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Velikonoční koncert – Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka
Tentokrát netradičně, ne v kostele, ale ve společenském sálu Domova důchodců na Dobré Vodě, pořádá obec
velikonoční koncert. Koncert se koná na Velikonoční pondělí, tj. 6. dubna od 18. hodin a v asi hodinovém vystoupení
uslyšíte Trio Ridente (rozesmáté trio). Tvoří jej Eliška Dvořáková a Zuzana Zaimlová - mladé sopranistky,
absolventky Konzervatoře v Českých Budějovicích, vysokých uměleckých škol a interpretačních kurzů. Vystupují u
nás i v zahraničí. Doprovází je Ivana Sedlecká - zkušená a žádaná klavírní korepetitorka. Zajímavostí provedení díla
tímto triem je, že si sopranistky vždy po písni vymění hlasové party. Každá píseň tak získává jedinečnou atmosféru a
jedinečné hlasové zabarvení.
Členky se vzájemně znaly z rodného města Ledenic. Jejich spolupráce začala na konci roku 2013. Tehdy začaly
společně studovat Moravské dvojzpěvy, známý cyklus Antonína Dvořáka, který začátkem letošního roku natočily.
Moravské dvojzpěvy začal Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše
Jana Neffa, v jehož rodině působil od roku 1873 (nebo 1875) jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli
velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty, na nichž zpívali písně a dvojzpěvy. Neff
navrhl Dvořákovi, zda by pro dvojzpěv s klavírem upravil některé moravské lidové písně. Dvořák souhlasil, pak se
ale rozhodl, že místo úprav již existujících nápěvů použije pouze texty, které zcela nově zhudební.
Děkuji tímto paní ředitelce Domova důchodců za to, že uspořádání koncertu v prostorách domova umožnila a
všechny vás zvu k návštěvě tohoto vystoupení. Vchod do sálu je od parkoviště na severní straně Domova důchodců. J.
Šabatka, starosta.

Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda u Českých Budějovic
Mateřská škola Dobrá Voda u ČB, Zacharova 17, zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok
2015/2016. Zápis proběhne ve dnech 13.4. – 14.4. 2015 od 14:00 do 16:00 hod. ve třídě Bodlinek /2. žlutý pavilon/.
Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a s bodovým ohodnocením.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dobrá Voda pro školní rok
2015/2016:
1.
Dle §34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., mají absolutní přednost pro přijetí děti 5leté, které následující
školní rok zahájí školní docházku a mají trvalé bydliště v Dobré Vodě u ČB.
2.
Děti ve věku 3-5 let s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní docházkou,
přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.
3.
Děti ve věku 5 let z jiných obcí, které následující školní rok zahájí školní docházku. Přijetí takového dítěte
je možné pouze při volné kapacitě školy.
4.
Děti ve věku 3-5 let z jiných obcí s pravidelnou celodenní docházkou. Přijetí takového dítěte je možné
pouze při volné kapacitě, přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.
V naší mateřské škole 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. Učíme se přírodu chránit. Zapojili
jsme se do Recyklohraní pořádané firmou Asekol. Ve školce máme sběrný box na baterie a kontejner na drobný
elektroodpad. Ve školce se nikdy nenudíme a jsme všichni kamarádi. Přijďte se k nám podívat. Srdečně Vás zveme.
Učitelka pověřená vedením mateřské školy Bc. Eva Miglová

Ceny vodného a stočného
Cena vodného a stočného od 1. dubna 2015 do 31. března 2016 se proti minulému stejnému období
prakticky nemění. Cena vodného vč. DPH v roce 2014 byla 36,08 Kč, v roce 2015 bude 36,39 Kč. Cena
stočného vč. DPH v roce 2014 byla 28,58Kč, v roce 2015 bude 28,46 Kč. Ceny uvedeny za 1m3. (Pevná
složka - platba za vodoměr se rovněž nemění, podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru bez DPH = 745
Kč). jš.
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Stavební činnost obce
Dokončena byla kompletní oprava chodníku Na Vyhlídce včetně výměny části veřejného osvětlení a úpravy
křižovatky s ulicí Lázeňská. Pracuje se na zateplení obvodového pláště tělocvičny školy, vyměněna tam byla
kompletně střešní krytina, rovněž včetně doplnění tepelné izolace tloušťky 14 cm. V závěrečné fázi přípravy
je rekonstrukce Srubecké ulice, která bude kromě nových povrchů spočívat i v prodloužení kanalizace až na
hranici s obcí Srubec a v zásadní rekonstrukci veřejného osvětlení. Připravujeme i výměnu veřejného
osvětlení na celé Lázeňské ulici, kde jsme požádali o finanční dotaci. jš.
