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Informace občanům k dani z nemovitosti.
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic ani na rok 2010 nezměnila koeficient ( 1,4 ) pro výpočet daně z
nemovitosti. K jeho navýšení však došlo v rámci tzv. Janotova balíčku, tedy z rozhodnutí státu. Proto občané,
u kterých nedošlo k žádné změně (stavby, majetku), nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitosti, tato
daň jim bude vyměřena státem (Finančním úřadem). O její výši bude každý majitel domu nebo samostatně
stojící garáže informován a současně mu bude na platbu zaslána složenka.
Kulturní činnost knihovny
Knihovny nejsou jen instituce, které mají za úkol nakupovat, uchovávat, pečovat a půjčovat knihy, časopisy a jiné
informační materiály. Jejich posláním je i kulturní činnost, to znamená propagace knih a čtení, pořádání různých literárních výstav, besed s autory, autogramiád, literárních soutěží, přednášek na různá témata a podobných akcí pro děti i
dospělé. Není důvodu, proč by i naše Obecní knihovna nemohla uskutečňovat podobné akce, i když v komorním roz sahu. Proto jsme po získání přijatelných prostorových podmínek v roce 2008 zahájili cyklus besed pro dospělé. Jsou to
besedy na různá populární témata a především besedy s významnými osobnostmi. Že mají kladnou odezvu a své návštěvníky, jsme se již přesvědčili na uskutečněných akcích. Zatím byla realizována: 6.10.2008 přednáška se zdravotní
tématikou Prevence nemocí,18.5.2009 beseda s českobudějovickým autorem Mgr. Petrem Luniaczkem o jeho knize
Putování za jihočeskou lidovou architekturou, 12.10.2009 autorské čtení pí. Hany Marounkové z jejích knih Cesta do
hlubin psí duše, Stáří je nejlepší věk a Deník šílené důchodkyně. Besedy byly spojeny s autogramiádou a prodejem
knih. 23.3. 2010 bude uskutečněna beseda s pí. Annou Johanou Nyklovou o její knize Babka Ťapka na kraji světa,
aneb Nový Zéland očima české babičky.
Ale ani na děti nezapomínáme. Při dnešním neustálém vysedávání u počítače, které se koná na úkor jiných aktivit,
např. i četby, je potřeba dětem připomínat důležitost knihy pro rozvoj řeči a slovní zásoby, správný pravopis …. Proto
knihovna připravila program i pro naše děti. Ve školním roce 2008/2009 to byly společné návštěvy jednotlivých tříd
naší školy, které byly po přestěhování knihovny do nových prostor uskutečněny formou exkurze, seznámení s knižním
fondem a pravidly půjčování. Mnoho dětí se přihlásilo a začalo si půjčovat knihy. Ve školním roce 2009/2010 realizujeme pro děti literární soutěže s názvem Sejdeme se v knihovně, při nichž budou mít možnost prověřit a zrekapitulovat své literární znalosti odpovídající jejich věku. Soutěže jistě budou novým impulzem k zájmu o četbu. Ale je i na
rodičích, aby pochopili důležitost četby v životě dítěte a návštěvy knihovny svým dětem doporučili. Zákazem návštěv
v knihovně by také nebylo rozumné děti trestat a to ani v případě, že budou knihovnou upomenuty za překročení výpůjční lhůty. Většina menších dětí není schopna uhlídat čas výpůjčky, je to úkolem rodičů.
Obecně je třeba upozornit, že dnes při automatizovaném výpůjčním procesu pomocí počítače tento hlídá přesně výpůjční lhůty a účtuje poplatky z prodlení. Jedná se o zanedbatelné částky, které jistě bez problémů uhradíte. Ve sledování výpůjční lhůty jsme byli dosud příliš shovívaví. Na rozdíl od knihovnice, je nyní počítač nesmlouvavý. Knihy
jsou půjčovány na dobu jednoho měsíce a písemné urgence rozesílány po třech měsících. Tyto je nutno uhradit v
hodnotě 20,- Kč dospělý čtenář a 10,- Kč dítě. Roční čtenářský poplatek zůstává nezměněn a činí 40,- Kč u dospělého
a 20,- Kč u dětského čtenáře.
V závěru žádáme všechny, kdož dlouhodobým nevracením knih zdržují dokončení přechodu na počítačový systém,
aby knihy na základě urgence neprodleně vrátili. Marie Vondrů.

