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INFORMACE K VOLBÁM.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území České republiky konají v pátek
28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Voličem pro tyto volby je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Na Dobré Vodě je volební místností pro oba okrsky jídelna základní školy Na Vyhlídce 6.
Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té strany či politického hnutí, pro niž se rozhodl hla sovat. Zároveň může zakroužkováním čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Podrobné pokyny k těmto volbám jsou přiloženy u každého souboru hlasovacích lístků, které obdržíte, v případě nejasností je ve volební místnosti i tištěný volební zákon.
Jít volit je právem každého občana-voliče, nikoliv jeho povinností. Svou účastí u voleb však má každý
možnost pokusit se o posílení vlivu na vládu té strany nebo hnutí, o které si myslí, že v příštích letech povede
tuto republiku podle jeho představ a hlavně v souladu s reálnými možnostmi tohoto státu. Stoupající volební
účast v různých zemích světa ukazuje, že lidé nečekají na to, že za ně bude rozhodovat někdo s jiným smýšlením. Postavte se tak k volbám i Vy. Nesplní-li volební výsledky Vaše očekávání, bude to s pocitem, že jste
se alespoň pokusili něco pro věc udělat. jš.
Státní symboly.
Před devadesáti léty, 30. března 1920, schválilo tehdejší Národní shromáždění nové státní symboly Českoslo venska. Vedle státního znaku, pečeti či prezidentské standarty šlo zejména o státní vlajku, která na rozdíl od před chozích však vydržela v nezměněné podobě dosud. Od roku 1993 je i vlajkou České republiky. Jejím autorem je
pozapomenutý úředník Jaroslav Kursa.
Vydáme-li se do zahraničí, setkáme se u nás s téměř zapomenutým jevem. Při příležitosti obecních, zemských (ve
Švýcarsku kantonálních) i státních svátků nejen na úředních, firemních, ale zejména soukromých budovách jsou všude
vidět obecní, zemské či státní vlajky. Ne tak v České republice. Český občan si státní vlajku dává do souvislosti s
vládnoucím režimem před rokem 1989 a většinou neví, že tato vlajka vznikla již v uvedeném roce 1920 a od té doby
byla pro občany republiky symbolem hrdosti na příslušnost k tomuto státu. Jako nástupnickému státu a po dohodě se
Slovenskem ji i po rozdělení obou republik v nezměněné podobě užívá i Česká republika. Abychom tento státní sym bol opět navrátili do povědomí lidí, rozhodli letos zastupitelé o vyvěšování státních vlajek i na Lázeňské ulici. Z dvaceti vlajek se dvě ztratily do dvaceti čtyř hodin, další do týdne. Chci upozornit, že v tomto případě se, pokud bude pacha tel dopaden, nebude jednat o přestupek za krádež do 5000 Kč. Může se jednat i o hanobení státního symbolu s trestem
podstatně tvrdším. Myslím, že je pro každého, kdo má o státní vlajku zájem, finančně dostupná. Koupit ji lze i u nás,
na obecním úřadu za 240 Kč. Dnes se vlajkou prezentují většinou pouze sportovní fandové v zahraničí, kteří navíc nezapomenou na vlajku s pocitem hrdosti ještě umístit nápis, odkud to vlastně přijeli. K tomu jistě vlajka neslouží. Ostat ní cizinci takovou potřebu „upravovat“ státní symboly jaksi nemají.
Každý rok v České republice slavíme celkem 7 státních svátků, díky nimž si připomínáme velmi významné události
naší dávné i poměrně nedávno napsané historie, spojené s českou státností a kulturou.
Kromě tradičních státních svátků (tedy nejvýše postavených), jsou připomínány i další důležité události v našich dějinách, a to formou významných dnů a ostatních svátků. Podle zákona však musí v den státního svátku či významného
dne vlát na státních úřadech a institucích, zřizovaných státem (vč. škol, obecních úřadů apod.) státní vlajka. Vyvěsit ji
však lze i na objektech soukromých a věřím, že se k této praxi, i když nejsme nikým nuceni, brzy vrátíme. Příležitostí
je během roku dost, připomeňme si proto některé termíny.
Státní svátky:
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1. leden - Den obnovy samostatného českého státu. Tímto dnem je připomínán vznik samostatné České republiky
po rozdělení Československa na přelomu let 1992 a 1993. Slaví se současně s Novým rokem.
8. květen - Den vítězství. Československo, do té doby okupované Německem, bylo osvobozeno právě v tento den (8.
května 1945) ruskými a americkými vojsky. Došlo tak k ukončení jedné z nejhorších a nejničivějších novodobých vá lek v historii Evropy.