Jak se nestát obětí – triky podvodníků a zlodějů
Přednáška zástupců Policie ČR na toto téma se bude konat ve společenském sále Domova důchodců
Dobrá Voda dne 13.5.2015 od 14.00 hod. Přednášku povede tisková mluvčí Jihočeské policie paní por. Ing.
Štěpánka Uhlířová spolu s panem mjr. Mgr. Jiřím Matznerem, vedoucím oddělení tisku a prevence. Na tuto
akci zveme i obyvatele obce. Seniory chtějí seznámit s nejčastějšími druhy trestné činnosti, které jsou právě
na této ohrožené skupině osob páchány. Uslyší rady a upozornění, jak se nestát obětí trestného činu. Hovořit
budou o podvodnících, kteří seniory navštěvují doma, či je oslovují po telefonu nebo internetu a nevynechají
ani obezřetnost např. v obchodech či prostředcích městské hromadné dopravy, kde bývají senioři často
okrádáni.
Mgr. Renata Tetourová, Domov důchodců Dobrá Voda
Svoz bioodpadu, hnědé nádoby – začne v pátek dne 3. dubna a bude jako loni pokračovat každý druhý
pátek (sudý týden) v měsíci. Pro zájemce jsou ještě nádoby k dispozici, stačí navštívit obecní úřad a uvést
adresu a č. parcely domu nebo zahrady. Následně vám bude nádoba zavezena s dvojím výtiskem smlouvy,
jeden z výtisků obratem vrátíte na obecní úřad. Bez dalšího poplatku! Současně žádám všechny, kdož
využívají systém třídění odpadu, aby důsledně dodržovali sortiment, který se zde třídí!!! jš.
Zimní soustředění mládeže SK DOBRÁ VODA U Č.BUDĚJOVIC
Další část zimní přípravy je za
námi. Od čtvrtka do neděle naše
dobrovodská mládež absolvovala
zimní soustředění. Za krásného
počasí kluci i trenéři prožili
příjemné čtyři dny v šumavské
přírodě. Malebná vesnička Přední
Výtoň se na tento čas stala jejich
domovem. Všech 35 malých
fotbalistů a 10 dospělých nabíralo
nejen fyzickou kondici, ale
především tužilo partu při mnoha
soutěžích. Turnaje v ping-pongu,
karetní hry prší a především biatlon
(běh a střelba ze vzduchovky)
přinesly mnoho adrenalinu. V
těchto dnech se prohloubilo
kamarádství
dětí,
které
do
budoucna budou také součástí naší
obce. Momenty, kdy patnáctiletý
,,chlap“ zavazuje kopačky šestiletému spoluhráči, jsou k nezaplacení. Kluci sehráli i přátelské utkání
v Loučovicích a starší přípravka dokončila zimní ligu v Č. Krumlově, kde obsadila krásné 3. místo.
Závěrem poděkování všem zúčastněným dospělým, oddílu kopané SK D. Voda a především obci Dobrá
Voda u Č. Budějovic. Za SK Dobrá Voda u Č. Budějovic Libor Valenta.
Maškarní velikonoční rej se koná v Hospůdce na hřišti 3. dubna v 19 hodin.
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Výlet na Kleť
V sobotu 28.2.2015 jsme uskutečnili další výlet s hasiči – dětmi. Tentokrát byl naším cílem nejvyšší
bod v okolí, což je se svými 1084 metry Kleť. Pro tento výstup jsme zvolili ,,babskou trasu“, jelikož jsme
chtěli co nejvíce poznat okolní přírodu a pochod si trochu protáhnout.
Již při příjezdu na přilehlé parkoviště
pod horou Kleť bylo jasné, že se
nebude jednat o výlet trošky
nadšenců. Za velké pomoci rodičů
jsme nakonec dorazili v počtu sedmi
civilních aut a našeho hasičského
speciálu, který jsme tak využili ke
kondiční jízdě.
