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Svěcení zvonů na Dobré Vodě.
Použití ozvučných kovových těles pro doprovod kultovních a náboženských obřadů je prokazatelné už od roku
3000 př. n. l. Nejpozději od rozšíření křesťanství tvořily zvony kulturní obraz obcí a měst. Jsou pevnými hodnotami
v proměnách času a projevem kulturního vývoje. Kolem roku 550 se odlévání zvonů věnovaly hlavně kláštery, po
roce 1000 po Kristu začaly vznikat také světské řemeslnické dílny v Bavorsku. Zvony byly stále více hudebně i řemeslně zušlechťovány. Každá zvonařská dílna si vytvořila svůj vlastní zvukový charakter. Na základě zkušeností a
tajných vzorců, předávaných z generace na generaci tak vznikaly různé typy zvonů a tónových stupnic. Zvony
Pernerova zvonařství zněly v Čechách i na Moravě od počátku 17. století. Jedinečnost žebrové konstrukce v dur nebo
v moll a plný, měkký zvuk Pernerových zvonů se těší ve světě oblibě. Po celém světě podávají svědectví o mi strovském umění staré řemeslnické dílny. Řemeslná zručnost, spojená s tradičními technikami otvírá zvonům ve světě stále dveře kostelů, kaplí, klášterů a radnic. Provázejí i celou historii dobrovodského kostela od jeho vysvěcení v
18. století. V září roku 1916 byly však ze zvonice dobrovodského kostela sejmuty tři ze čtyř původních zvonů a materiál z nich byl použit pro válečné účely. V roce 1924 byly odlity dva nové zvony v Pernerově zvonárně, větší z nich
o hmotnosti 350 kg věnoval kostelu sám zvonař Rudolf Perner. Druhý byl pořízen za peníze ze sbírky farníků. V roce
1932 byl pořízen ještě čtvrtý zvon. Všechny tři zvony postihl v roce 1942 stejný osud jako jejich předchůdce, byly
opět zabaveny Němci k válečným účelům. Po 65 letech jsou k existujícímu zvonu o průměru 59 cm a hmotnosti asi
130 kg připraveny ke svěcení a instalaci opět tři zvony. Materiál, zvonovina obsahuje 78% mědi a 22% cínu.
Sv. Barbora, Jan Pavel II. a Anežka Česká. Věřme, že přečkají staletí a nepostihne je už nikdy osud jejich před chůdců. Odlity byly opět firmou Perner, tentokrát v Pasově.
Taková významná událost, jakou instalace zvonů bezesporu je, bude spojena i s další symbolikou. Posvěcení
kostela v říjnu 1739 bylo provázeno čtyřmi salvami ze 16 děl. Zahájení slavnosti Svěcení zvonů dne 15. září v 9,15
začne rovněž výstřelem z historického kanonu a uvítáním hostů. Následovat bude zvonkový průvod, kdy budou v
jeho čele vezeny nové zvony. Doprovázet by je měli naši občané, vybavení vlastními zvonky a jejich cinkáním
oslavit návrat zvonů na Dobrou Vodu. Děti z mateřské školy se už na tuto akci pečlivě připravují. Od 10,15 začíná
vlastní svěcení, hlavním celebrantem mše bude Jeho Excelence Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v České
republice. Po začátku mše v kostele bude prostor před kostelem uzavřen a jeřáb vyzdvihne zvony do věže kostela.
Pokud se budete chtít na tuto technickou zajímavost podívat, dbejte pokynu pořadatelů, kterými budou příslušníci
Sboru dobrovolných hasičů a akci sledujte v bezpečné vzdálenosti. Pokud všechno dobře dopadne, měly by nové
zvony už z věže kostela odbít poledne!
Odpoledne můžete vidět ve 13 hodin Fedrfechtýře, což je skupina historického šermu, slyšet historickou hudbu v
podání skupiny TABARD, Teátr Víti Marčíka od 13,30 potěší hlavně děti, zahraje kapela Weekend. Asi od 15
hodin budete moci shlédnout i ukázky hasičské techniky, odpolední program v kostele začne Mariánskou pobožností
„Via Matris“ od 15 hodin, v 16 hodin budou odborníci zajímavě vyprávět o výzdobě interiéru kostela P.M. Bolestné.
