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Starosta obce jmenoval novou ředitelku místní Základní školy a Mateřské školy
Vážení občané, jak jistě víte, v dubnu proběhl konkurz na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda u Čes kých Budějovic. Zřizovatel školy, obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, vyhlásila konkurz na obsazení tohoto místa a povinností
starosty obce bylo nejprve jmenovat členy konkurzní komise. Proto jsem v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí jmenoval nebo požádal o delegování do uvedené komise dva zástupce zřizovatele (zastupitele obce), dále člena školské rady naší školy, pedagogického pracovníka školy, pracovníka České školní inspekce, Krajského
úřadu Jihočeského kraje a odborníka na úseku školství (pracovník podobného subjektu jako je naše škola). Jednání konkurzní komise probíhalo formou individuálního pohovoru a zúčastnilo se ho 11 z 12 přihlášených zájemců o místo ředitele/ky ZŠ a MŠ. Na
základě těchto pohovorů konkurzní komise vybrala a doporučila starostovi obce (zřizovateli školy) vhodného uchazeče. Na základě
zákona o obcích náleží starostovi (pokud není jmenována rada obce) pravomoc jmenovat ředitele školy, a proto jsem svým roz hodnutím od 1. srpna 2018 jmenoval do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr.
Lenku Scheinpflugovou a to i v souladu s názorem všech členů zastupitelstva. Přihlédl jsem rovněž k její dosavadní osmnáctileté
pedagogické praxi a jejímu trvalému bydlišti v obci. Dosavadní paní ředitelka Mgr. Dana Nováková zůstává na škole jako učitelka.
Všem jedenácti uchazečům, kteří projevili zájem pracovat ve shora uvedené funkci jsem poděkoval a věřím, že nová ředitelka se
rychle zapracuje ke spokojenosti dětí, rodičů, spolupracovníků a v neposlední řadě i zřizovatele. J.Šabatka, starosta obce

Komunální odpady po roce 2023
Už jen necelých šest roků zbývá obcím, aby se připravily na nová pravidla pro skládkování odpadů, kdy už nebude možné na
skládky ukládat recyklovatelné a využitelné odpady. Český zákaz skládkování SKO od roku 2024 je samozřejmě možný, ale pro
původce (obce a města) dosti nákladný. Poslaneckým pozměňovacím návrhem, kterým byl rok 2024 do českého zákona velmi na rychlo, těsně a bez jakéhokoliv objektivního odůvodnění prosazen se věci nepomohlo. Je logické, že takové řešení bude pro obce a
města znatelně dražší, než řešení postavené na respektování evropských cílů a jejich časování. Navíc je v současné době fina lizován evropský Balíček k oběhovému hospodářství, kde rovněž bude kladen velký důraz na recyklaci komunálních odpadů. V
tomto balíčku je jako limit pro recyklaci komunálních odpadů pro rok 2025 stanoveno min. 55%, v roce 2030 60% a v roce 2035
65%. Škoda jen, že žádný balíček neříká, co s těmi zbylými 35 %. Stát zřejmě zatíží obce a města takovými skládkovacími po platky, že budou potit krev, pokud budou takové skládky, dnes pomalu zaplněné, kapacitou za šest let stačit. Víme, že díky protestům některých odborníků a obyvatel okolních obcí bylo upuštěno od záměru vybudování spalovny v Mydlovarech. Dnes máme ti síce tun plastů i v oceánech. Pochybuji, že za pár roků se situace příliš změní. Příklad rychlosti výstavby dálnic při našem zákono dárství to dokladuje. Starostové obcí jsou přesvědčováni, že změna způsobu svozu odpadů vyřeší vše s ohledem na zákaz sklád kování směsného komunálního odpadu. Chyba! Nejdůležitější bude omezení množství komunálního odpadu a vyřešení koncového
zařízení, do kterého se odpad musí dovézt. Žádná, byť kvalitní, evidence problematiku asi nevyřeší. Zde musí mít rozhodující slovo
stát a zajistit pro své občany komfortní podmínky z hlediska legislativy. Očekávaná novela zákona o odpadech by to měla vyřešit.?
A jak se chovají dobrovodští občané? Loni jsme odevzdali k recyklaci 784,46 kilogramů starých spotřebičů a baterií do červených
kontejnerů firmy ASEKOL. Díky enviromentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme pomohli snížit množství skleníkových plynů CO 2 nebo nebezpečného odpadu. Z výše uvedeného množství
odpadu, předaného k recyklaci jsme uspořili 19,02 MWh elektřiny, 1 351,46 litrů ropy, 72,64 m3 vody a 350 kg primárních surovin.
Třídit elektroodpad má tedy význam. Je pravdou, že množství vytříděných odpadů zde stoupá a občané se ptají i po možnosti separace kartonů od mléka a nápojů. Velké množství plastů odvážíme každý čtvrtek a již to nestačí. Ostatních tříděných odpadů obyvatelé obce odevzdali v roce 2017 celkem 69,690 t, a od Autorizované společnosti EKO-KOM a.s. za ně obdržela obec 200 272,50
Kč. Pro představu to je suma, kterou utrácíme přibližně každý měsíc za likvidaci všeho odpadu, vyprodukovaného na území obce.
Bohužel jsou i takoví, kteří jsou schopni do separovaného papíru elegantně zamontovat dětské pleny s řídkým obsahem, zbytky jídel od oběda, ba i králičí kůže. V tom jsme také přeborníky. Vzhledem k tomu, že 2x týdně máme otevřený sběrný dvůr je asi zbytečné do kontejneru s plasty narvat pneumatiky z dětského kola. To si však musí umět srovnat každý ve své hlavě a ne jenom na dávat, jak moc za ty „popelnice“ platíme. I platební morálka za likvidované odpady se zhoršila, jádro neplatičů se však každoročně
téměř opakuje. Těm neplatičům, kteří nebudou mít do 30. června zaplaceno, bude v souladu s platnou vyhláškou obce vyměřeno
penále a pak už bez dalšího varování bude přistoupeno k vymáhání tohoto poplatku. jš.

