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Pěkné Vánoční svátky a spokojený rok 2014 přeji vám všem jménem zastupitelů obce
i jménem svým.
K tomu, aby tyto svátky byly opravdu slavnostní si vás
už nyní dovoluji pozvat na koncert, který se bude konat
na 1. svátek vánoční, pravděpodobně od 16 hod. Jedním
z protagonistů koncertu je Alexandr Beň, sólista opery
Jihočeského divadla. Už během studií na lvovské Státní
konzervatoři se stal laureátem mezinárodní pěvecké soutěže v Bělehradu. Po absolutoriu nastoupil jako sólista do
lvovské Opery Ivana Franka. Zde debutoval v roce l991
titulní úlohou v opeře P. I. Čajkovského Evžen Oněgin,
jež se stala jeho „erbovní“ rolí. Zopakoval si ji nejen na
scéně Jihočeského divadla, ale i v Národním divadle v
Praze. V roce l993 absolvoval pěvecké kurzy European
Center for Opera and Vocal Arts v belgickém Gentu pod
vedením basbarytonisty Toma Krause. Od roku l994 je
.

předním sólistou operního ansámblu Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích. Vytvořil tu celou
plejádu velkých barytonových úloh, zejména
verdiovských, ale třeba i v operách Pucciniho. Dále svůj
repertoár rozšířil o úlohu Figara v Rossiniho Lazebníku
sevillském, Kalinu ve Smetanově Tajemství, Dona
Alfonsa v Mozartově opeře Cosi fan tutte, Dona Carla di
Vargas, Jaga , Rigoletta, Otella či Mozartova Dona
Giovanniho. Další účinkující bude dobrovodská
rodačka, solistka linecké opery, dobrovodská rodačka
paní Jadviga Buddeus-Scheinpflugová. Celý výtěžek z
dobrovolného vstupného bude věnován Farnímu úřadu
jako příspěvek na obnovu další části fasády
dobrovodského kostela.
Jiří Šabatka

Exkurze žáků ZŠ do Salzburgu
Pokud byste chtěli vidět kousek Říma a nechtělo se vám
až do Itálie, můžete vzít za vděk Salzburgem, který je
označován za Řím severu. Pojmenování je to příhodné –
město se pyšní sedmi zámky, stejným počtem parků a
historické centrum svým uspořádáním skutečně vypadá
jako některá italská města. Skoro hřích to všechno nevidět – a tak pro žáky vyšších ročníků naší školy uspořádaly paní učitelky Mgr. Alena Veverková a Mgr. Markéta Šedivá dne 28. 11. výlet do tohoto krásného, už předvánočního města.
Nejdříve jsme navštívili rodný dům geniálního Wolfganga Amadea Mozarta v Obilné ulici. Ve skromných
prostorech domu, kde měla nepříliš majetná rodina tohoto skladatele pronajaté prostory, se ukrývá několik
krásných portrétů Mozartovy rodiny, děti si tu mohly
prohlédnout malý Amadeův klavír a třeba také pramínky

jeho dětských vlásků – milující maminky se od té doby
moc nezměnily. Pak nás čekala prohlídka katedrály sv.
Ruperta a Virgília, jejíž přestavbou bylo přineseno baroko na sever od Alp. Poté jsme vyjeli lanovkou na pevnost Hohensalzburg, největší zcela zachovalý středověký
hrad v Evropě, kde jsme si prošli volně přístupné vnější
nádvoří a z vyhlídek prohlédli město a hradbu hor. Nemohli jsme vynechat pro děti asi největší lákadlo – krásné městské vánoční trhy, kde velmi milí a k jazykovým
přešlapům tolerantní trhovci nabízeli ve vyzdobených
stáncích své zboží.
Myslím, že žáci odjížděli sice utahaní a někteří přetláskaní všemi těmi lákadly, ale určitě spokojení, za což musíme poděkovat oběma paním učitelkám, které tento výlet organizovaly.
Mgr. Petra Miková, účastnice zájezdu