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Kolem roku 863 za vlády knížete Rastislava přinesli
Cyril a Metoděj ze Soluně na naše území křesťanství a další základy slovanské vzdělanosti (písmo hlaholice).
6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa. Roku 1415 byl v německé Kostnici upálen pro své názory jeden z nejvýznamnějších českých reformátorů, myslitelů a kazatelů mistr Jan Hus. Na kostnický koncil odjel vybaven
ochranným glejtem krále Zikmunda. Domníval se, že bude moci při řešení rozkolu církve prezentovat své myšlenky,
avšak byl vyzván, aby své učení, které pohnulo Evropou, odvolal. To neučinil. Za propagaci a rozvíjení myšlenek Johna Wicklefa a katolické reformace byl již dříve papežem Janem XXIII. uvržen do klatby.
28. září - Den české státnosti. Druhý nejdůležitější svátek je pevně spjat s křesťanskou a svatováclavskou tradicí. V
tento den byl zavražděn český patron, kníže a světec Václav svým bratrem Boleslavem v jeho sídle - Staré Boleslavi.
Každoročně se zde v tento den koná svatováclavská pouť.
28. říjen - Den vzniku samostatného českého státu. Tento den můžeme označit za nejdůležitějším svátkem, spojeným s existencí samostatné České republiky. Samostatné Československo vzniklo po dlouhých "bojích" českých a
slovenských obyvatel o vznik samostatného státu s úsilím oddělit se od již upadající monarchie. Tehdejší ČSR se sklá dala z Čech, Moravy, Slezka, Slovenska a části Podkarpatské Rusi. V tento den je pokládána kytice u prvního ČS
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Večer vyznamenává prezident republiky významné osobnosti kulturního a
společenského života.
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. V roce 1939 v tento den se uskutečnila studentská demonstrace
proti nacistické okupaci, při které byl zastřelen student Jan Opletal. Poté byly okamžitě zavřeny všechny vysoké školy
v zemi, popraveni byli další studenti. V roce 1989 byla komunistickými úřady povolena studentská připomínka této
události, která se na Národní třídě v Praze změnila v otevřenou protikomunistickou demonstraci. Ta byla tvrdě potlačena policií, avšak odstartovala přechod ČR k demokracii.
Významné dny:
27. leden- Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
8. březen- Mezinárodní den žen
12. březen- Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
5. květen- Květnové povstání českého lidu
27. červen- Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad- Den válečných veteránů
Ostatní svátky:1. leden- Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. květen- Svátek práce, 24. prosinec- Štědrý den, 25. prosinec-1. svátek vánoční, 26. prosinec-2. svátek vánoční.
Českých státních symbolů je celkově sedm: velký státní znak, malý státní znak, státní barvy (trikolóra), státní pečeť,
státní hymna - Kde domov můj?, vlajka prezidenta republiky a státní vlajka. Bližší informace o nich lze získat v zákoně
č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky.
Tradičními symboly českého státu, které nejsou zakotveny v ústavě jsou České korunovační klenoty, především Svatováclavská koruna a národní strom - Lípa malolistá (srdčitá). Svatováclavská koruna je historickým symbolem Českého státu. Byla zhotovena pro korunovaci českého krále Karla IV., která se konala dne 1. září 1347. Pro její vytvoření
bylo zřejmě použito kamenů z původní přemyslovské koruny. Koruna nikdy nebyla ve vlastnictví krále, byla mu pouze
svěřena. Koruna bývala umístěna na lebce sv. Václava. Nyní je uložena v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Žádost obecního úřadu.
Od června začne rozsáhlá rekonstrukce budovy obecního úřadu. Přestože provoz zůstane v budově
zachován, prosím, aby jste dodržovali redukované úřední hodiny. Pro veřejnost budeme úřadovat v
pondělí a ve středu od 7,30 do 17,00 hodin. V ostatní dny pouze v nejnutnějších případech. Jedná
se o organizační opatření v zájmu bezpečnosti. Děkuji, J. Šabatka, starosta.
10 let od „zmrtvýchstání“ dobrovodských varhan
O vánocích loňského roku (2009) uplynulo bez povšimnutí již 10 let od chvíle, kdy byly po dvouleté rekonstrukci v
dílně firmy Doubek a syn – varhanářství nově zprovozněny a nedlouho poté slavnostně vysvěceny varhany v kostele
Panny Marie Bolestné. Stavitelem původního nástroje byl Johann Fialka. Dlouhá léta nepoužívaný nástroj se při mších
i slavnostních příležitostech opět rozeznívá pod kopulí kostela. j.š.