Když dva dělají totéž, není to totéž !
Dne 20. března letošního roku se uskutečnilo v Domově důchodců setkání dobrovodských občanů, na kterém byl projednáván
sportovní areál pod dobrovodským hřbitovem. Setkání, které iniciovali odpůrci tohoto sportovního areálu mělo bouřlivou atmosféru a výsledkem hlasování je, že pro realizaci sportovního areálu je převážná část přítomných dobrovodských občanů.
Ve stejné době vyšel Dobrovodský zpravodaj č. 92.V tomto čísle byl uveřejněn článek, který vysvětloval okolnosti zrušení letní
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plovárny a rovněž uváděl některé skutečnosti o sportovním areálu pod hřbitovem a o pronájmu obecních zahrádek obyvatelům řa dových rodinných domů v ulici U Haldy. Právě pasáž o pronájmu těchto obecních zahrádek, které navazují na zahrady vlastníků řadových rod.domů vyvolala rozhořčení některých občanů bydlících v ulici U Haldy. Na obecní úřad byly jedním z těchto občanů doručeny dokumenty, které měly podle tohoto občana doložit, že údaje v článku jsou nepravdivé. Jedním z dokumentů je dopis z listopadu 1995 všech původních obyvatel řadových rodinných domů v ulici U Haldy, kterým žádali starostu obce pana Stanislava
Koubu o pronájem obecních zahrádek na dobu 30 let od 1.1.1996 za částku 2,50 ,- Kč za 1m2 a rok.
Dalším z dokladů je smlouva, která byla uzavřena obcí s vlastníky řadového rod.domu v ulici U Haldy na pronájem jedné z
obecních zahrádek od 1. listopadu 1996 na dobu 10 ti let. Je zřejmé, že opravdu několik let za užívání obecních zahrádek obyva telé řadových rodinných domů v ulici U Haldy nájem neplatili Tato skutečnost potvrzuje pravdivost článku z Dobrovodského
zpravodaje. Nejzajímavějším dokumentem je dopis ze dne 5.6.1995, zaslaný na obecní úřad. V tomto dopise je žádána stavební
komise obecního zastupitelstva, aby zvážilo své rozhodnutí o využití pozemku pod dobrovodským hřbitovem. V dopise se mimo
jiné uvádí: „Již v roce 1980 jsme nechali vypracovat studii na využití pozemku 3648 – název akce – Dětské hřiště – areál zdraví,
kde je zakreslena jednak část pozemků uvažovaných k odprodeji, jednak sportovní areál pro děti. Z této studie se realizoval pouze
tenisový kurt a dětské hřiště. Na cyklistickou dráhu a volejbalové hřiště už nebyly investice, ani podmínky pro odprodej pozemků“.
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic schválilo koncem roku 2017 na stejném pozemku vybudovat sportovní
areál, a to dva tenisové kurty, dětské hřiště, volejbalové hřiště, venkovní fitnes prvky a doplnit tento areál o klubovnu a soc.
zařízení. Je opravdu škoda, že někteří obyvatelé řadových rod.domů v ulici U Haldy mají krátkou paměť aneb „Když dva dělají
totéž, není to totéž“. Závěrem je potřeba poděkovat bývalému starostovi obce panu Stanislavu Koubovi, že se zastupiteli nepřistou pili na odprodej obecních zahrádek pod dobrovodským hřbitovem vlastníkům řadových rod.domů v ulici U Haldy. V případě zájmu
je možné se s uvedenými dokumenty seznámit na obecním úřadě. Milan Čoudek.

