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Dálnice – bude vás zajímat
V pondělí 2. února 2015 se uskutečnilo setkání členů Sdružení pro výstavbu D3 a R4 za účasti vrcholných zástupců státní správy a samosprávy. Účastníci vzali s radostí na vědomí, že na jaře by se měly začít stavět dva úseky jihočes ké dálnice D3 (Veselí nad Lužnicí-Bošilec a Borek-Úsilné). Plány Ministerstva dopravy a ŘSD jsou takové, že cesta
z Prahy až na hranice s Rakouskem povede v Jihočeském kraji po nové dálnici D3 už v roce 2021. Naděje neskrýval
ani předseda uvedeného sdružení senátor Pavel Eybert. Hlavně jeho zásluhou se zvýšila pozornost věnovaná činnosti
tohoto sdružení, které na podporu stavby D3 založil. Od září 2014 je členem Sdružení na vlastní žádost i starosta obce
Dobrá Voda u Č.B.
P. Eybert přibližuje pro Táborský deník praxi výkupu pozemků pro stavbu komunikací: „Bohužel musím říci, že
ŘSD s majiteli v podstatě nejedná osobně. Mám ze své starostenské zkušenosti naučeno, že za lidmi je třeba dojít, mít
připravené doklady, peníze, vzít si právníka, aby mohl hned ověřit podpis. Pak se s lidmi spíš domluvíte, než když jim
pošlete poštou návrh smlouvy“. Dále P. Eybert dodává: „Úseky Bošilec – Ševětín a Ševětín – Borek dohromady představují asi osmnáct kilometrů. Visí na ně v současné době v registru veřejných zakázek předběžné oznámení, že se
bude vypisovat výběrové řízení, což bude v krátké době. Je otázka, zda se neúspěšné firmy odvolají. Celkem jsou to
bezproblémové úseky, jsou vydána potřebná povolení. Z Veselí až do Borku nemáme problém. Navíc už půl dálnice
vlastně existuje, jsou tam dva jízdní pruhy a další dva se mají jen přistavět.“
Do roku 2017 by tak mohla být hotová celá trasa z Tábora do Č. Budějovic, do roku 2021 by pak řidiči mohli za čít využívat i dálniční obchvat krajské metropole. Aby ŘSD termín stihlo, domluvilo se s Jihočeským krajem, že cestu
postaví podle původního plánu, tedy s 1 km dlouhým tunelem u Dobré Vody s vjezdovými portály na původně
plánovaných místech. Do té doby byla znovu krátce zvažována varianta dálničního mostu, nebo tunelu zkráceného na
300m. Ukazuje se však, že rizika spojená zejména se zkracováním tunelu by zasáhla do územních plánů několika obcí
včetně Č. Budějovic. Nové projednávání územního plánu by mohlo stavbu zdržet až o několik let. O ušetřené peníze za
tunel, který je sice tou nejdražší variantou ze tří uvažovaných, by stát mohl přijít při závěrečném účtování.
Jediné, avšak podstatné, o čem budou ŘSD, Ministerstva dopravy i vnitra, Jihočeský kraj a Č. Budějovice ještě
jednat, je počet sjezdů z dálnice do města. Původně jich mělo být pět, některé křižovatky by tak ale byly příliš blízko
u sebe a stát je chce zredukovat. Zatím však platí to, co je v projektu, tedy pět sjezdů. (Úsilné, Hlinsko, Pohůrka, Hodě jovice, Roudné). Eybert připomněl: „Bez evropských peněz dálnici nepostavíme, protože české peníze na to nedosáhnou. Teď se zdá, že je shoda – stavět obchvat Budějovic podle toho, co je v plánu. To znamená patnáct kilometrů, kilometrový tunel a pět sjezdů. Naše sdružení to projednávalo dvakrát s dotčenými pracovníky ŘSD, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva dopravy a starosty dotčených obcí. Vše jsme si vysvětlili a zmíněné tlaky proti
stávající trase už nejsou. Zároveň pokračují i přípravy pro stavbu rychlostní komunikace R3 směrem na hranici s Rakouskem.“
Co z toho vyplývá pro naši obec? Nikdo patrně zatím neřešil žádný návrh řešení objízdných tras při budování
obchvatu Č. Budějovic. Většina z nás však zaznamenala nedávný zvýšený průjezd vozidel z Rudolfova přes Dubičné
na Dobrou Vodu a dále ulicí Na Vyhlídce přes složiště ke hřbitovu v Mladém na Novohradskou ulici a opačně. Lázeňská ulice pak byla zatížena zvýšeným počtem vozidel, jedoucích od Suchého Vrbného zejména přes Vyhlídku a opačně.
Tento stav byl vyvolán finálními pracemi při stavbě zanádražní komunikace. Lze předpokládat, že při stavbě obchvatu
ve východní části města Č. Budějovic bude tento stav výrazně horší. Před Vrátem bude z důvodu výstavby dálničního
mostu překopána Rudolfovská ulice, později kvůli tunelu i silnice na Dobrou Vodu, po jejím otevření i Ledenická ze
stejného důvodu. Proto jsem se sešel se starosty Rudolfova a Dubičného a navrhl jim, že vyvoláme jednání signatářů
Memoranda obcí dotčených výstavbou dálnice D3. Podepsali je Statutární město Č. Budějovice, město Rudolfov, obce
Úsilné, Hůry, Dubičné, D. Voda u Č. B., Srubec a Staré Hodějovice již v roce 2007. Cílem bylo mimo jiné prosazovat
oprávněné zájmy občanů dotčených obcí a přispět k minimalizaci dopadů vedení dálnice na osídlení, jeho strukturu a
obyvatele. Proto po dohodě s oběma starosty a s jejich podporou navrhnu primátorovi města Č. Budějovice, aby co
nejdříve svolal jednání signatářů Memoranda s tématem „Návrh řešení objízdných tras“.
jš

