem o více informací, popřípadě se chcete přihlásit jako předběžný zájemce, prostudujte nejdříve stránky
www.bezdrev.net a pak se obraťte na Jana Zikmunda, který si vzal organizaci připojení Dobré vody do Bezdrevnetu na sta rost. Email: inetprodv@centrum.cz tel: +420 723 422 515
Jan Zikmund.
Další bezdrátové připojení k Internetu na dobré Vodě,informace na www.s4computers.net , informace mobil 720 120 815,
email: info@s4computers.net.

Změna úředních hodin na poště.
S účinností od 12. června 2006 dojde ke změně úředních hodin pro veřejnost na poště Dobrá Voda u
Českých Budějovic. Kromě středy, kdy budou úřední hodiny od 7,30 do 18,00 hodin, bude otevřeno v
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7,30 do 15,30 bez polední přestávky.
Dětský den.
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Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda u Českých Budějovic pořádá tradiční Dětský den na fotbalovém hřišti v sobotu dne 3. června od 14. hodin. Uvidíte ukázku cvičení hasičů, děti si budou moci vyzkoušet, jak se pracuje s hadicemi,
zúčastnit se nejrůznějších her a soutěží. Pozváni byli už tradičně příslušníci Policie ČR, aby ukázali dětem ukázku vý cviku služebních psů. Pro děti je připravena i hudba, se kterou si budou moci zazpívat a tak je třeba popřát dětem i obětavým hasičkám a hasičům pěkné počasí. j.š.

Pozvánka z Kamenného Újezda.
Vážení občané obce Dobrá Voda, vážení přátelé sportu a dobré zábavy. Oddíl kopané TJ Sokol Kamenný Újezd
oslaví v tomto roce 80.výročí svého založení. Rádi bychom toto kulaté jubileum oslavili na úrovni, a to nejen sami, ale
i se svými příznivci a spoluobčany z naší obce a okolí. Proto jsme na měsíc červen 2006 připravili významnou sportovní a společenskou akci.
Oficiálním termínem oslav je sobota 24.června 2006, kdy se na našem fotbalovém hřišti uskuteční zajímavé benefiční utkání mezi seniory Sokola Kamenný Újezd a sportovním klubem KOLUMBUS V.Y.P. Tým Kolumbusu je
sestaven ze známých umělců (herci, zpěváci, hudebníci, moderátoři apod.) a sportovců (fotbalisté, hokejisté apod.)
např. Ivan Hašek, Jaroslav Hřebík, Karel Roden, Milan Drobný, Mojmír Maděryč, Pavel Richter, Petr Jančařík,
Rey Koranteng, Jiří Krytinář, Roman Skamene, František Veselý a další.
Výše jmenované osobnosti slibují kvalitní podívanou a velmi příjemné sportovní a kulturní odpoledne strávené na
fotbalovém hřišti v Kamenném Újezdu.
Termín zápasu, SOBOTA 24.ČERVNA 2006 OD 14:30 HOD. si pečlivě označte ve svém kalendáři a přijďte se pobavit a spolu s námi oslavit naše kulaté fotbalové výročí.

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
Stejně tak, jako příroda venku, i budova základní školy uvítala jaro v nových, pestrých barvách. Oranžové stěny
v přízemí a jídelně, nový moderní nábytek ve žlutém provedení, tentokrát do 1. a 2. třídy, těší dětské duše. Pestrost a
harmonie jsou ideálem modernizace celé budovy do budoucnosti. Veselé, příjemné, zdravé a inspirativní prostředí bude
i hlavním principem nově vznikajícího školního vzdělávacího programu školy.
A proč dominuje školnímu prostředí zrovna oranžová? Těžko bychom pro školu hledali barvu vhodnější. Oranžová je
podle výkladů barvou mocnou a veselou, která nás spojuje se Zemí, na které žijeme. Zároveň je to barva pro místa, kde
se scházejí lidé, protože symbolizuje a vyvolává dobrou náladu, optimismus štěstí, intelekt a koncentraci.
Obci děkujeme za podporu při uskutečňování našich plánů a vytváření příjemného, inspirujícího a zdravého pracovního prostředí. Také velmi děkujeme rodičům žáků za zakoupení venkovních stolů na stolní tenis, doskočiště pro
skok vysoký a dvou venkovních košů na basketbal. Vše nám udělalo velkou radost. Jsme rádi za každou pomoc i zá jem, kterého se škole a lidem, kteří do ní patří, dostává. děti, učitelé a vedení školy ☺