Zpráva o veřejné debatě o sportovišti u hřbitova
V úterý dne 20. března proběhla ve společenském sále Domova důchodců v Dobré Vodě veřejná debata k problematice budování
sportoviště u dobrovodského hřbitova. Tato debata místy nebyla moc příjemná, ovšem rozvaha moderátora pomohla uklidnit roz jitřené emoce. Při sledování této debaty se potvrdil můj dojem, že někteří obyvatelé obce se cítí opomenuti při investičním
plánování. Rozumím jejich nervozitě a pocitu zmaru z toho, že nebyli v této souvislosti osloveni a že jejich názor zastupitele neza jímá.
Na stole máme hotovou architektonickou studii, zpracovanou za obecní finance. Mrzí mne, že se zastupitelstvo nestaralo o to, aby
se k té studii mohli obyvatelé vyjádřit před jejím dokončením či dokonce při zadávání jejího zpracování.
Možná se stane, že obec tímto přístupem promarní příležitost rozvinout ve veřejném prostoru projekt, který by vzešel z debaty
mezi vícero aktéry. Taková debata není jednoduchá. Snazší je opravdu jednat v menším kruhu, kde vznikne méně konkurenčních
návrhů. Ale když se nakonec podaří dospět k domluvě, pak je velmi cenná, protože je funkční a stabilní. V naší obci se naštěstí naskytla i další místa, kde je prostor pro veřejné plánování. Budeme doufat, že se obci nakonec podaří využít další šance na společné
budování. Pavla Bergmannová, (doručeno 10.6.)