Příznivci umění hned poté mohou vyslechnout koncert Pocta Panně Marii. Zpívat bude Karolina Berková, doprovázet na varhany ji bude Vladimír Roubal. Významný dobrovodský den zakončí opět kapela Weekend ve stanu a
Country bál. Doprovodným programem po celý den bude jarmark lidových řemesel. Rovněž občerstvení bude připraveno.
Návštěvníci slavnosti si budou moci zakoupit i právě vydaný nástěnný kalendář na rok 2008 s obrázky Dobré
Vody. Některé zachycují obec tak, jak vypadala před mnoha léty. Kalendář byl vydán nákladem 700 výtisků a bude
jistě i pěkným dárkem pro vaše přátele. Ulice Zacharova i Požárníků směrem od Hornické budou uzavřeny, prosím
obyvatele, aby to v rámci zajištění zdárného průběhu respektovali, těm, kteří zde bydlí bude vjezd umožněn. V od poledních hodinách bude otevřeno WC na plovárně a fungovat bude i restaurace Na hřišti.
U příležitosti svěcení zvonů dne 15.9. je možné navštívit i Kvartální turnaj stolních hokejistů kategorie billiard
– hockey (WIP Reklama cup 2007), který se bude konat mezi 11-tou až cca 18-tou hodinou hodinou v tělocvičně
místní základní školy. Zúčastní se více jak sto nominovaných hráčů z celé ČR, včetně kompletní republikové špičky.
Kromě toho se v odpoledních hodinách budete moci seznámit s hasičskou technikou u příležitosti 80. výročí za ložení Sboru dobrovolných hasičů na Dobré Vodě. Ten byl založen ustavující schůzí sboru 17. července 1927. Připravený program je pestrý, přijďte se pobavit i vy! jš.

80 let Sboru dobrovolných hasičů na Dobré Vodě.
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Vznik samostatné československé republiky v roce 1918 mě podstatný vliv na rozvoj protipožární ochrany. Jelikož
hasičské sbory nebyly zpočátku dotovány státem, museli si dobrovolní hasiči opatřovat finanční prostředky různými
sbírkami, ale hlavně kulturní činností. A za takových podmínek vznikl i požární sbor ve zdejší obci na počátku 1927.
Prvním starostou Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen Rudolf Kovář, schváleno bylo 44 členských přihlášek. A
členové rychle přibývali. Vezme-li se v úvahu, že počet obyvatel na Dobré Vodě byl v té době okolo 735 osob a počet
domů 88, pak téměř každý majitel domu byl členem hasičského sboru. Přes počáteční nadšení se dostavily i určité
potíže, týkající se materiálního zabezpečení sboru. Ale už roku 1931 byla zakoupena od továrníka Frolíka nová stříkačka za cenu 26.500 Kč. Za přispění majitelů cihelen, kteří darovali cihly a dřevo se začala stavět hasičská zbrojnice. Protože zájem o práci v hasičském sboru byl veliký, došlo k jeho rozdělení na dvě družstva. v horní části obce mu
velel Václav Prokeš, v dolní části pak Ladislav Jakeš. K desátému výročí sboru měly být pořízeny slavnostní
stejnokroje. Hospodářská krize v té době však vrcholila a tak otázka uniforem byla odložena. Válečná léta 1939 –
1945 znamenala zařazení sboru do složek civilní ochrany. Vyvrcholením 24 leteckých poplachů byl tragický nálet 23.
března na Českobudějovické nádraží. Na záchranných pracích v nádražním objektu i okolních částí se podílelo 12
příslušníků sboru. V době stanného práva byl popraven člen místního sboru Dr. Ing. Keller. Čest jeho památce!