Dětský pěvecký sbor Canzonetta.
Tento pěvecký sbor při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská soutěžil na přelomu dubna a května na mezinárodním sborovém
festivalu mládeže v belgickém Neerpeltu. Festivalu se zúčastnilo kolem stovky dětských a mládežnických sborů z 22
zemí celého světa. V silné konkurenci získala Canzonetta ve své kategorii mezi 44 sbory pod vedením sbormistrů Anny
Knotkové a Petry Nové za klavírního doprovodu Aleny Špatné umístění ve zlatém pásmu s pochvalou (cum lade) spolu
s dalšími pěti evropskými sbory. Blahopřejeme!
Vystoupení v kostele na Dobré Vodě - neděle 11. června od 16.00. Koncert žáků, flétnového souboru a Českobudějovického dětského pěveckého sboru CANZONETTA.
V programu zazní skladby sólového a komorního charakteru, převážně z období baroka a klasicismu – G. F. Händela,
J. Haydna, L. van Beethovena, A. Vivaldiho, G. Bizeta, bratrů Böckových, W. A. Mozarta, C. Francka atd.
Závěrečný koncert žáků Hudební školy manželů Špatných v pátek 23. června, 17.00, Emauzy. Ukončení školního
roku 2005/2006. Koncert je spojen s přáním šťastného a spokojeného prožití letních prázdnin, poděkování obci za po moc při pořádání akcí a vedoucímu hostelu Emauzy, panu Zitovi, za ochotné poskytnutí prostor vinárny při pořádání
vystoupení.