Dětský den
3. června 1995 připravil Sbor dobrovolných hasičů pod záštitou obce Dobrá Voda u Českých Budějovic.
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Vystoupili na něm mladí hasiči z Borovan, družstvo místních hasičů předvedlo požární útok a Okresní
požární sbor z Českých Budějovic předvedl ukázku své techniky. Na zdaru akce se podíleli i místní podnikatelé finanční podporou pro občerstvení pro děti. Podle dobových záznamů to byl 1. dětský den v novodobé
historii obce.
Tak jako v předchozích letech pořádá letos SDH Dětský den, který se bude konat 29. května od 14 hodin.
Ač právě tento den je druhým dnem voleb doufáme, že účast malých návštěvníků bude hojná jako předešlé
roky. V úvodu by se nám měla představit POLICIE ČR s novými vozy a ukázkou policejních psovodů.
Chytání rybek, chůdy, plechovky, prolézačka, kameny, košíková, stříkání na terč, jízda zručnosti, kuželky,
házení na panáka, překážková dráha, to jsou atrakce tradiční a ty každý jistě zná. Novinkou budou jistě
lanové aktivity, střelba z luku, projížďka s koňským povozem, ukázka veteránů a snad i projížďka. Novinkou
bude jistě také vyproštění osoby z havarovaného vozidla, požární útok dětí SDH Zliv, ukázka zásahu JSDHO
Zliv s dýchací technikou a vysokotlakou proudnicí. Z cen jistě děti ocení mimo jiných sladkostí např. zmrzlinu a pikadory. A aby tatínkové nezaháleli a maminky si také něco odnesly, bude pro ně připravena střelnice
na růže, jako výcvik střelby pro čas poutí. Náš sbor také představí prototyp požárního přívěsu, který si vlastními silami postavil. Další disciplíny sportovního charakteru připravili pro děti i kamarádi z hokejbalového a
fotbalového týmu. K poslechu nám bude hrát kapela pana Malého.
Touto cestou bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří podporují naši činnost. Doufám, že nebude vadit, když
z jejich darů objednám i počasí. A ještě prosba: Z žádné části Dobré Vody to není na plochu, vyhrazenou pro poutě, kde
budou probíhat ukázky, ani ke stanu ve sportovním areálu tak daleko, aby se tam nedalo dojít pěšky. Nechte auta doma,
ať nedojde k ohrožení vystupujících, tak samotných dětí. Starosta SDH Dobrá Voda Stanislav Augustin.