Cena za odpad v roce 2014 se nemění
Cena zůstává stejná jako v letech minulých, tedy 500 Kč za osobu a rok. Protože však přibývaly požadavky na odvoz
trávy a listí,( tzv. bioodpad), začali jsme o možnosti svozu i tohoto odpadu jednat s firmou Marius Pedersen. Přistavíme- li velký kontejner na trávu, popř. listí na veřejné prostranství, je téměř jisté, že se do rána naplní něčím zcela jiným, než tím, na co byl určen. Proto světlo světa spatřila předběžná dohoda o svozu tohoto bioodpadu formou svozu
popelnic na bioodpad. Svoz by se konal pravděpodobně v období květen – říjen 1 x za 14 dnů. Nádoby by zájemcům
poskytla obec zdarma na základě smlouvy. Povinností vypůjčitele by pak bylo pouze tyto nádoby ve zbytku roku
uskladnit na vlastním pozemku. Abychom odhadli zájem obyvatel a množství nádob prosím, abyste písemně na obecní
úřad doručili žádost s textem „ mám zájem o bezplatné zapůjčení nádoby na bioodpad“ + podpis vlastníka nemovitosti, adresa a číslo parcelní. Na základě toho bude objednán potřebný počet nádob a připraveny smlouvy o jejich zapůjčení.
Poplatek za odpad můžete zaplatit jednorázově po novém roce až do 28. února, nebo ve dvou splátkách – do 28. úno-
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ra a 30. června na č. účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj připište číslo popisné domu (čtyřmístné,
pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Výjimečně lze platit v hotovosti i na obecním úřadu, ale to pouze v pondělí
a nebo ve středu. Složenky rozesílat nebudeme! Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům. Platí se i za domy, 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,
je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník 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 bydliště a bydlí na koleji nebo v privátu. jš.

Německo-česká školka aneb Trpaslíci v Rožnově
V Rožnově v Českých Budějovicích byla otevřena nová
soukromá německo-česká školka „Bei den Zwergen“ (U
trpaslíků). Rodičům, kteří chtějí, aby se jejich děti učily
německý jazyk již od 3 let, nabízí školka kapacitu 18
míst. V rodinném prostředí se tak děti mohou pod vedením zkušených pedagogů – českých i rodilých mluvčíchučit jazyk přirozenou cestou. Dětský kolektiv se skládá
z dětí hovořících česky, německy nebo oběma jazyky.
„Zcela určitě platí, že nejlepšími učiteli cizího jazyka
jsou samy děti, které se učí vzájemně při společných

hrách“, vysvětluje Šárka Straňáková, spolumajitelka firmy. Každou středu odpoledne se v prostorách školky koná
Spielgruppe – hodina her a tvoření. Zde mají všechny děti
možnost proniknout do tajů německého jazyka pod vedením rodilých mluvčí. Kromě režimu předškolní výchovy
nabízí školka i pravidelná konverzační setkání pro všechny zájemce o němčinu, tzv. Stammtisch. Podrobné informace ke všem aktivitám najdete na www.bilingua.cz. Dotazy na tel. 604 445 312.

Základní škola Máj II, M. Chlajna 23 sděluje: Ve středu dne 22. ledna od 14,00 do 17,00 se koná zápis
do 1. tříd se zaměřením „třída a skupiny pro nadané, speciální třída pro zrakově postižené, sportovní třídy –
škola spolupracuje s hokejovým centrem Pouzar“. Tel. 385 345 002, www.zsmaj2.cz
„ČESKÝ TALENT 2013 - Jihočeský VRABČÁK“.
Když jsem hledala možnost, kde by mohla vyniknout
má nadaná žačka v multižánrové amatérské pěvecké soutěži, našla jsem pouze jednu možnost a to soutěž „ČESKÝ TALENT 2013 - Jihočeský VRABČÁK“. Společně
jsme se rozhodli nenechat štěstí jen tak běhat kolem, ale
napomoci mu. A tak se Sandra Říhová z Dobré Vody u
Českých Budějovic přihlásila do této náročné soutěže.
Sandra je jihočeská rodačka narozená 27. 05.1999, která
již pátým rokem navštěvuje mé hodiny zpěvu. Musím
sama za sebe říci, že je dříč a zpěv je pro ni hlavním koníčkem. "Hodiny s ní jsou pro mě balzám na duši, protože je naplňující pracovat s někým, kdo zpěv miluje celým
svým srdcem", říká její učitelka zpěvu E. Dvořáková.
Proběhl casting, na kterém porota vyzkoušela a capellový zpěv všech soutěžících a tím jim připravila dosti krušné chvilky. Sandra se probojovala mezi osmnáctku nejlepších a tudíž i postupujících.
První soutěžní kolo proběhlo v Českém Krumlově, kde
Sandra s písní "Tinanium" obdržela nejvíce hlasů od posluchačů a mohla tak se 13 dalšími sotěžícími pokračovat
do dalšího kola soutěže. Druhé celorepublikové kolo se
konalo 20.10.2013 v MDK Sokolovna Týn nad Vltavou,
kde již od 11 hodin tvrdě zkoušeli nové písně. Sandra
zpívala píseň od známé zpěvačky Adele, "Set Fire To
The Rain". Hlasovala opět porota a diváci, kteří Sandru
nenechali na holičkách a opět jí dokázali podpořit a poslat až do semifinále soutěže. Ohlasy poroty byly vcelku
pozitivní, Sandře vytkli pouze pěvecký výraz, na kterém