Vyjádření zastupitele Augustina
Zastupitel Augustin reagoval na veřejné vyjádření zastupitelky Bergmanové o jeho osobě že nemluví pravdu tak, aby si
přehrála svůj nahrávaný záznam z telefonu a netvrdila něco co nikdy neřekl.
Dále opakovaně uvedl, že se počátek přípravy, podotýká přípravy a ne projektování sportovního areálu u hřbitova se datuje ke
konci roku 2016, konkrétně vychází z porady zastupitelstva, kde týden po dané neveřejné poradě zastupitelů bylo na hlavních vratech hřbitova konkrétně dne 10. 11. 2016 vyvěšena informace týkající se budování i dokonce pro zastupitele novinkou jakési nafukovací haly, kurtů, sociálů atd. Dále vedle daného dokumentu byla vyvěšena i informace týkající se záměru budování dalšího hřiště pro tenis, hřiště pro děti, plnohodnotného volejbalového hřiště, odpočinkového místa atd. Dále uvedl rovněž opakovaně, že se
celým areálem zabývalo zastupitelstvo intenzivně a z prvopočátku dané myšlenky na návrh obyvatel Dobré Vody u Českých Budějovic řešil celou oblast komplexně, tak jak bylo obyvateli požadováno. Připomněl i informaci, kterou opakoval na veřejných zasedáních i jinde v obci již mnohokrát a to, že první a taky jediný do května 2018!!, přišel už koncem října 2016 Tenisový klub pro
zastupitele s odůvodněnou žádostí o vybudování dalšího hřiště pro postupové soutěže, kterých se účastní a nebo, že by je chtěl i
sám pořádat. Zcela v rámci neúplných šířených informací některými občany DV zanikla i informace týkající se také vybudování rehabilitačního parčíku. Zaniká i diskuze na všech veřejných zasedáních týkající se oblasti pod hřbitovem, kdy se
obyvatelé na danou oblast dotazovali. Zde jen pro doplnění, veřejnost byla opakovaně vyzývána, aby své myšlenky v rámci budování a například i nápady směřovali na obec a zastupitele. Jak to pokračovalo s areálem u hřbitova?
5. 2. 2018 byla podána petice proti jakékoli stavbě, tj. od první informovanosti občanů a obyvatel U Haldy uběhl 1 rok a necelé tři
měsíce.! 15. 2. 2018 se sešli zastupitelé se třemi signatáři dané petice nad projednáním, kde se závěrem dozvěděli, že oni nemohou
rozhodovat za ostatní. 20. 3. 2018 se uskutečnila debata v sále Domova důchodců, kde se autoři petice nedokázali sjednotit, co
vlastně chtějí, kam přišlo i vícero zainteresovaných obyvatel na základě i informace médií. 10. 4. 2018 Výtah z dopisu adresovaného starostovi obce a zastupitelům. „Připomínky k architektonické studii sportovního areálu u dobrovodského hřbitova“ - neexistuje obecný souhlas signatářů i části dalších obyvatel obce se záměrem realizace nového sportovního areálu dle zveřejněné stu die, přičemž část obyvatel s výstavbou v lokalitě pod dobrovodským hřbitovem rezolutně nesouhlasí; část signatářů není ochotna
studii připomínkovat, a tím v podstatě vyjádřit souhlas s takto pojatým konceptem sportoviště Zde je evidentně vidět, že byla celá
záležitost stále ve studii a po 1 roce a cca pěti měsících část obyvatel věděla po této době co chce!!!.To stále zastupitelé nasloucha li, jak co upravit. Názor ať si každý udělá sám. Dalším krokem některých obyvatel byl podnět na kontrolu Životnímu prostředí a na
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zastavení stavby, stížnasti pak Stavebnímu úřadu a Ministerstvu vnitra. Z hlediska přístupnosti hřiště nikdo z většiny zastupitelů
nikdy netvrdil, že bude jakékoli hřiště kromě kurtů veřejnosti nepřístupné a bude zpoplatněno. Vždy bylo i na veřejných zasedáních
opakovaně poukázáno, že by mělo mít každé hřiště pouze svého správce, který se bude o něj starat. Určitě stojí za zmínku i to, že
areál u hřbitova není hotov a už někteří občané už ví, jak bude fungovat, ale například se i staví proti plánovanému sportovišti u zá kladní školy. Chceme žít v kritice všeho, pomluvách, koukat jen na prospěch, nebo umíme i poděkovat? Zamysleme se nad tím, co
bylo vybudováno od odtržení Dobré Vody od Českých Budějovic, co jsme pro to udělali my osobně a přestaňme koukat na osobní
jednotlivé důvody a prospěch. Stanislav Augustin