Počasí nám docela přálo, i když se
přehnala i sněhová přeháňka. Zhruba
v půli cesty nahoru jsme při
přestávce prověřili znalosti dětí z
topografických značek, ale i znalost
okolní flóry. Všechny děti se zapojily
s nadšením a potom si mohly
pochutnat na nějakých sladkostech.
Cesta vzhůru zvláště v posledních
metrech byla dosti náročná (bylo zde
dost sněhu a ledovky), ale podařilo se nám všem horu zdolat. Poté přišel čas na oběd v místní restauraci,
kterou jsme skoro celou zabrali. Po obědě došlo na společné focení – více v galerii na ,,SDHDV.CZ“.
Našeho výletu se zúčasnilo 24 dětí a 10 dospělých! Při sestupu jsme zvolili kratší, ale zledovatělou
cestu pod lanovkou, kterou hodně dětí pojalo jako velkou klouzačku. Zdárně jsme došli dolů na parkoviště
bez jakéhokoliv úrazu. Vzhledem k nadšení mladých hasičů – turistů je vidět, že tento způsob zimní přípravy
je baví a jsou nadmíru spokojeni. Proto ještě určitě budeme nějaký výlet pořádat. Vše důležité včetně aktivit
je na našich stránkách sdhdv.cz. Šárka Irová, SDH D.V.
Dobrovodské plesání v Metropolu.
Předposlední lednová sobota patřila v kulturním zařízení Metropol v Č. Budějovicích jako
každoročně hasičům a jejich hostům nejen z Dobré Vody u Č.B. K tanci a poslechu hrála dechová kapela
Podhoranka spolu s Pohodou Českou, které úderem 19.-té hodiny zahájily tradiční hasičský ples. Skleničkou
vína při vstupu do sálu přivítali hasiči každého návštěvníka plesu, přišlo jich více než 350. Jako vždy byla
připravená bohatá tombola, ve které se sešlo více než 320 hodnotných cen. Jen pro informaci: příprava plesu
spočívající ve shánění tomboly, objíždění sponzorů, vyřizování nejrůznějších povolení a objednání autobusu
byla započata již v říjnu. Není snadné v dnešní době, kdy firmy omezují nebo dokonce ruší činnost, sehnat
sponzorské dary. Naším cílem bylo, aby každý účastník plesu, který si koupí tombolu, vyhrál alespoň jednu
cenu. Proto se také tombola ve velice krátké době vyprodala, jelikož v průměru každý třetí lístek vyhrával.
Zpestřením letošního plesu byla ukázka latinsko-amerických tanců, kterou předvedla dvojice
mladých tanečníků z taneční skupiny Last-dance, kteří mimo jiné v loňském roce získali 1. místo na
mistrovství Evropy v latinskoamerických a standardních tancích. Jako další předtančení jsme připravili
vystoupení „Hlubockých princezen“ což jsou mladé mažoretky, které nám předvedly po zhasnutí světel na
tanečním parketu svoji laserovou show. Svým bezprostředním vystoupením rozhýbali naprosto celý sál. Pak
se již v minimální prodlevě střídaly se svou produkcí obě hudební skupiny a nechtělo se tomu ani věřit, že
hodiny tak letí, blížila se 3. hodina ranní. Dalo velkou práci přesvědčit tanečníky, že je již konec a blíží se
čas odjezdu autobusu. Nakonec jsme se všichni do přistaveného autobusu směstnali a autobus nabral směr
Dobrá Voda, Třebotovice a Kaliště.
Závěrem mi nezbývá nic jiného než poděkovat obci D. Voda jako spolupořadateli za morální,
finanční a technickou pomoc při zajišťování přípravy plesu, bez jejichž pomoci bychom nemohli tento ples
na takovéto úrovni uspořádat. Všem účastníkům plesu chci popřát v tomto roce hodně štěstí a zdraví s poslat
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pozvánku na náš příští Hasičský ples, kde nám nově bude hrát Táborská hudební skupina MIDI a Jihočeští
rodáci. Místostarosta SDH D.V. Vítězslav Kolda
Masopust na Dobré Vodě
22. února již podruhé vyšel do dobrovodských ulic masopustní průvod. Rej masek a veselí byl letos
opět pod taktovkou spolku Děti Dobré Vody s hlavní organizátorkou Kateřinou Trávníčkovou. Tentokrát již
s účastí obce Dobrá Voda mohl být průvod zas o něco zajímavější.