ZŠ Dobrá Voda zve na velikonoční jarmark
Koná se 31.3. od 15 do 17h. v hale školy. Těšit se můžete na dobroty od dobrovodských maminek, dárky a dekorace od žáků školy a na tvořivé dílny. Při této příležitosti jsou rodiče vítáni k prohlídce školy.
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Schválená usnesení zastupitelstva obce Dobrá Voda u Č. Budějovic
Od loňských voleb do zastupitelstva se konala tři veřejná zasedání ZO. Již dříve jsme informovali, kdo byl zvolen
starostou (Mgr. Jiří Šabatka) a místostarostou (JUDr. Milan Čoudek) a kdo předsedou finančního (Ing. Petr Mičan) a
kontrolního (Ing. Josef Šťastný) výboru. Nyní přinášíme shrnutí dalších usnesení schválených zastupiteli:
Odměna pro neuvolněné zastupitele schválena ve výši 540Kč měsíčně, odměna pro neuvolněného místostarostu
ve výši 8000Kč měsíčně. Odměna pro předsedu obou výborů činí 1060Kč měsíčně. Při souběhu více funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jen za výkon funkce, za niž náleží nejvyšší odměna.
Za zřizovatele byli do školské rady jmenováni: Pavla Bergmannová, Emil Oborný, Josef Šťastný.
V souvislosti s rekonstrukcí Hornické ulice od křižovatky Pomezní ul. a ul. U Haldy směrem ke hřbitovu byl
schválen záměr nákupu pozemků p.č. 3650/1, část p.č. 3639/1 (60 m2) a část pozemku p.č. 3635/2 (113 m2).
Počet dětí v MŠ byl rozšířen o deset na celkový počet 105 dětí.
ZO se zabývá rozšířením kapacity místní ZŠ. Starosta informoval o možnostech získání dotace na stavební rozšíření. Podmínkou získání dotace je předložení zpracované architektonické studie. Starosta sdělil záměr architektonickou
studii zahrnout do rozpočtu obce a dokončit ji během roku 2015. ZO obce souhlasilo se záměrem zadat vypracování architektonické studie na rozšíření a dostavbu ZŠ. Zadání architektonické studie bude podloženo 1/ analýzou dlouhodobého výhledu demografického vývoje ve spádové oblasti ZŠ a MŠ D. Voda u Č.B. a 2/ analýzou dlouhodobých potřeb
a rozvoje ZŠ a MŠ vypracovanou ředitelem ZŠ a MŠ D. Voda u Č.B.
Starosta informoval o průzkumu mezi rodiči žáků ZŠ, který zadala a vypracovala obec. Účelem dotazníku bylo
zjištění spokojenosti rodičů s fungováním školy. Zveřejnění výsledků průzkumu vedlo k žalobě vedení školy na zastupitelstvo obce. ZO souhlasilo s pověřením AK Mgr. Ondřeje Flašky k zastupování ve věci žaloby ZŠ na obec.
Tělocvična základní školy potřebuje zateplit obvodový plášť a střechu. Zastupitelé souhlasili s výzvou k podání
nabídky firmám MANE stavební s.r.o., IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., AKTIVBAU-CZ a s uveřejněním výzvy k podání nabídek na úřední desce. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo 12. 12. 2014. Členové komise za obec byli
J. Šabatka, G. Nováková, E. Oborný. ZO ve výsledku pověřilo starostu podpisem smlouvy s firmou AKTIVBAU-CZ
spol s r.o., která nabídla cenu 3 020 459 Kč.
Zastupitelé schválili tyto členy Kontrolního výboru: Daniela Novotná a Vendula Procházková a dále tyto členy Finančního výboru: Marie Glaserová a Kateřina Bartáková.
Starosta informoval že dne 10.12.2014 od Okresního soudu Č. Budějovice došla žaloba Ing. J. Matouška na