Osvobození naší vlasti znamenal nový rozvoj činnosti hasičského sboru. Již 5.května 1945 nastoupily příslušníci
hasičského sboru k výkonu pořádkové a strážní služby. V prvních poválečných letech se sbor znovu stmelil a aktivně
se podílel na všech hasičských akcích okolních sborů a zodpovědně zajišťoval výcvik nových členů sboru. Roku
1956 začala výstavba nové požární zbrojnice. Počátkem 70-tých let se začal projevovat nedostatek mladých členů a
tento generační problém začínal pozvolna narušovat činnost požární organizace. Byli přizváni další mladí členové,
především z místní základní školy. V těchto létech má již členská základna okolo 90 členů. Listopadové události
1989 přinesli změny i do hasičského života. Po 42-letech se opět konali svobodné volby. V měsíci dubnu 1990 se za čalo s výcvikem nově přijatých mladých členů a již 26. května 1990 se družstvo zúčastnilo soutěže. Roku 1991 byla
převedena hasičská zbrojnice z majetku města do vlastnictví naší obce. Pravidelně jsou pořádány velmi oblíbené
hasičské plesy, které se konaly v kulturním středisku v Rožnově a později v sále Českobudějovické Gerbery. Pořádání dětského dne pro dobrovodské děti také tradičně zajišťují členové SDH. Pomohlo tomu hlavně to, že se v ro ce1998 přihlásilo o členství v našem sboru 7 mladých žen. Vzhledem k tomu, že v současné době nedochází k zá važnějším požárům v naší obci, věnujeme se převážně údržbě požární techniky, preventivním prohlídkám provozoven v naší obci, ale hlavně kulturním a společenským činnostem jako jsou plesy či pořádání dětského dne. Velmi
dobrá je od počátku spolupráce s Obecním úřadem, kterému pomáháme s dozorem na tradiční Dobrovodské pouti,
asistujeme při spalování odpadu z dřevin ze zahrádek na odlehlém místě atd. Možná že stručně uvedená činnost naše ho sboru vyvolá u někoho úsměv, ale je nutno si uvědomit ze SDH je prakticky jedinou organizací, která zajišťuje ve
větším rozsahu kulturně společenskou činnost mimo vlastní poslání. Jen pro informaci na přípravě tradičního hasič ského plesu včetně zvaní, obstarání hudby, sálu, tomboly, autobusu, lístků a jiných asi dalších 25 položek včetně
pořadatelské služby se podílí více než 30 členů ve svém volném čase a zapojují i rodinné příslušníky. Totéž platí i o
dětském dni a jiných akcích. Naše organizace má v současné době 69 členů, z toho 50 mužů a 19 žen.
Hasičský sbor v Dobré Vodě vždy měl a má i nadále své místo. Za 80-let svého trvání prokázal životaschopnost a v
rámci daných možností dokazoval přínos pro veřejně prospěšnou činnost. Dokázal, co zmůže nadšení a obětavost
jeho členů. Jelikož členská základna má poměrně vysoký věkový průměr, rádi mezi sebou uvítáme nově zájemce.
Místostarosta SDH V. Kolda
Veřejná zeleň
V poslední době se množí, patrně v souvislosti s častými prudkými nárazovými větry, žádosti o kácení stromů na
soukromých zahradách i veřejných prostranstvích. Z hlediska vztahu k zeleni lze obyvatele asi nejen Dobré Vody
rozdělit na dvě skupiny. Jedni kácet důrazně chtějí, druzí naopak. Zodpovědně mohu říci, že většina nebezpečných
stromů, které by mohly ohrozit zdraví nebo majetek obyvatel, byla již v obci odstraněna nebo odborně ošetřena ře zem. Samozřejmě nelze porazit každý strom, o kterém si někdo jen myslí, že by mohl padnout. (i to se ale může za
určitých okolností stát). Každou žádost o kácení, ať už vychází z iniciativy obce nebo soukromníků, proto konzul tujeme s odborníkem, pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny pokud se jedná o dřeviny rostoucí mimo les
nebo lesní správy v případě stromů v lese. V poslední době se stává, že jeho přístup k případnému kácení je i benevolentnější než názor můj. Napíše-li však tento odborník posudek, že se jedná o mělce kořenící dřevinu na nepevném
podloží, která může mít narušený kmen hnilobou, bude těžko někdo hledat tak statečného starostu, který by kácení
nepovolil. Naopak, čtu-li v posudku, že strom je pevně upevněn a nevykazuje známky choroby, není důvod vydávat
povolení ke kácení. Nechce-li však někdo toto rozhodnutí respektovat, je zbytečné naléhat a často i nevybíravým
způsobem tohoto pracovníka přesvědčovat. Zbývá potom jediné- vzít pilu a svůj názor realizovat. (to není
návod!!)Pak ovšem velmi riskuje, že nastoupí inspekční orgán a vyměří pokutu. Ta může být v těchto případech
značná jak pro objednatele, tak pro firmu, která strom pokácela. Pro tu může být pokuta svou výší i pokutou likvidační. Mladá borovice nebo modřín, vsazený před 40 roky jako ozdoba skalky, je dnes mohutným stromem, který je
dominantou širokého okolí. Na rozdíl od smrku je ale dnes, byť na soukromém pozemku, legálně téměř neporazi telnou dřevinou. Lípa nebo dub, který shazuje listy do následujícího jara může svému okolí „lézt na nervy“, ale jejich
funkce v krajině je velmi významná a laik by byl překvapen, kolik vody odpaří v létě listy a tím přispívají k tomu, že
se nám lépe dýchá. Važme si jich, jsou to dlouhověké dřeviny a v intravilánu obcí velmi ceněné. Obecně lze říci, že
na vlastním pozemku mohu porazit strom, který ve výšce 130 cm nemá větší obvod než 80 cm. U ovocných stromů, s
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výjimkou ořešáků, lze tyto stromy považovat za přestárlé a jejich případné skácení nikdo řešit nebude. Pokud by se
tomuto problému chtěl někdo věnovat více, odpovědi najde v zákoně č. 114/1992 Sb. a zejména v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb.