Slovo starosty
Domnívám se, že za 16 uplynulých roků, kdy jsem byl 4x opakovaně zvolen do čela obce, se toho na Dobré Vodě vykonalo pozitivního dost, prvních 12 roků i díky jednotě názorů všech zastupitelů. Dovolím si ve stručnosti jen připomenout, že v posledních letech vzniklo 5 nových komunikací: ulice Zlatá, Nová cesta, Krátká, Slunečná a Školní. Ve všech těchto ulicích jsou uložena nová
potrubí vodovodní a kanalizační sítě, kterou pro vlastníka, obec, provozuje společnost ČEVAK. V rámci dotace Ministerstva zemědělství z roku 2003 – 4 bylo původní, azbestocementové vodovodní potrubí z osmdesátých let, vyměněno za polyetylenové. Celkový náklad na výměnu ve výši 27 mil. Kč z jedné třetiny tvořila nenávratná dotace, dále bezúročný úvěr na dobu 15 roků, který
bude definitivně zaplacen na podzim tohoto roku a konečně poslední třetinu tehdy zaplatila obec z vlastních úspor. Díky těmto zá sahům platí naši občané ve srovnání s dalšími městy a obcemi příznivou cenu za vodné i stočné, protože ztráty vody z potrubí jsou
nepatrné a oprav mnoho není. Pokud se rozhlédnete směrem vzhůru, jen těžko zde naleznete nějaká vzdušná vedení. Demontáž posledních tras se připravuje. Prodejnu potravin, kolaudovanou v roce 1971 a později privatizovanou, odkoupila zpět obec od sou kromého vlastníka v září roku 2004, v roce 2006 byla celá prodejna zrekonstruována včetně nové střechy. Jen díky tomuto kroku a
velké vstřícnosti posledního vlastníka, který nám umožnil objekt zaplatit ve dvou splátkách, má obec prodejnu potravin dodnes,
ostatní dvě byly pro obec definitivně ztraceny. V rámci rekonstrukce bylo na místo prodejny novin a tabáku zřízeno kadeřnictví a
místo hospody, která před rekonstrukcí svým vzhledem stále připomínala bývalou prodejnu masa a uzenin vznikla také hospoda, ale
přizpůsobená požadavkům hygieniků i zákazníků. V současné době vlastní obec také hospodu na hřišti. Dobrá Voda má i vlastní
mateřskou školu, která byla rozšiřována z kapacity původně 74 na 105 dětí. Základní škola, dokončovaná v roce 1991, byla
slavnostně zprovozněna od září roku 1992, od září 1995 byla k dispozici i tělocvična. Celkové pořizovací náklady činily tehdy více
než 44 milionů Kč. Téměř stejnou částku vynaložila obec v roce 2016 a 2017 na její dostavbu a modernizaci. Předtím byl zateplen
obvodový plášť tělocvičny včetně střechy. V době, kdy mnoho rodičů z jiných obcí hledá možnost umístění svých dětí v základních
školách, mohou být Ti dobrovodští zcela v klidu, ničí dítě nebylo a ani v budoucnu nebude odmítnuto.Veřejné osvětlení v obci je ze
60% nové a to včetně stožárů a kabelů. Používaná technologie LED šetří náklady na energii a zmenšuje tzv. světelný smog. O něco
výše podepsaná zastupitelka vede velmi ráda diskuze s občany, zejména před mateřskou školou a celkově zpochybňuje už čtyři
roky mou práci. Blíží se komunální volby, kandidovat na starostu už nebudu. Vím však, že jí hlas určitě z mnoha důvodů nedám.
Jiří Šabatka.