ochranu osobnosti na obec D. Voda u Č. B. Do deseti dnů se má obec vyjádřit k žalobě. Zastupitelstvo obce pověřilo
advokátní kancelář AK JUDr. Flaška zastupováním u soudu.
ZO odsouhlasilo bezplatné dočasné užívání 3 částí pozemků o výměře 1m 2 za účelem umístění listovních doručovacích schránek. Jedná se o p.č. 3050, p.č. 5329/3 a p.č. 2522/2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Toto
opatření usnadní práci poštovním doručovatelkám.
Zastupitelé schválili rozpočet obce pro rok 2015. Schváleny jsou příjmy: 27 986 963 Kč, Výdaje: 32 044 905 Kč.
Schodek ve výši 4 057 942 Kč bude kryt úsporami z minulých let.
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtovou změnu č. 8 až č. 11.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem pozemků pro stánkový prodej na velikonoční pouti za 50.000 Kč.
ZO souhlasí s pronájmem pozemků pro atrakce o velikonoční pouti za 280.000 Kč.
Přezkum hospodaření obce Krajským úřadem ukázal, že ve věci prodeje pozemku p.č. 2827/21 a 2827/22 v září
2014 chybí uvedení prodejní ceny v zápisu zastupitelstva. Proto ZO dodatečně schválilo tuto cenu (1000Kč/m2).
Zastupitelé odsouhlasili změnu nájemce části pozemku v majetku obce – p.č. 3648/1 (92 m2; cena– 7Kč/m2).
Jedná se o pozemky, které mají dlouhodobě pronajaté majitelé domů v ulici U Haldy.
ZO odsouhlasilo realizaci projektu Stavební úpravy (rekonstrukce) části ulice Srubecká a jeho podání v rámci
35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Dále souhlasí se zajištěním předfinancování tohoto projektu v rámci rozpočtu obce
ve výši celkových výdajů projektu (5 592 284 Kč). Starosta uvedl, že žádost o poskytnutí dotace je nutné připravit
specializovanou firmou z důvodu složitosti dokumentace. ZO odsouhlasilo uzavření Smlouvy o dílo se Spolkem pro
rozvoj regionu, o.s., Týn nad Vltavou. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti a povinných příloh do ROP NUTS II
Jihozápad, pro projekt Stavební úpravy (rekonstrukce) části ulice Srubecká. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude
provedeno do 22.12.2014 tak, aby žádost mohla být předložena do 35. kola výzvy za cenu 40 000 Kč bez DPH.
ZO dále odsouhlasilo, že zhotovitelem zpracování zadávacího a výběrového řízení pro projekt Stavební úpravy
(rekonstrukce) části ulice Srubecká bude firma STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., za cenu 24 200 Kč vč. DPH.
Starosta informoval o plánu rekonstrukce Hornické ulice od křižovatky ulic Pomezní a U Haldy směrem ke hřbitovu. Rekonstrukce zahrne vybudování veřejného osvětlení, chodníku a kanalizace za účelem do budoucna plánované
výstavby sociálního zařízení na místě hřbitova. Zastupitelé následně souhlasili s nákupem pozemků nutných pro rekon strukci: p.č. 3639/28, odděleného od pozemku p.č. 3639/1 (52 m2), s nákupem pozemku p.č. 3635/6, odděleného od pozemku p.č. 3635/2 (112 m2) za 1000 Kč/m2 a s nákupem pozemku p.č.3650/1 (982 m2). U posledně jmenovaného pozemku je cena 124 000 Kč stanovena na základě odhadu, který provedl podnik Lesy ČR (včetně nákladů spojených
s převodem).
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DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