V létě jsem nechal oplotit louku pod dobrovodským hřbitovem. Důvod? Nekázeň nejen dobrovodských lidí, ale i
firem, které si z prostoru začaly vytvářet skládku. V dobré víře, že naši obyvatelé nebudou pálit dřeviny na zahradách
a budou větve stromů soustřeďovat na veřejném prostranství, kde je ve vhodný čas budeme hromadně spalovat, byl
vyčleněn k tomu účelu snad jediný vhodný prostor, louka u dobrovodského hřbitova. Přestože máme všichni k dispozici plně funkční sběrný dvůr, kde je možné odevzdat téměř cokoliv, běžně se mezi větvemi ale objevovala stará prkna, čalouněný nábytek, snad ještě staré králíkárny se zbytky hnoje i zelená tráva. Tento materiál, mnohdy ukrytý pod
větvemi, byl samozřejmě zdrojem kouře a zápachu, který obtěžoval lidi v okolí a doutnal několik dní. Také v přilehlém lomu, kam bylo možné ukládat listí a trávu, se začalo nelegálně ukládat cokoliv. Proto byl celý pozemek oplocen, vjezd s kolečkem na drobné větve či trávu je umožněn. Pokud bude mít někdo v zimním období, kdy řežeme
stromy, větší množství větví, je možné si jejich uložení domluvit na oú, případně ráno v 7,30 přivést rovnou a naši
pracovníci vám prostor otevřou. V říjnu a v listopadu pak bude otevřeno pro uložení větví ke spálení každou sobotu.
Řez stromů, kromě peckovin, nechte na toto období! Na trávu, listí, zeleninu ze zahrady a spadaná jablka však znovu
doporučuji především kompost na vlastním pozemku! Házet trávu a spadané ovoce do potoka v oblasti ulice Olšové
a Vrbové také nepovažuji za rozumné, mohlo by se to vymstít! jš.

Příspěvek obyvatel obce.
Poprvé jsme se sešly 17.1.2007, kde jsme se dohodly, my ženy Dobré Vody, co bychom chtěly dělat pro sebe, děti a
ostatní. Od té doby se scházíme každou lichou středu v salonku hotelu Emauzy. Za uplynulý půlrok jsme uskutečnily po chod okolo Dobré Vody, společnou večeři "U Jelena"s procházkou tam i zpět, vycházku po naučné stezce Vrbenské
rybníky, setkání s p. starostou Šabatkou, který nás seznámil s akcemi pořádanými obcí a případnou spolupráci. Dále jsme
se zúčastnily na Čarodějnicích, pro děti jsme připravily nedělní odpoledne na Švajcích, kde nám p. Švihla vyšel vstříc a
posekal nám tam trávu. Chceme mu touto cestou poděkovat. Myslíme si že za půl roku toho nebylo málo. Dohodly jsme
se, že v době prázdnin a dovolených se scházet nebudeme. Každá má nějaký program-moře, chaty, chalupy, tábory. Opět
se sejdeme v září. Pokud by další ženy měly zájem, přijďte se mezi nás podívat. Můžete rozšířit naše řady a přinést nové
nápady. Kdy a kde se sejdeme oznámíme koncem srpna na vývěsních tabulích a v autobusových zastávkách. Na shledanou
se těšíme. Za všechny Beránková Daniela.

Ve volebních programech snad všech stran, kandidujících v Dobré Vodě, mne zaujaly téměř shodné plány změnit
dosavadní, poněkud stereotypní fungování naší obce, která je ponejvíce noclehárnou pro své obyvatele, jejichž eko nomické, kulturní a společenské zájmy se realizují spíše v nedalekém krajském městě.