Pro ty, kteří pořád ještě nemají s masopustem zkušenosti, trochu historie. Masopust zahajuje starosta
obce, který dá požehnání maskám k volnému průchodu obcí. Celý průvod vede Laufer s Lauferovou, kteří za
doprovodu muziky a masek chodí dům od domu a přejí štestí a zdraví hospodáři a hospodářce. U každého
domu tedy pronesou jakousi zdravici, stárka předá hospodářce věneček na dveře, medvěd si zatančí s
hospodyní a cikánka s hospodářem. Celý průvod tancuje a zpívá, za což bývá odměněn jak pochoutkami, tak
pitím. Laufer s Lauferovou poděkují za pohoštění a průvod za zpěvu a tance pokračuje dál. Průvodem jdou
masky tradiční, jako je medvěd s medvědářem, cikánka, Stárka, žid, bába s nůší, kominík, smrt, anděl,
ženich s nevěstou, řezník s vozem plným pohoštění, zdravotní sestřičky, policajt. Letos přibyly i masky nové
a netradiční jako ježek, fotograf, klaun, plavčík a hlavně mnoho dětských masek, které byly všechny krásné
a roztomilé. Průvod končí čtením všech hříchů, kterých se medvěd za loňský rok dopustil a poté jej smrt
popraví kosou. Není třeba tesknit, anděl jej opět vzkřísí a tím končí i masopustní rej.
Zastávky jsou v předem dohodnutých domácnostech, které chtějí masopustní průvod přivítat a
pohostit. Ten letošní hostily rodiny Hánů, Draxlerů, Koutků, Míčků, Bláhů, Chmelů, Antalů, Beránků a
konec byl opět u Trávníčků v ulici Požárníků.
Povolení nám letos udělil pan starosta Šabatka před obecním úřadem, kde nás pohostil „vlastnoručně“
upečenými koblihami. Dortem a společenskou hrou odměnil nejlepší dětskou masku holčičí i chlapeckou.
Také Laufer s Lauferovou odměňovali nejlépe zhotovené dětské masky a to dárkem od sponzora, paní
Podpěrové, krásnými plyšovými mazlíky. Navíc každé dítě v masce dostalo po cestě malý balíček s
překvapením.
Po celý průvod vyhrávala již osvědčená kapela pana Josefa Milisdörfera a jeho kamarádů, letos jejich
dopravu obstaral pan Svoboda z Dobré Vody se svým povozem a koníky.
Velký dík patří sponzorům celé akce - obci Dobrá Voda u ČB, Ložní prádlo Podpěrová, S+B Maso
Albrechtice, Loutkové divadlo Kapička a organizátorům celé akce spolku Děti Dobrá Voda a Kateřině
Trávníčkové. Pohoštění na cestu připravily naše členky Vendula Jindrová, Věra Faktorová a Eva a Kateřina
Trávníčkovy. Fotografie pořídila jako vždy naše osvědčená fotografka Štepánka Straková.
Ještě jednou chci poděkovat organizátorům, ale hlavně Vám, kteří jste letos průvod pozvali a pohostili.
Vám, kteří jste se neostýchali a přišli v masce pobavit sebe i ostatní. Věřím, že příští rok nás bude zase o
trochu více. Eva Trávníčková
Pozvánka na další akce Dětí Dobré Vody:
V květnu 2015 Vám zpříjemníme víkendové odpoledne dalším loutkovým představením, opět pod širým
nebem. Loutkové divadlo Kapička Vám zahraje pohádku „O kašpárkovi, který nad peklem zvítězil“.
V červnu 2015 proběhne další akce Dětí Dobré Vody opět ve spolupráci s obcí Dobrá Voda. Můžete se těšit
na „Vítání letního slunovratu“, bude probíhat bohatý kulturní program a Vás i Vaše děti čeká spousta
soutěží. Podrobnosti hledejte vždy na našich webových stránkách nebo na vývěskách v naší obci. http://detidobre-vody.webnode.cz/
Omlouváme se panu Ing. Jindřichu Matouškovi, předsedovi Občanského sdružení Dobrá Voda u Českých
Budějovic, za výroky uveřejněné v č. 76 Dobrovodského zpravodaje dne 12. 3. 2014, které nebyly pravdivé.
Ing. Jindřich Matoušek ve své stížnosti nezpochybňoval registraci Dobrovodského zpravodaje na
Ministerstvu kultury. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic.
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