ÚNOR 2015

Poplatek za likvidaci domovního odpadu
Poplatek se pro rok 2015 nemění, je 500 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, v.s. 1337 a za něj připište číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Výjimečně lze platit i na obecním úřadu, ale to pouze v pondělí a ve
středu. Poplatek platí i fyzická osoba, která v obci vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Pokud je v rodině dvě a více dětí do 15 roků, platí se poplatek pouze za jedno
dítě. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplat ník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení
jako poplatník, u včas nezaplaceného poplatku nebo části těchto poplatků obecní úřad zvyšuje za každý celý následující kalendářní měsíc zpoždění bez další výzvy k úhradě tento poplatek o 10 %. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku,
od poplatku již nejsou osvobozeni studenti VŠ, ani kteří studují mimo trvalé bydliště a bydlí na koleji nebo v privátu.
Poplatek za psa zůstává rovněž nezměněn (400 Kč, důchodci 200 Kč) a lze jej rovněž zaplatit na účet
č. 30925231/0100, variabilní symbol 1341 a za něj připište číslo popisné domu.
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Webové stránky naší obce
V poslední době došlo k několika změnám na webu naší obce (www.dobravodaucb.cz). Například byla změněna
struktura stránek. V rubrice Dobrovodský zpravodaj můžete nyní nalézt všechna čísla zpětně až do roku 2002. Na
webu obce je zprovozněn Kalendář akcí, kde bychom rádi uveřejňovali upozornění na aktivity, které v obci probíhají.
Pokud budete organizovat nějakou událost nebo se dozvíte o něčem, co by mohlo zajímat i ostatní, dejte, prosím, vědět
Petrovi Novákovi, který tyto informace na web přidává.
Nově je zavedena možnost přihlásit se k odběru novinek. O aktualizacích na úřední desce, v kalendáři akcí
a o dalších novinkách webu může být informován každý, kdo svůj e-mail registruje a poté registraci potvrdí.
Máte-li jakékoli náměty k současné podobě webu, Petr Novák uvítá, pokud mu svoje nápady sdělíte. Stejně tak se
na něj můžete obrátit, pokud narazíte na problémy při práci s tímto webem.
pb,pn

Fotbalový turnaj o pohár starosty obce Dobrá Voda u Č.B.
O víkendu 7.-8. února byl v tělocvičně naší školy pořádán každoroční turnaj našich mladých fotbalových nadějí.
Ve dvou dnech se zde utkalo 24 týmů, ve čtyřech věkových kategoriích. Letos se jednalo o ročníky narození 2003,
2004, 2006 a 2007. Naše obec a potažmo SK Dobrá Voda byla zastoupena ve všech těchto kategoriích. K vidění zde
bylo mnoho krásných fotbalových momentů, a to nejen gólů a přihrávek, ale především rozzářených očí dětí po úspě chu, či zdravého sportovního smutku po neúspěchu. Toto obojí bylo odměnou trenérům a především rodičům, kterým
není jedno, zda vyrůstající dítě sedí u počítače, či aktivně rozvíjí svůj sportovní talent. Takováto akce se samozřejmě
nedá uskutečnit bez pomoci jak obce Dobrá Voda u Č.B., tak místní základní školy, v jejíž tělocvičně se tento turnaj
konal. Nejdůležitější jsou však lidé, kteří jsou ochotni strávit celý víkend zadarmo s dětmi a dopřát jim stoprocentní
servis a zázemí k tomu, aby mohly předvést své výkony na palubovce zdejší školy. Pořádání těchto akcí se za léta nově
se tvořící mládeže již stalo tradicí. Zimní i letní turnaj je vyhledávanou akcí v kalendáři fotbalových turnajů. Již po
skončení zimního turnaje se některé týmy přihlašují na další ročník a o letním to platí také. Toto je asi známkou toho,
že naše skupina dobrovolníků pod záštitou SK Dobrá Voda pracuje tak, že rozhodně jen pomáhá ke zviditelnění
dobrovodského fotbalu i obce. Největším úspěchem letošního ročníku bylo 1. místo ml. žáků v konkurenci 3 týmů hrajících krajský přebor.
Závěrem bych rád jmenoval lidi, díky kterým se za tento víkend do naší obce přijelo podívat, dle hrubého odhadu, 250 dětí a stejný počet rodičů, babiček a dědečků. Jsou to hlavní pořadatelé Libor Valenta a Tomáš Bláha, dále An tonín Libertin, Pavel Štěch, Jana Valentová a Stanislava Bláhová. Všem děkuji!
Výsledky našich:
Ročník 2003 a mladší - 1. místo, nejlepší střelec Radek Chrast, nejlepší brankář Filip Tůma
Ročník 2004 a mladší - 1. místo, nejlepší brankář Jakub Šuster
Ročník 2006 a mladší – 6. místo
Ročník 2007 a mladší – 2. místo, nejlepší hráč turnaje Tomáš Bláha ml.
Za SK Dobrá Voda u Č.B. Libor Valenta