WIP Reklama Dobrá Voda excelovala v PMEZ v Rusku

V nedávné době se vrátil z veleúspěšné mise v ruském Petrohradě jihočeský tým stolních hokejistů kategorie billiard-hockey
Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic. Náš úřadující mistr ČR se tam zúčastnil závěrečného turnaje
Poháru mistrů evropských zemí a také otevřeného mistrovství Ruska – Russian open.
Dobrá Voda, která se již před odjezdem mohla chlubit deseti tituly z této nejprestižnější klubové soutěže, odlétala do Ruska opět
v roli největšího favorita a toto očekávání beze zbytku naplnila. A to i přesto, že do Petrohradu nemohl z ekonomických důvodů od cestovat kompletní tým a jihočeští hráči tak museli k zajištění účasti sáhnout částečně i do svých kapes. Při neúčasti jednoho z největších konkurentů, švédského mistra ÖTH Lund, byli největší překážkou českých reprezentantů hráči ruských celků. Navíc byly
oproti běžným zvyklostem (vítěz domácí soutěže + volná karta pro pořadatele), po udělení souhlasu direktoriátu, vpuštěni do soutěže hned tři. Dle předpokladů se také po odehraných předkolech se slabšími týmy z Polska, Rakouska, Maďarska a Ukrajiny
dostaly do hlavního turnaje právě mimo českého mistra všechna tři ruská družstva. Tým WIP Reklamy ovšem ani tak nenašel v
PMEZ přemožitele. Se všemi týmy navíc vybojoval největší možné vítězství v poměru 6:0 a domácí celky tak odsoudil pouze do
boje o další dvě medailové pozice. Stříbrné místo nakonec vybojoval tým s velmi zajímavým názvem, SBHT Leningrad,
bronzovou pozici obsadila Maska St. Petersburg a nevděčná "bramborová" medaile zbyla na tým Plemaya SH. Naopak tým Stolní
hokejové ligy WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic vybojoval již jedenáctý titul v Poháru mistrů evropských zemí a stále si tak suverénně drží pozici historicky nejlepšího evropského celku stolního hokeje. Seznam vítězství Jihočechů v PMEZ: rok
2000 – Německo (Marienberg) , 2001 - Dánsko (Maarslet), 2002 - Dánsko (Maarslet), 2007 – Česká republika (Brno), 2008 – Rusko (St. Petersburg), 2009 – Švédsko (Lund), 2010 - Rusko (St. Petersburg), 2014 - Švédsko (Lund), 2015 - Rusko (St. Petersburg),
2017 - Česká republika (Brno), 2018 - Rusko (St. Petersburg).
Čeští hráči se v Petrohradu také tradičně zúčastnili i otevřeného mistrovství Ruska jednotlivců – Russian open 2018. Nutno
podotknout, že příliš prostoru v elitní bodované desítce svým hostitelům také neposkytli. Obrovským triumfem dobrovodské WIP
Reklamy tak skončil i tento turnaj. Jihočeši obsadili v pořadí Petr Honsa, Václav Zíka, Miloslav Mach, Patrik Juchelka, Adam Svo boda a Jan Ludvík prvních šest míst v konečném pořadí, navíc úspěch České republiky podtrhli ještě 8. a 9. místem Jan Matuščin,
resp. Jakub Hasil (oba z Mostu). Na domácí tak zbyla v první desítce pouze 7. příčka, kterou obsadil Igor Bakhmet a desáté místo v
podobě Artema Yumasheva. Oproti českým zvyklostem byl v Rusku v rámci sportovního klání opět i bohatý doprovodný program.
Naši zástupci tak měli možnost shlédnout v rámci svého turné například pěvecké vystoupení popového zpěváka Ruslana Pasechnika, či vystoupení dívčí skupiny zabývající se bubnováním. Mach Miloslav.

ČERVEN 2018

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení obyvatelé obce,
ráda bych Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informovala o novinkách Domova důchodců Dobrá Voda. Následující
novinky nevznikly jen z naší vnitřní potřeby, ale zároveň jsou tu i pro Vás.
Od dubna jsme zahájili provoz „Dětské skupiny Rybičky“, která je určena pro 12 dětí ve věku 1 - 6 let. Náklady na vybu dování prostoru dětské skupiny se nám částečně podařilo obdržet z dotace Evropské unie. Záměrem tohoto projektu je hlavně pomoc při stabilizaci personálu, který bude tuto službu využívat prvořadě. Vzhledem k tomu, že děti některých zaměstnanců docházejí jen v době pracovní směny, zůstávají volná místa i pro děti široké veřejnosti. Provozní doba dětské skupiny je od 6:00 do 19:30
hodin. Bližší informace u vedoucí dětské skupiny paní Marcely Bydžovské, tel. 778 111 568, e-mail dsrybicky@domov-dobravoda.cz.
Další službu, kterou bychom rádi uvedli do provozu od 1. 7. 2018 je provoz lékárny. Lékárna je umístěna v budově C (u
horního parkoviště naproti sběrnému dvoru). Záměrem není jen poskytovat léky našim klientům, ale dodávat je i jiným organizacím
poskytujícím sociální služby a zároveň i veřejnosti. Vzhledem k tomu, že je to pro nás úplně nová zkušenost, nedokážu Vám v této
chvíli říci, jaká bude otvírací doba. Budu velice ráda, když budou služby naší lékárny využívány i Vámi.

Přeji Vám krásné a prosluněné léto, Jana Zadražilová, ředitelka Domova důchodců Dobrá Voda.