K těmto předsevzetím patřila zejména „obnova rekreačně lázeňského charakteru obce“ či důraz na její „ráz za hradního města s významnou historií“ – jak jsme si přečetli v předvolebních letácích.
Škoda, že tato chvályhodná předsevzetí vyšumí brzy po volbách a vše zase zapadne do vyjetých kolejí.
Vyčítat tuto skutečnost vedení obce nemá smysl, protože chybí zejména aktivita občanů, která by našim zastupite lům sdělovala, co se od nich vlastně očekává. Ke zveřejnění tužeb občanů není dostatečně využíván ani tento obecní
zpravodaj, ačkoliv záleží jen na nich samých, aby nebyl jen tištěnou „úřední deskou“ obce. Věřím, že by také pan
starosta uvítal, kdyby nemusel stránky občasníku zaplňovat z větší části sám. Náš dobrovodský občasník by tak
mohl lépe plnit své poslání obecních novin, placených z veřejných prostředků, jímž je zveřejňování širšího spektra
názorů.
Určitou nevýhodou je vydávání zpravodaje jako občasníku, což může mít vliv na aktuálnost příspěvků. Tištěné vydávání obecních novin je jistě velmi nákladné, zvlášť, když jsou nám občanům poskytovány zdarma. Snad by se věc
dala řešit tak, že by vycházel řekněme dvouměsíčně v elektronické podobě, přičemž omezený počet výtisků by byl
k dispozici těm zájemcům, kteří nemají přístup k internetu a chtěli by si ho vyzvednout či přečíst v knihovně.
Občas slýchám své spoluobčany cestou od autobusu MHD „huhlat“, co by v obci mělo být, ale není. Napsat to
ovšem zastupitelům nechtějí, aby si to snad někde „nepolepili“. Pak ale nemohou čekat, že se něco změní.
Ne všichni dobrovodští obyvatelé mají čas či energii angažovat se pravidelně v několika spolcích, které v naší obci
fungují. Schází tu však jakési kulturní a informační centrum, které by zároveň umožňovalo klubovou činnost i těm,
kdo nejsou zrovna dobrovolnými hasiči nebo sportovci. Takovým vhodným místem by se mohly stát prostory nové
knihovny, až bude dostavěn obytný komplex, jehož má být součástí. Podobně fungují místní knihovny i v daleko
menších obcích, než je Dobrá Voda.
I když chápu, že vedení obce má teď spoustu starostí s dokončováním stavby, myslím si, že je na místě už dnes
uvažovat o jejím všestranném využití – a tomu možná přizpůsobit i řešení interiéru knihovny. Na novou knihovnu se
moc těším a věřím, že bude sloužit jako polyfunkční zařízení, hodné 21. století. Jaroslava Brožová.
(Oba příspěvky jsou otištěny v nezkrácené podobě, tak jak je redakce obdržela. Dobrovodský zpravodaj je určen k
tomu, aby informoval občany o dění v obci. Je však spíše tou „úřední deskou“, přání občanů si všichni zastupitelé velmi
rádi vyslechnou na veřejném zasedání, myslím, že rozumnou diskuzí si není co „polepit“. Tam se naopak dají věci více
prodiskutovat. Aktuální to bude zejména v říjnu a listopadu, kdy už bude možné dělat korekce rozpočtu na příští rok a
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uspokojit třeba i jejich přání. Za oba příspěvky děkuji, je z nich vidět, že „něco“ se v obci přece jen dělá, zájem a nápady
tu jsou. Naprosto však souhlasím s tím, že aktivita musí vyjít z řad občanů. Obecní úřad, konkrétně starosta, nemůže
suplovat zábavně-kulturní agenturu už jenom proto, že na to prostě skutečně nemá čas. Každý dobrý nápad rádi podpoří me. Nemyslím si však, že „Obnova rekreačně lázeňského charakteru obce“ či důraz na „ráz zahradního města s významnou historií“ vyšuměla po volbách. Stačí se kolem sebe rozhlédnout, jak se Dobrá Voda mění. Snad k lepšímu. Rea lizují se projekty, připravené už před dvěma či třemi lety. Možná, že to jde pomaleji, než bychom si všichni přáli. Je to ale
otázka financí a mnohdy! i průtahů při jednání s úřady. Hloupé anonymní udání na poškozování zeleně při rekonstrukci
koryta potoka a následné zahájení správního řízení s investorem také práce neurychlí. Také různé vandalské činy puber tální mládeže tuto práci doslova sabotují. Podnětná sdělení, tipy, přání (využití nové knihovny) a názory rádi zveřejníme i
podpoříme. Knihovně už nyní přibývají čtenáři, evidence a vypůjčování knih bude na úrovni doby. Jestli ožije i besedami,
autorským čtením, to už je věcí zájmu a iniciativy obyvatel. K tomuto účelu je i zamýšlena a určena. Dobrovodský zpravo daj, jak jsem již sděloval dříve, tiskne pro obec za velmi přátelskou cenu a ochotně místní tiskárna a veřejné prostředky to
rozhodně neničí).jš.