Máte platný řidičský průkaz?
Protože se blíží doba ukončení platnosti některých řidičských průkazů a na úřadech se v závěru roku předpokládají
velké fronty, je na čase si připomenout, kterých ŘP se tato výměna týká. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby
pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti! Kde si můžete vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti úřadu
obce s rozšířenou působností , pro Dobrou Vodu je to na Magistrátu města České Budějovice v Jeronýmově ulici.
Zákon 361/2000 Sb. § 134 Výměna dosavadních řidičských průkazů
•

Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zá kona.

•

Řidičské průkazy vydané
•

od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007,

•

od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,

•

od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.!!!

Poruchy na veřejném osvětlení.
V poslední době na několika místech obce déle nesvítilo nebo nesvítí veřejné osvětlení. Kromě běžně opotřebených
žárovek a ostatních součástí, lamp zničených vandaly (v některých, stále se opakujících místech je žárovka opětovně
rozbitá velmi brzy po opravě) a z dalších, někdy až kuriózních důvodů, kdy si majitelé domů lampy povolením po jistky vypínají sami, jsou příčinou poruch přerušená kabelová vedení. Ne vždy to je následkem neopatrného kopání,
částečně to má, zejména u starších hliníkových kabelů, na svědomí zimní období a pohyby okolních zemin vlivem
mrazu. To zejména tam, kde kabel nebyl uložen v chráničce nebo nebyl uložen do dostatečně silného pískového lože.
Vytýčení takových poruch je někdy obtížné, za mrazivého počasí se ani spojka dobře udělat nedá. Přesto, prosím, pří padné poruchy hlaste, abychom jich při objednané akci opravili co nejvíce. Děkuji, j.š.

Prodej pozemku na Dobré Vodě.
Z rodinných důvodů prodám zahrádku v zahrádkářské kolonii Na Barborce, bez domečku, ale s vlastním vrtem, velikost 324 m2, cena 250 tisíc Kč, jsem majitelem. Miloš Klinkera, tel. 777 638 998.

Pozvánka na výstavu.
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Jan a Ivana Bambasovi srdečně zvou dobrovodské občany na výstavu soch a obrazů
na své zahradě na konci Stříbrné ulice. Výstavu zahájíme
zpěvem a tancem v sobotu
19.6.2010 v 18 hodin. Můžete
nás navštívit každý den, až do
pátku 25.6.2010 od 16 do 19
hodin. Upozorňujeme, že Stříbrná ulice je slepá a tak v ní v
den vernisáže nelze parkovat.
Těšíme se na vás. www.bambasovi.cz

Dětské fotbalové turnaje SK Dobrá Voda u Č.Budějovic.
Již druhým ročníkem se letos uskuteční v obci turnaje mladých fotbalových nadějí Dobré Vody. Tyto turnaje o pohár starosty Dobré Vody jsou zaštítěny jak obcí, tak většinou drobných živnostníků obce. Přispíváme tak k získání větší vážnosti
obce nejen v okrese, ale i v kraji.
Po loňském výsledkovém neúspěchu se fotbaloví benjamínci hodlají poprat o nejvyšší místa v turnaji a tak ještě více zviditelnit práci trenérů a SK jako takového.
V letošním roce se k hráčům starší přípravky připojí i překvapení letošního roku minipřípravka. Dobrovodská minipřípravka je důkazem důvěry rodičů v dobré vedení mládeže SK D.Voda. Nejmladších fotbalistů se schází na hřišti pravidelně
3x týdně 20-25 a rodiče jsou jistě spokojeni, že jejich ratolesti využívají volný čas nejen k vysedávání u počítačů či jiných
vymožeností dnešní doby. Je třeba poděkovat třem trenérům kteří jsou zároveň hráči ,,A‘‘ mužstva za čas, věnovaný našim
nejmladším fotbalistům.
Letošní turnaje se konají v termínech: starší přípravka dne 12.6.2010 a minipřípravka dne 26.6.2010 vždy od 9.00 hodin.
Každý turnaj bude mít po 8 účastnících.
Starší přípravka: SK Dobrá Voda, FK Kaplice, SK Dříteň, SK Mladé, SK Slávia Č.Budějovice, Sokol Kamenný Újezd,
SK Čtyři Dvory
Minipřípravka: SK Dobrá Voda , SK Jankov, Loko Č. Budějovice, Dynamo Č. Budějovice, Jiskra Třeboň, SKP Č. Budě jovice, Sokol Kamenný Újezd, Spartak Trhové Sviny
Závěrem si dovoluji pozvat všechny a nejen fotbalové fandy na oba turnaje.

Poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by děti byly připraveny o spoustu krásných sportovních zážitků. Libor Valenta, trenér mladší a starší přípravky SK Dobrá Voda.
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