Nábor mladých fotbalistů SK Dobrá Voda probíhá neustále:
Ročníky 2009-10 – kontakt p. Zavřel, tel.: 736 765 462, ročníky 2006-08 – kontakt p. Bláha, tel.: 604 723 430,
ročníky 2003-05 – kontakt p. Valenta, tel.: 604 853 166, ročníky 2000-02 – kontakt p. Novotný, tel: 774 114 625.
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Dvě zlaté medaile putovaly na Dobrou Vodu
V prosinci loňského roku jsme byli pozváni na slavnostní předávání medailí Prof. MUDr. Jana Janského. Mile nás
překvapilo, že mezi vyznamenanými byli dva muži z naší obce - Stanislav Augustin a Bohumil Plojhar. Oba dva byli
vyznamenáni zlatými medailemi, které se udělují za 40 dobrovolných odběrů krve. Pan Augustin daroval krev poprvé
před 14 lety a přivedl jej k tomu kamarád z práce. Pan Plojhar daruje krev již 20 let a i on šel poprvé darovat krev se
svými kolegy z práce.
Profesor Jan Janský (1873-1921) byl významný český lékař a věnoval se výzkumu krevních skupin. Zájemcům
o dárcovství krve doporučujeme navštívit webovskou stránku www.cervenykriz.eu, kde lze nalézt všechny potřebné
informace o tom, jaké podmínky musí dárci krve splňovat a jak dárcovství krve probíhá.
Dana Plojharová, Pavla Bergmannová

Beseda o zvonařské rodině Pernerů
Možná nevíte, že jeden z prvních zvonů, odlitý v dílně rodiny Pernerů, visí již do roku 1799 ve věži dobrovodského kostela a že mnoho zvonů, které vyzvání z věží kostelů po celé Evropě, bylo odlito nedaleko od Dobré Vody, v objektu dodnes nazývaném „zvonárna“. Pokud se chcete dovědět více, zvu vás všechny v pondělí dne 16. března
v 18 hodin do nekuřácké restaurace Na hřišti, kde máte možnost vyslechnout zajímavou přednášku i pana Ing. Jiřího
Fošuma s množstvím diapozitivů nejen o rodu Pernerů, ale o zvonařině vůbec.

Vánoční hlaholení na Dobré Vodě
Poslední listopadovou sobotu ožila Dobrá Voda vánoční náladou. Spolek Děti Dobré Vody ve spolupráci s obcí,
maminkami a babičkami z Dobré Vody připravili vánoční jarmark. Před kostelem vyrostly stánky, kde mnozí z obce,
mimojiné i děti z mateřské školy a obyvatelé domova důchodců Emausy, prodávali své výrobky. Byly zde k vidění
krásné adventní věnce, ruční keramika, bižuterie, svícny a nabízelo se výborné domácí cukroví, pečivo a třeba i domácí
polévka. Velké poděkování patří i obci, díky níž jsme se mohli zahřát výborným punčem, který dostal každý prochladlý
kolemjdoucí zdarma.
Poté, co se všichni namlsali cukrovím, rozsvítil se jako každý rok krásný vánoční strom. Kouzlo vánoční atmosféry podtrhovalo i vystoupení sborů z mateřské školky a malého a velkého sboru základní školy. Umění našich malých
zpěváků a zpěvaček jsme si užili i díky Pavlu Krlínovi a Ladislavu Klimešovi, kteří se postarali o ozvučení.
Náš spolek připravil pro tento rok i živý Betlém. Připomněli jsme si, jak hledala Panna Marie s Josefem místo,
kde by porodila. Připomněli jsme si ochotu nuzných a štědrost tří králů. Poté jsme si zazpívali před Betlémem koledy.
Touto cestou děkujeme všem, kteří nás podpořili. Děkuji Kateřině Trávníčkové, která před rokem přišla s nápadem, že oživíme tradice na Dobré Vodě. Děkuji obci a panu starostovi, že nás v těchto aktivitách podpořili. Veliké poděkování patří všem členům spolku Děti Dobré Vody, že každou naši akci podpoří s velikým nadšením a zápalem.
A děkuji vám všem, kteří na naše akce chodíte, podporujete nás a bavíte se spolu s námi.
Zdenka Šablatúrová