Inzerce

Zkušená učitelka jazyků doučí nebo naučí anglický jazyk, případně francouzský jazyk děti i dospělé, čas a cena dohodou. Volejte 606 510 390 (nebo SMS), 387319256 (záznamník+fax).
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Dobrovodský Šprtec slaví 15 let
V červnu tohoto roku tomu bude již patnáct let, co se stolní hokej kategorie Billiard – Hockey poprvé objevil v Dobré Vodě.
K tomuto datu se totiž dala dohromady skupinka nadšenců právě převážně z Dobré Vody, ale i ze Suchého Vrbného a 6.6. 1991
oficiálně založili klub Stolní hokejová liga České Budějovice.
Historicky však lze Billiard – Hockey, v Čechách a hlavně pak na Moravě známý jako Šprtec, zařadit do období 1. republiky a
případně až do období Rakouska – Uherska. Statisticky doložená aktivita, která dala základ činnosti Unie hráčů stolního hokeje se
váže k fungování Stolní hokejové ligy Brno a je datována od roku 1960. Samotná Unie H.S.H. vyvíjí svoji činnost od roku 1980 a
oficiálně byla zaregistrována jako občanské sdružení v roce 1991. Od roku 1992 je přidruženým členem ČSTV a členem Rady
sportovní reprezentace při ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 1990 byly zástupci našeho stolního hokeje aktivní
při založení European Table Hockey Association a v roce 1993 pak byla v přímé návaznosti ustavena i World Table Hockey Association. Ta v současnosti sdružuje více jak dvě desítky států, včetně např. Švédska, Dánska, Německa, Slovenska, Polska, Ruska,
ale i Austrálie, Japonska, USA či Kanady. Specifikou tohoto mladého sportovního odvětví je to, že je určen jak pro mladé, tak pro
starší, pro muže i pro ženy a na rozdíl od jiných „nových“ sportů (např. korfbal, In-line hokej), se Billiard – Hockey rozšiřuje
z České republiky směrem do zahraničí. Je tedy vhodné dívat se na něj i z hlediska „Czech made“.
Dnes registruje Unie H.S.H. téměř 4 tisíce aktivních hráčů na území ČR. Hrají se soutěže družstev – celostátní 1. liga, tři regio nální druhé ligy, šest třetích lig, které jsou taktéž dělené podle územních celků a mnoho místních - regionálních lig. Dále se hraje
Českomoravský pohár družstev, druholigový pohár či liga škol. V průběhu sezóny se potom uskuteční více jak 30 turnajů jednotlivců, které mají vyústění v mistrovství ČR jednotlivců. Na mezinárodní scéně proběhlo již 14x mistrovství Evropy, dva světové
poháry a 1x mistrovství světa. Jeho pořadatelem byla v roce 2005 symbolicky právě Česká republika a MS by se mělo od tohoto
roku pravidelně opakovat ve čtyřletých intervalech.
Co se týká Šprtce na Dobré Vodě, tak i ten si samozřejmě musel projít dlouhým a často i obtížným vývojem. 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. Od
tohoto data též sám začíná organizovat veřejné akce v podobě turnajů jednotlivců a vůbec prvním počinem byl 23.1. turnaj, konaný v tělocvičně ZŠ Suché Vrbné. Toho se zúčastnilo 41 hráčů z celé republiky a mezi nimi i pět zdejších nováčků, prvních průkopníků Šprtce v regionu – Antonín Duda, Filip Šusta, Daniel Dušák, Miloslav Mach a Daniel Bazala. Nutno podotknout, že všem
bylo tenkrát teprve okolo 15-ti let. Akce dopadla po organizační stránce znamenitě a tak bylo zaděláno na trvalé zasídlení stolního
hokeje v regionu. 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. Účetní klubu byla v té době paní Eva Rottnerová,
která byla vždy ochotná nápomoci a za to jí patří nemalý dík.
Postupem času vznikalo v regionu mnoho nových a dalších klubů, pro zajímavost můžeme uvést např. Pirates Tábor, HiPo Stra konice, Husot Strakonice nebo Kaštan Homole či Boršov Migty Pigs. Některé se prosadili až do prvoligové soutěže, jiné se orien tovali spíše na regionální působení a vyplnění volného času dětem a mládeži. 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 klubu, za které vděčí činitelé výrazně i řadě sponzorů, hlavně pak firmám WIP Reklama a
Budějovický Budvar, které spolupracují s klubem od jeho „zrození“, ale i mnohým místním firmám (Auto Tutti Novák, Auto Měšťan, Jihočeský Inzert Expres, Uniko, Zámečnictví – elektro Mach, Klempířství Šálek a dalším), které pomáhaly hlavně v začátcích,
se postupem času začaly dostavovat i první úspěchy. Ty se každým rokem rozšiřovaly a množily. Nemalou měrou se na nich podepsala i spolupráce a podpora ze strany domovské obce klubu – Dobré Vody a také od minulých i současných provozovatelů Hotelu
Emauzy, kde má oddíl stolního hokeje z důvodu nevlastnění svých hracích prostor dočasný azyl. Úspěšnost hráčů klubu šla postupně dokonce tak daleko, že od roku 2004 se Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda může z historického hlediska pyšnit
titulem nejúspěšnějšího klubu stolního hokeje v ČR. Tuto nálepku si dobrovodští hráči stále drží, když doposud získali mj. pět
ligových titulů, dvakrát skončili druzí a dvakrát třetí, dvakrát zvítězili v prestižním PMEZ a dvakrát získali primát v Českomoravském poháru družstev. I letos si vedou naši zástupci skvěle a v průběžném pořadí nejvyšší soutěže znovu okupují první místo.
Nejen v soutěžích družstev však Jihočeši sbírají vavříny. Hráči dobrovodského družstva se pravidelně umisťují na čelních příč kách regionálních i celorepublikových turnajů jednotlivců a kvalifikují se a sbírají úspěchy i na finálových turnajích v čele s mistrovstvím ČR. Také proto je tým z českého Jihu pravidelným dodavatelem pro reprezentaci ČR.
Samozřejmě se klub nadále pravidelně zapojuje i do pořádání akcí. Rok co rok se uskutečňují na Dobré Vodě turnaje jednotliv ců, které jsou zpřístupněny nejen registrovaným hráčům, ale i zájemcům ze strany „amatérů – nadšenců“. Nejbližší akcí je právě
výroční Turnaj zakladatelů, který proběhne v neděli 18. 6. od 10,00 hod. v tělocvičně Základní školy v Dobré Vodě. Zde by se
měli představit nejen současní aktivní hráči zdejšího klubu i odjinud, ale i již neaktivní hráči dobrovodského klubu, kteří se za
patnáct let působení nesmazatelně zapsali do pomyslné kroniky oddílu. Tak, jako tradičně, je i tentokrát možné si přijít na turnaj
zahrát a popřípadě získat některou z cen. Také je možné se zde přímo zaregistrovat do party dobrovodských hráčů , nebo si Šprtec
pouze jen tak vyzkoušet. Všichni jsou srdečně zváni a vítáni. Miloslav Mach, vedoucí oddílu stolního hokeje a člen zastupitelstva
Petr Honsa mistrem Evropy!
Dokladem toho, že hráči dobrovodského klubu vyvíjí ve stolním hokeji kategorie Billiard - Hockey soustavnou činnost na nejvyšší možné úrovni je i to, že Petr Honsa, hráč zdejšího oddílu, získal na 14. mistrovství Evropy v Polsku (21. - 23.4.2006) titul
mistra Evropy. Dále se jako jeden z pětičlenného týmu podílel i na získání zlatých medailí pro Českou republiku v soutěži družstev. Gratulujeme!
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