jsme začali tvrdě pracovat, aby v semifinálové kole předvedla, že se vším se dá poprat.
A tak nás čekal tvrdý boj s výrazem, výběrem písně a s
trémou, která je častým kamarádem při soutěžích. Ve třetím semifinálovém kole mohli již sotěžící zpívat s doprovodem kapely, avšak museli si vybrat z playlistu, který
kapela hraje. Po dlouhých úvahách jsme se rozhodli pro
píseň od skupiny Roxette, avšak odpovědí nám bylo, že
píseň je již vybraná jiným soutěžícím. Přišla tak vlna
bezmoci, co dělat? Rozhodli jsme se tedy kapelu oželit a
zpívat pouze s instrumentálním podkladem. Vybrali jsme
píseň od zpěvačky Emeli Sandé, "Read All About It".
Semifinále proběhlo 23.11.2013 ve Vodňanech, kde nastal boj o finálovou účast. Sandra předvedla úžasný výkon a zpívala srdcem, bohužel to nestačilo na postup do
finále a tak její účast v soutěži zakončila právě ve Vodňanech. Ve 14 letech ovšem dokázala, že je schopná na
sobě pracovat a vybičovat se k neuvěřitelným výkonům,
které jí posouvají dál a dál, až za hranice dosavadních
schopností. Chtěla bych touto formou poděkovat Sandřiným rodičům, manželům Říhovým, že svou dceru podporují a po celou dobu soutěže s ní byli na cestách. Není to
samozřejmostí, že rodiče se svými dětmi absolvují vysilující castingy a čekání na zkouškách. Je třeba si uvědomit,
že bez této podpory by účast na soutěži nebyla vůbec
možná,proto za sebe i za Sandru velké DĚKUJI..
Dvořáková Eliška
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
V roce 2008 jsme prodali vozidlo Avia, které už dosloužilo a
stalo se pro jednotku spíše přítěží než pomocným vozidlem. Za
utržené finanční prostředky jsme pořídili přívěsný vozík, který
jsme vlastními prostředky a ve volném čase přestavěli na ojedinělý požární přívěs, jež se dostal i do tiskovin a zařízením nahradil dřívější vozidlo. Od roku 2008 jezdíme soukromými
vozidly na vlastní náklady k jednotlivým, převážně technickým
zásahům, ať už se jedná o likvidaci obtížného hmyzu, čerpání
zatopených sklepů, budov, studní, vyproštění domácích zvířat
z kanalizačních rour, menším vyproštění vozidel, k požárům,
stavěním protipovodňových hrází, zprůchodněním mostních
propustků a v neposlední řadě i pravidelné kontrole retenční
nádrže Švajce a rybníku Lusný (Dubičák), kde sledujeme preventivně při přívalových deštích stavy obou hrází, které můžou
ohrozit obyvatele i majetek v případě protržení. Členové jednotky pomáhají nejenom v naší obci, ale také v Třebotovicích,
které spadají pod České Budějovice, ale i v jiných lokalitách.
V roce 2002 jsme zasahovali například v Suchdole nad Lužnicí
při povodních, kde jsme postaru břichačkou likvidovali vzrostlý
dub spadlý na rodinný dům. Bohužel zásahy před rokem 2002
nebyly vykazovány na HZS Jihočeského kraje a tak jsme se
neobjevili ve statistikách, které mají podíl i na rozhodnutí o
přidělených dotacích a tak se o nás příliš nevědělo. Od roku
2002 máme oficiálně evidováno 42 zásahů. Naše jednotka byla
v roce 2011 zařazena mezi aktivní záložní jednotky v rámci
mimořádných událostí a absolvovala dvoudenní cvičení civilní
obrany, kde se první část věnovala legislativě a praktické psychosociální pomoci a druhá část stavění protipovodňových hrází, dekontaminačních stanů a stanů nouzového přežití.
V roce 2012 jsme absolvovali školení poskytnutí první pomoci, kde proběhla simulace autonehody a došlo také na praktické
použití autolékárničky a oživovací techniky. Lektorem byl
MUDr. Miroslav Pavlásek. Druhé školení bylo zaměřené na
záchranu tonoucího a vyproštění utonulého, kde školení probíhalo v plaveckém bazénu města Českých Budějovic. Lektorem
byla v tomto případě paní Monika Kocinová z HZS Jihočeského kraje, která je obyvatelkou Dobré Vody a která nám věnovala část svého volného času.
Rok 2013 byl pro nás velice významným rokem. V rámci soutěže Nejlepší jednotka roku 2013 jsme postoupili s jedním ze
svých zásahů z červnových povodní. Z cca 200 registrovaných
jednotek jižních a západních Čech jsme skončili mezi 5 nejlepšími. Bohužel na vyšší pozice jsme nedosáhli, ale i toto je pro