Masopust 2015
Máte zájem se zapojit do organizace Masopustu 2015? Chtěli byste u vás doma přivítat masopustní koledu? Není
nic jednoduššího než nás kontaktovat na e-mailu deti-dobre-vody@seznam.cz, nebo na tel.: 734 607 930, nejpozději
však do konce ledna 2015. Nebo jen přijďte se svou rodinou 15. února do průvodu masek. Každé dítě v masce obdrží
malý dáreček a bude vyhodnocena i nejlepší dětská masopustní maškara.
Bližší info na http://deti-dobre-vody.webnode.cz/ a na letáčkách po naší obci.
kt

Nové složení školské rady
Dne 13. 10. 2014 se na naší škole konaly volby do školské rady. Za rodiče byli vašimi hlasy zvoleni paní Mgr. Lucie Doležalová, pan Ing. Petr Novák, Ph.D. a pan Robert Šuster, za zřizovatele paní PhDr. Pavla Bergmannová, pan
Emil Oborný a pan Ing. Josef Šťastný, za pedagogické pracovníky byly zvoleny paní Mgr. Marta Kozáková, paní Mgr.
Alena Veverková a paní Mgr. Petra Miková.
První schůzka ŠR v tomto složení proběhla 8. 12. 2014, předsedkyní rady byla zvolena Mgr. Petra Miková.
Školská rada je orgán, který se např. podílí na vytváření konceptu rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu nebo podává podněty řediteli školy a zřizovateli. Kompetence ŠR v plném znění a kontakty na jednotlivé členy naleznete na
stránkách školy www.zsdobravoda.eu.
Na členy se můžete obracet i prostřednictvím tř. důvěrníků – kontakty na ně najdete na internetu. Vaše náměty a
připomínky týkající se školy uvítáme a budeme se jimi na dalších schůzkách ŠR věnovat.
Mgr. Petra Miková
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2014: Úspěšný rok dobrovodského šprtce
Velmi úspěšným se dá nazvat rok 2014 z pohledu jednoho z oddílů, sdruženého pod místním SK Dobrá Voda, oddílu stolního hokeje kategorie billiard-hockey. Místní tým, Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých
Budějovic, dosáhl ve všech soutěžích družstev, tzn. v celostátní první lize, Českomoravském poháru a dokonce i v Poháru mistrů evropských zemí medailových úspěchů a nechybělo mnoho a mohl se radovat dokonce i z vítězného
hattricku.
Ten se nepovedl jen díky drobnému zaškobrtnutí na finálovém turnaji Českomoravského poháru, který proběhl o
víkendu 13. a 14. září v Mostě. Nutno ovšem podotknout, že letošní ročník byl atypický i tím, že se testoval nový herní
systém, který více nahrává možným překvapením na úkor favoritů. V Mostě sice nejprve naše částečně oslabená sestava s přehledem postoupila v sobotních semifinálových kláních, v neděli však po jedné porážce s budoucím vítězem
ČMP, týmem Doudeen Brno, zakončila turnaj na stříbrných pozicích.
Hlavní republikovou soutěží je ale zcela nepochybně nejvyšší celostátní a jediná dlouhodobá soutěž družstev – 1.
liga. Zde se našim, dobrovodským, reprezentantům povedlo obhájit mistrovský titul z předcházejícího ročníku a navíc
za období dvou let vůbec nepoznali hořkost porážky. Vybojovali tak historicky již jubilejní desátý titul pro naši obec a
samozřejmě i právo účasti v Poháru mistrů evropských zemí pro letošní rok (Senica 21.-23.8.).
Milou povinností, jak již je naznačeno výše, která se váže k mistrovskému titulu je i právo startu na turnaji nejlepších týmů Evropy. V loňském roce se uskutečnil závěrečný turnaj PMEZ ve švédském Lundu. Dobrovodský tým
samozřejmě využil svého práva a odcestoval bojovat o možnost získání svého osmého poháru pro nejlepší tým Evropy.
Jihočeští reprezentanti neponechali nic náhodě a i přes finanční náročnost cestovali v poměrně široké sestavě, což se
nakonec ukázalo jako rozhodující faktor celého PMEZ. WIP Reklama Dobrá Voda coby favorit turnaje uspěl i na ev ropské scéně a nejen pro Dobrou Vodu, ale i pro celý český „šprtec“ vybojovala další cenný kov.
Na skvělých výsledcích v uplynulém ročníku se nejvíce podíleli tito hráči klubu (dle abecedního pořadí): Martin
Beneš, Jiří Honsa, Petr Honsa, Václav Honsa, Jan Mach, Miloslav Mach, Adam Svoboda, Jaroslav Špaček, Tomáš
Vančura a Václav Zíka. Poděkování za kvalitní výkony a výborné výsledky však nepatří pouze hráčskému týmu, ale i
partnerům oddílu, bez kterých by tým fungovat nemohl. Jsou jimi obec Dobrá Voda a dále firmy WIP Reklama spol.
S r.o. a MONTO spol. s r.o. Na účasti mužstva na PMEZ se výrazně podílel i Jihočeský kraj.
Miloslav Mach