OBECNÍ KNIHOVNA na Dobré Vodě u Českých Budějovic Vás zve na besedu s pí. Annou
Johanou Nyklovou a autorské čtení z její knihy „Babka Ťapka na kraji světa neb Nový Zéland očima
české babičky“.
Autorka, původním povoláním prodavačka, si ve svých sedmdesáti dvou letech splnila dávný sen z mládí a vypravila se
úplně sama na tři měsíce na Nový Zéland. Ve své knížce nám, díky jejímu vyprávění i četným fotografiím, nevšedním
způsobem dává možnost prožít tuto dobrodružnou cestu. Její věk a životní zkušenosti jsou pramenem osobitého pohledu,
kterým zkoumá život v pro nás tak exotické zemi.
Knihu, kterou paní Nyklová vydala vlastním nákladem, si lze na místě zakoupit za 520,- Kč. Více na www.babkatapka.cz

Dětské odd. knihovny – Lázeňská 42 dne 23. 3. 2010 od 18.00. hod. Vstup zdarma.
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Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda.
Mateřská škola Dobrá Voda zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2010/2011

Zápis bude ve dnech 29.3. - 30.3.2010 od 14.00 – 16.00 hod.

ve třídě Bodlinek /prostřední žlutý pavilon/.
Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název„Dobrovodský pramínek“. Hrajeme hry, kreslíme, malujeme, modelujeme z hlíny, stavíme z lega, zpíváme, cvičíme, tancujeme, chodíme do lesa a na
procházky do krásné přírody, která nás obklopuje. Ve školce se nikdy nenudíme, jsme všichni kamarádi. Přijďte se
k nám podívat. Srdečně Vás zveme. Vedoucí učitelka MŠ Eva Miglová .

Mateřská škola Dobrá Voda u ČB
Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola u Českých Budějovic. Škola se
nachází v centru obce, v těsné blízkosti Obecního úřadu a významné památky - barokního kostela Panny Marie Bolestné. V sousedství je nově vybudovaný areál koupaliště „Vodní ráj“ a domov důchodců.
Každá třída má své jméno. Máme tu Bodlinky, Koťátka, Slůňátka a Broučky. Jednotlivé třídy jsou věkově smíšené,
takže jednu třídu mohou navštěvovat kamarádi a sourozenci. Každá třída má k dispozici svou část zahrady, která je vy bavena pískovištěm a průlezkami, děti si hrají v menších skupinách, vzájemně se neruší.
Naším hlavním zaměřením je práce s keramickou hlínou. Ve škole máme keramickou pec, sami si glazujeme a vypalujeme naše výrobky a těšíme se společně na každé otevření pece. Když se práce podaří, máme spoustu krásných
dárků pro rodiče, přátele a stařečky v domově důchodců.
Několik let využíváme výukový program Lego dacta. Děti si při tématickém konstruování rozvíjí prostorovou orientaci, představivost, fantazii, zdravou soutěživost, smysl pro kolektivní práci, zručnost, manipulační dovednosti a
kombinační možnosti.
Vzhledem k umístění mateřské školy máme velice blízko k přírodě. Děti se seznamují s přírodou na základě projektu
Putování s ježkem a našeho školního projektu ekologické výchovy. Naše mateřská škola je umístěna v klidné části
obce, v blízkosti lesa, nedaleko je rybník Lusný. Lesy a louky v okolí Dobré Vody jsou častým cílem vycházek dětí.
Na škole pracuje hudební kroužek, děti prezentují školu na veřejných vystoupeních. Nadané děti mají možnost učit
se hrát na zobcovou flétnu.
K upevňování správného držení těla využíváme cvičení na balančních míčích, které simulují jízdu na koni, v logope dii pomáhá při dechových cvičeních, rytmu řeči, správnému frázování, používá se pro kondiční a aerobní cvičení. Pohybově nadané děti mají možnost navštěvovat tanečně pohybový kroužek studia MOVE 21. Každý rok nejstarší děti
navštěvují školičku plavání. Své plavecké dovednosti pak mají možnost procvičovat na sousedním koupališti.
Dětem z nábožensky založených rodin umožňujeme navštěvovat náboženství, které na škole vedou řádové sestry z
fary.
V rámci seznamování s cizími jazyky nabízíme školičku angličtiny, popř. němčiny.
Každoročně pořádáme mikulášskou nadílku, vánoční posezení u stromečku, masopustní karneval, čarodějnice, Den
matek, oslavy MDD, školní výlety, olympiády, loučení s předškoláky, oslavu konce školního roku.