nás veliký úspěch. Obdrželi jsme oficiálně první písemné poděkování od roku 1927, a to od ředitele HZS Jihočeského kraje,
plukovníka Ing. Lubomíra Bureše, které následně proběhlo ještě
jednou, konkrétně osobním poděkováním starostovi obce Mgr.
Šabatkovi a předáním věcného daru členům JSDHO za pomoc při
povodních. Z rozpočtu ministerstva vnitra jsme obdrželi zatím
nejvyšší neinvestiční dotaci v historii jednotky ve výši 66 000,Kč, kterou použijeme na doplnění vybavení. Každoročně věnují
členové jednotky desítky hodin do vzdělávání a zvyšování kvalifikace, obětují svůj čas a v případě nutnosti i dovolenou, při zásazích jsou schopni prokázat, jakou kvalifikaci mají a že jsou připraveni reálně řešit krizové situace se zachováním bezpečnosti
práce, ať jde o vyprošťování předmětů, nebo těžší zásahy se zajištěním. Již dva roky připravujeme výběr vhodného vozidla pro
naši jednotku a intenzivně spolupracujeme s HZS Jihočeského
kraje, kde jsme se značnou vstřícností ze strany kvalifikovaných
zaměstnanců HZS získali mnoho důležitých informací. Vozidlo
jsme konzultovali s certifikačním oddělením Technického ústavu
požární ochrany a zaměstnanci Krajského úřadu. Vybírali jsme
celkem z 10 vozidel, kde jsme zkoumali nejenom technické vlastnosti, ale i zaměření, specifikace, vybavení a potřebnost.
V současné době jdeme do finiše a samozřejmě budeme také žádat o grant z Jihočeského kraje. Jde přeci jenom o investici pro
následujících několik desítek let, a tak nechceme nic podcenit.
Nyní má zásahová jednotka 9 členů a na profesionální úrovni
máme vybavení, které jsme v průběhu let cíleně shromažďovali a
nakupovali ve většině případů přes internetovou burzu Aukro.
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům jednotky za jejich dlouholetou obětavost. Veliké poděkování patří současným i
bývalým členům našeho Sdružení dobrovolných hasičů, kteří věnovali, dnes mohu říci tisíce hodin dobrovolné pomoci obyvatelům obce. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nás dlouhá
léta podporují při pořádání každoročního plesu, z jehož výtěžku
financujeme akce konající se v průběhu roku. Poděkování patří
zaměstnancům mateřské a základní školy, které jsme oslovili a
kteří se zapojili do dění v naší obci, Hokejbalovému klubu, Šprtci
a Fotbalovému klubu za spolupráci při pořádání dětského dne a
v neposlední řadě rovněž zastupitelům obce, kteří podporují většinu aktivit v rámci Dobré Vody.
Zvát na ples Vás budeme 11. 1. 2014 a samotný Hasičský
ples se uskuteční 25. 1. 2014. Hrát budou střídavě dechová hudba Podhoranka a MTO Vltava. Stanislav Augustin