Milí čtenáři,

děkuji vám za vaši čtenářskou aktivitu a účast na akcích knihovny. Chtěla bych pochválit nejen dospělé čtenáře, ale i děti, protože
naše knihovna měla v roce 2017 největší nárůst čtenářů mladších 15 let ze všech profesionálních knihoven v našem okrese.
Knihovně se v letošním roce podařilo zorganizovat tři setkání Dobrovodského deskohraní, při nichž si všichni užili plno zábavy.
Tyto akce se konaly ve společenském sále Domova důchodců na Dobré Vodě. Tímto bych chtěla moc poděkovat paní ředitelce Janě
Zadražilové za poskytnutí krásných prostor a také personálu za vstřícnou a bezproblémovou komunikaci. Poděkování si zaslouží
také podnik Lesy ČR, díky němuž jsme získali finance na nákup společenských her. Spolupráce s Lesy ČR i nadále pokračuje, zej ména s panem Ing. K. Bjačkem, který nám pomohl s přípravou různých akcí pro děti. Jednou z těchto akcí byl 8. ročník výtvarné
soutěže Lesy a příroda kolem nás. Do knihovny děti přinesly mnoho výtvarných prací, ty byly v naší knihovně vystaveny a následně
zaslány do Jihočeské vědecké knihovny k vyhodnocení. S radostí mohu oznámit, že dvě práce získaly ocenění. V kategorii kolektivních prací vyhrála 1. místo ručně vyrobená knížka o lese, kterou vytvořili žáci 6. třídy ZŠDV v hodinách výtvarné výchovy. V
kategorii dětí z mateřských škol získal 3. místo žák naší školky Felix. Výhercům gratulujeme! Zvu vás i o školních prázninách do
knihovny a upozorňuji na změnu výpůjční doby, kterou najdete na webu knihovny. Mgr. Kateřina Kolrosová

Turnaj mládeže „ O pohár starosty Dobré Vody u Českých Budějovic „ – 17.06.2018.
Tradičně, jako každý rok, uspořádal Spolek sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic, oddíl kopané, turnaj mládeže
pro ročníky 2003 a mladší. Turnaje se zúčastnili chlapci, ale i děvčata, od 12ti do 15ti let. Celkem bylo dohromady na soupiskách
58 dětí v těchto věkových kategoriích. Hrálo se systémem každý s každým. Každé mužstvo tedy hrálo tři turnajové zápasy.
Turnaje se zúčastnila mužstva: Fotbalový klub Český Krumlov, Spolek sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic,
Sportovní klub Rudolfov, Tělovýchovná jednota Lokomotiva České Budějovice.
Umístění mužstev:
1.
Místo – TJ Lokomotiva České Budějovice
2.
Místo – FK Slavoj Český Krumlov
3.
Místo – SSK Dobrá Voda u Českých Budějovic
4.
Místo – SK Rudolfov
Ocenění jednotlivců dle hlasování trenérů zúčastněných mužstev:
Nejlepší střelec – Martin Helcl – FK Slavoj Český Krumlov, Nejlepší brankář – Filip Tůma – SSK Dobrá Voda u Českých Budějovic. Nejlepší hráč – Lukáš Macák – TJ Lokomotiva České Budějovice, Nejmenší hráč – Teodor Brcko – SK Rudolfov
Zvláštní cena starosty Dobré Vody u Českých Budějovic za celkový herní projev na turnaji byla udělena na základě hlasování
trenérů: Jan Štorek – SSK Dobrá Voda u Českých Budějovic
Tuto cenu předal osobně pan Mgr. Jiří Šabatka – starosta obce Dobré Vody u Českých Budějovic. Poděkoval také všem zúčastně ným a vyjádřil přesvědčení, že tento turnaj nezanikne a bude i v následných letech opět pořádán.
Na závěr děkuji rodičům hráčů a všem, co se na organizaci turnaje a jeho průběhu podíleli. Také chci tímto poděkovat oběma
rozhodčím – ing. Adamovi Šauerovi a Tomáši Valentovi - kteří ve svém volnu bezúplatně celý turnaj velmi sportovně řídili. Za SSK
Dobrá Voda u Českých Budějovic – Antonín Libertin
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM: Z důvodu výměny zbytku schodiště budou schody nad kapličkou od 2. července zcela
uzavřeny!

Dodávka a montáž všech druhů drátěných plotů, oplocení, zahradních bran a branek – Kvěch Petr, tel. 606 310 762
Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Českých Budějovic, číslo
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