1. JVS a.s. - Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Voda z veřejného vodovodu podléhá pravidelné kontrole
V posledních měsících se řada občanů setkává ve svých schránkách s nabídkou placených rozborů kvality vody soukromou pora denskou firmou přímo v domácnosti. Nabídku většinou doprovází varování o zhoršené kvalitě pitné vody v důsledku povodní,
dešťů a jiných vlivů. Za rozbor provedený v domácnosti si firma účtuje stovky korun. Někdy na základě zjištění zhoršených výsledků doporučuje řešení, kterým může být nákup drahých filtrů nebo jiných zařízení sloužících k další úpravě vody.
Pitná voda dodávaná do veřejné sítě podléhá přísné kontrole. Mezi povinností provozovatele, tedy společnosti 1. JVS a.s., patří i
stálá kontrola kvality pitné vody. „Voda se upravuje moderními technologickými postupy, zohledňujícími místní podmínky tak,
aby splňovala všechny hygienické požadavky. Neakreditované laboratorní postupy a rozbory mohou mít pouze orientační charakter. Zásadní informace poskytnou zákazníkům akreditované laboratoře, např. Zdravotního ústavu nebo provozovatelů vodovodů a
kanalizací, které běžně provádějí rozbory na speciální organické látky a další parametry,“ upozorňuje hlavní technolog 1. JVS a.s.
Jiří Stara.
Domácí filtr může některé tyto látky zachytit, nicméně může docházet i ke kontaminaci filtru mikroorganismy. „Zákazník si
navíc vyrábí vodu ochuzenou o důležité prospěšné minerální látky. Dlouhodobé užívání této filtrované vody může vést i k vážným
zdravotním potížím, nehledě na vysokou finanční náročnost této úpravy,“ sdělil Zdeněk Kocmoud, vedoucí hygienických laboratoří Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích.
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Upozornění Policie ČR.
Policejní orgány prošetřují případy tzv. falešných kominíků, kteří se pohybují v obcích, kde občanům nabízejí služby
vyčištění komínů, provedení revizí topidel, výměny bezpečnostních komínových dvířek apod. Mohlo by se jednat o
podvodné jednání, kdy se podezřelé osoby vydávají za kominíky, vystavují falešné faktury, uvádějí nepravdivé údaje,
vybírají finanční zálohy. Na základě výše uvedených zjištění policejní orgány OOP Suché Vrbné žádají pracovníky
obecních úřadů (občany), aby v případě zjištění podezřelých případů ve věci podvodných kominíků informovali Policii
ČR na linku 158, popřípadě Obvodní oddělení Suché Vrbné, tel. 387 410 138.

!!! POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Jaké druhy odpadů se sbírají?
Mezi nebezpečné odpady patří např.:








ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
zářivky, úsporné žárovky, teploměry
olověné akumulátory z osobních vozidel
suché články (monočlánky)
barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:
 matrace, koberce, linolea
 WC mísy, umyvadla
 kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
 staré oděvy, boty apod.
Pozor! Neodkládejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti
pro děti či zvířata.!!!
Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce Dobrá Voda, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví Obecní úřad v Dobré
Vodě.
Seznam zastávek - sobota 27.3.2010

12.45 – 12.55 hod – U Křížku, 13.00 – 13.10 hod – Potoční ulice , 13.15 – 13.35 hod – Na Vyhlídce,
13.40 – 14.00 hod – za kostelem, 14.05 – 14.25 hod – K Lusnému, 14.30 – 14.50 hod – Trávní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní omezení o velikonočních svátcích.
Po dobu konání velikonoční dobrovodské pouti stanovil odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
České Budějovice na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu v ulicích
Dobré Vody. Jedná se o úseky ul. Lázeňská -silnice III/14611, místní komunikace – Hornická, Zacharova, Sadová,
Požárníků, Na Stráni. Jedná se většinou o jednostranný zákaz stání. Věnujte, prosím, pozornost dopravnímu značení!!!

A co připravují na letošní rok dobrovodští hasiči?
30. dubna Pálení čarodějnic, 1. května Májka, 29. května Dětský den, (náhr. termín 5. června), 28. srpna Plavidla
na potoce, 2. října Drakiáda (náhr. termín 9. října), 27. listopadu Dobrovodské hlaholení.