Letos se nemoštuje.
Přesto, že s investorem stavby bylo v loňském roce domluveno, že provoz moštárny bude zajištěn i v roce
2007, slib dodržen nebyl. Z bezpečnostních důvodů odmítá totiž dodavatel stavby převzít riziko zranění návštěvníků provozovny a nepovolí vstup do areálu staveniště. Úroda jablek letos je malá a tak snad stálí klienti i ostatní zájemci o tuto službu na nás nezanevřou. Na shledanou příští rok se těší dobrovodští zahrádkáři, pracovníci moštárny.
21.10. - den otevřených dveří v dobrovodské herně stolního hokeje
V neděli 21.10. se uskuteční v „klubovně hráčů stolního hokeje“ pod tribunou (na hřišti) pod názvem Dobrá Voda
open malý regionální turnaj stolních hokejistů kategorie billiard – hockey. Akce bude veřejně přístupná a měla by tak
zároveň posloužit všem zájemcům z řad dobrovodských občanů, kteří by se rádi podívali do útrob tribuny – do herny
stolního hokeje nebo-li Šprtce. Samozřejmě budou mít při této příležitosti všichni možnost si Šprtec vyzkoušet i na
vlastní kůži a to v případě jejich zájmu přímo v turnaji samotném (podmínkou je příchod před desátou hodinou) a
nebo kdykoliv během dne mezi10,30 až cca 15,30 hodinou. Na Vaši návštěvu se srdečně těší hráči dobrovodského
Šprtce.

Hluboká nad Vltavou oslaví druhé vinobraní
Jižní Čechy - kraj rybníků, malebných vesniček…a vína. O jihočeských rybnících a vesničkách zcela jistě nepochybujete, možná vám však přijde zvláštní spojitost jižních Čech s vínem. Pokud se chcete přesvědčit, že i víno k této části republiky patří, přijeďte 15. září do Hluboké nad Vltavou. Na náměstí se budou již druhým rokem konat Jihočeské slavnosti
vína, které navazují na historickou tradici vinařství v Hluboké nad Vltavou.
Původní vinice byla v tomto městě vysázena v roce 1534 tehdejším majitelem panství Ondřejem Ungnadem ze Suneku.
V průběhu následujících staletí sice došlo k jejímu zrušení, avšak před několika lety byla vinice obnovena a loni byl
uspořádán první a velmi úspěšný ročník slavností vína.
Pokud letošní září zamíříte na náměstí do Hluboké, budete mít možnost ochutnat různé druhy vína i burčáku z vyhlášených vinařství, poznat nejrůznější lidová řemesla a okusit některé k vínu neodmyslitelně patřící speciality jako například
sýry. Příjemnou atmosféru celého dne podpoří divadlo Hluboká nad Vltavou s ukázkami z muzikálu Jedna noc na Karlštejně, dětský taneční soubor Romanetto s vystoupením z doby renesance či kapely nejrůznějších žánrů. Celá akce bude
oficiálně zahájena ve 13 hodin. V 17 hodin se centrum dění přesune do hotelu Záviš z Falkenštejna, kde bude probíhat
degustace více jak 100 druhů domácích i zahraničních vín při poslechu tradiční cimbálové kapely. Přijeďte 15. září do
Hluboké na degustaci neopakovatelné atmosféry jihočeského vína. Určitě nebudete zklamáni a přinejmenším si odnesete
nevšední zážitky a pocit, že i díky vám mohla být obnovena tradice vinařství v jižních Čechách. Aktuální informace získáte na www.hlubokanadvltavou.eu.
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