Dobrovodští hráči „šprtce“ po zisku poháru pro mistra České republiky.
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Dobrovodští hráči „šprtce“ se radují z Poháru mistrů Evropských zemí.

Školní jídelny při ZŠ a MŠ Dobrá Voda u ČB informují o alergenech
V ČR od 13.12.2014 platí povinnost poskytnout ve stravovacích zařízeních informaci o potravinových alergenech. Školní jídelny v ZŠ i MŠ uvádějí potravinové alergeny ve svých jídelních lístcích. Rodiče mají možnost na
webových stránkách školy www.zsdobravoda.eu do jídelníčků nahlédnout a informovat se o alergenech, které každé
jídlo obsahuje a tak předejít případným zdravotním komplikacím svých dětí.

Vánoční besídka ve škole
Pokud byste procházeli v předvánoční čas naší školou, mohli byste mít pocit, že jste spíše na chodbách školy umělecké. Ve vestibulu a na chodbách byste viděli výtvarné práce dětí s adventní, vánoční a zimní tematikou a nemohli
byste nezaslechnout hudbu, zpěv nebo recitaci, které se po dobu několika dní linuly z dveří každé třídy.
Samozřejmě se nejednalo o zvuky a tóny odborné školy, ale s uměním měly dost společného: třídní učitelky se
svými třídami trénovaly svá vystoupení na školní vánoční besídku.
Tuto společenskou akci pořádáme každý rok. Pro každou třídu je příležitostí ukázat, jak dokáže přispět ke
společnému cíli – vytvořit pro všechny ve škole předvánoční atmosféru. Zároveň besídku využíváme jako milou
možnost pozvat do školy rodiče žáků a ukázat jim, že škola není jen učení, ale že děti vychovává k lásce k umění, pomáhá jim pěstovat odvahu k vlastnímu veřejnému projevu a učí naslouchat vystoupení ostatních.
Tentokrát jsme se takto sešli v hale naší školy 19. prosince 2014. Celým programem provázeli – jako tradičně –
žáci deváté třídy, tentokrát Anička Šilhová a Jirka Říha. Během besídky předvedli svá skvěle připravená vystoupení
žáci všech tříd celé školy. Program rámovalo vystoupení sborečku p. učitelky Olgy Šafářové a sboru pod vedením
p. učitelky Aleny Veverkové. Ve vystoupeních zněly koledy, písně o zimě, starší žáci se sami doprovázeli na hudební
nástroje. Některé třídy si připravily recitaci. Osmáci pod vedením p. učitelky Mikové nastudovali sonety W. Shake speara a úryvky z Romea a Julie.
Je na místě ještě jednou poděkovat rodičům, kteří se přišli podívat a své děti podpořit, vedení školy za zajištění
technické stránky akce, všem třídním učitelkám za obětavou a občas i nesnadnou přípravu besídky a samozřejmě vystupujícím dětem, jejichž výkony nám tak zpříjemnily předvánoční čas.
Mgr. Alena Veverková

--- INZERCE --Zahrady Oupic - kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena)
tel. 604 231 577, www.zahrady-zpo.cz nebo www.zahradyoupic.cz
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