Vážení spoluobčané!
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Na rozdíl od mnohých sdělovacích prostředků, které o letošní zimě hovořily jako o katastrofě nebo pohromě, se domnívám,
že po čtyřech letech jsme opět zažili normální zimu. Se vším všudy, jak má být. Sněhu spadlo poměrně dost a tak s ním byly
spojené problémy. Děkuji vám všem, obyvatelům Dobré Vody, za opravdu skvělý přístup k úklidu chodníků. Také Na Bar borce, v problematickém sjezdu, byla pomoc místních velmi znát. Nebylo tak tomu všude a zejména velká města měla
problémy. Všude a stále kouřící pan senátor, navrhovatel „chodníkového“ zákona asi nikoho o jeho výhodách nepřesvědčil.
Laxní přístup obyvatel sídlišť a jejich anonymita ve velkých městech způsobily velké problémy v přesunu k zdravotním
střediskům, obchodům i stanicím MHD. Stále rostoucí počet automobilů i u nás bránil v efektivním čištění chodníků i ulic
dostupnou technikou. Vám všem, kteří pochopili můj prosincový apel a uklízeli chodníky, patří můj dík. Děkuji vám, že jste
mě v tom nenechali „vykoupat“. K tomu se samozřejmě připojují všichni zastupitelé.
Na druhou stranu se zaměstnanci obce rovněž snažili udržovat sjízdnost silnic a velmi často to bylo i na úkor spánku.
Obecní traktor s blikajícím majákem prohrnoval silnice i v nočních hodinách, aby potom mohl vyjet nákladní vůz s posypo vým zařízením. Objektivní posuzovatel musí uznat, že hlavní komunikace byly stále sjízdné. Děkuji tedy tímto i pra covníkům obecního úřadu, kteří traktorem, sypačem, sněhovou frézou i lopatami pracovali na úklidu obce. Vyjádřeno v korunách, stála nás ta letošní zima asi 200 tisíc korun. Není to mnoho, ale za tuto sumu se dá vyměnit např. deset velkých oken
v základní škole. My jsme jich vyměnili během únorových prázdnin 16, další čekají v létě. Další neméně nákladné opravy
ve škole nás čekají také v létě. Ty přispějí ke zlepšení studijního prostředí žáků a učitelů školy, ale každý takový krok smě řuje i k snížení nákladů na elektrickou energii, plyn a vodu. Tyto náklady sami pociťujete ve svých domácnostech, kde je počítáte ve „stovkách“ a tisících, v měřítkách obce jsou to statisíce.
Podařilo se už rozsvítit 2 nové lampy ve Zlaté ulici. Nedostatečná dokumentace kabelových rozvodů způsobila časovou
prodlevu, akce měla být hotova již v listopadu. Ve spolupráci se Srubcem se však povedlo rozsvítit i nové 3 lampy na rozhraní Dobré Vody a Srubce, na konci Srubecké ulice, kde dosud svítil pouze měsíc. Naopak, chlapíkům s věkem na hranici
trestní zodpovědnosti se podařilo několik lamp zhasit, ale to už asi k této společnosti nějak patří. J. Šabatka, starosta.

Jsme součástí zkušebního sčítání lidu, domů a bytů
Naše obec Dobrá Voda u Českých Budějovic byla zařazena do vzorku 0,5 % ze všech obyvatel, domů a bytů v ČR, kterých se
týká tzv. zkušební sčítání organizované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Cílem zkušebního sčítání je ověřit správnost všech
etap průběhu sčítání a vyhodnotit zkušenosti, zejména ověřit srozumitelnost vyplňovaných formulářů před celorepublikovým sčítáním lidu, domů a bytů, které ČSÚ připravuje na březen 2011. „Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit nové postupy, mezi které
patří například možnost vyplnit sčítací formuláře elektronicky, a také odhalit případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů z pohledu občanů. Rád bych Vás, kteří jste byli do projektu zkušebního sčítání vybráni, požádal o spolupráci a pomoc.
Předem děkuji za čas, který vyplnění formulářů věnujete, protože každý správně vyplněný dokument přispěje k úspěšné přípravě
celostátního sčítání v roce 2011,“ říká ke zkušebnímu sčítání, které je dobrovolné, Ing. Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ.
Zkušební sčítání začne 6. dubna 2010. Od tohoto dne, až do 16. dubna 2010, budou sčítací komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině
případů Vaši poštovní doručovatelé, osobně doručovat sčítací formuláře. Domácnosti ve vybraných lokalitách naší obce, které bu dou součástí zkušebního sčítání, budou s dostatečným předstihem o této akci včas informovány. Sčítací komisaři se budou
prokazovat služebním průkazem a k vyplnění formulářů Vám předají veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Sčítací formuláře je možné vyplnit také elektronicky. Přístup k elektronické verzi formulářů a veškeré nezbytné informace včetně postupu, jak je vyplnit, naleznete na internetové stránce www.scitani.cz.
Vyplněné sčítací formuláře je možné odevzdat počínaje 17. dubnem 2010 několika způsoby: navrácením sčítacímu komisaři při
jeho druhé návštěvě, bezplatným odesláním poštou na P.O.Box ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou, osobním předáním na poště
uvedené v letáčku nebo odesláním v elektronické podobě. Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně ke statistickým účelům a podléhají velmi přísné ochraně dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů a podle zákona o ochraně osobních
údajů. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby podílející se na zpracování údajů, jsou vázáni přísnou mlčenlivostí, která je ča sově neomezená.
Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na kontaktní místa uvedená v letáčku, který Vám sčítací komisař doručí do poštovní schránky, na oddělení Sčítání lidu, domů a bytů České Budějovice na telefonním čísle 386 718 590 nebo navštivte oficiální
internetové stránky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - www.scitani.cz.
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