Tříkrálová sbírka – sobota 4.ledna 2014
4. ledna 2014 již tradičně do ulic Dobré Vody a Srubce vyrazí koledníci tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka se již připravuje od listopadu tak, aby bylo vše zajištěno jak po administrativní stránce, tak po stránce faktické. Budeme ale
rádi, pokud by se Vaše děti chtěli sbírky zúčastnit, když se ke sbírce přihlásíte.
Po velkém úspěchu v minulé sbírce, kdy koledníci vybrali více jak 73 tis. Kč, se již všichni těší na koledování nové.
O záměrech tříkrálové sbírky rozhoduje pod vedením biskupa Pavla Posáda diecézní tříkrálová komise. Letos sbírka,
organizovaná v Rudolfově, bude podporovat tyto projekty:






40% z výnosu bude určeno na podporu provozu a rozvoje služeb v Hospici v Prachaticích a to zejména na podporu paliativní péče. Více o podpořeném projektu na www.hospicpt.cz
20% výtěžku sbírky bude použito na podporu provozu a rozvoje střediska Diakonie a misie Církve československé husitské, NAZARET a to zejména na podporu Denního centra, kde jsou osoby s handicapem, na podporu sociálně terapeutické
dílny a chráněné dílny. Více o podpořeném projektu na www.nazaret.cz
20% z výnosu půjde na centrum pro podporu provozu a rozvoje společnosti Ovečka, která pomáhá rodinám s dětmi s
Downovým syndromem. Více o podpořeném projektu na www.ovecka.cz
10% z výnosu na podporu Projektu: Podpora a rozvoj Komplexní domácí péče Městské Charity České Budějovice.
www.mchcb.cz
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TOP09 Dobrá Voda u Českých Budějovic děkuje voličům a příznivcům za hlasy v parlamentních
volbách 2013, díky kterým TOP09 na Dobré Vodě zvítězila. Děkujeme!!!
Klub sběratelů České Budějovice
Burzy se konají obvykle 5x do roka v sobotu od 7:00 do 11:00 hod. (příští 2. února 2014) Zajištění stolů písemně na
adrese“ Klub Sběratelů, DK METROPOL, SENOVÁŽNÉ NÁĚSTÍ 1, 370 01 České Budějovice.

dTest: O službu VašeStížnosti.cz je velký zájem
Služba VašeStížnosti.cz slouží vedle bezprostředního řešení konkrétních stížností také jako zdroj informací o přístupu obchodníků k zákazníkům. Ti totiž na závěr každého případu ohodnotí přístup obchodníka – a z těchto hodnocení se skládá tzv. skóre vstřícnosti. To je pak, spolu s detaily jednotlivých případů, na stránce www.vasestiznosti.cz veřejně dostupné.
Proces řešení stížností je pro spotřebitele jednoduchý: vloží na webové stránce www.vasestiznosti.cz stížnost, kde identifikují obchodníka a popíší svůj případ. Poradci dTestu pak vypracují ke stížnosti stanovisko a kontaktují obchodníka s výzvou, aby případ
řešil. Přesný popis fungování služby a postupu řešení případů je na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
„Jsme rádi, že obchodníci se ke stížnostem spotřebitelů většinou staví čelem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právní poradnya službami mohou potkat každého zákazníka. Je proto důležité nakupovat u prodejců a dodavatelů, jimž problémy jejich zákazníků
nejsou lhostejné,“ doporučuje Lukáš Zelený. „A pokud přes všechnu ostražitost spotřebitel narazí, může využít službu VašeStížnosti.cz nebo bezplatnou poradenskou linku dTestu na čísle 299 149 009, případně využít i jiných forem poradenství, ať už elektronické či osobní.“ dTest v tomto roce vyřídil již více než 23 tisíc spotřebitelských stížností a dotazů.
Poradenská linka časopisu dTest na čísle 299 149 009 je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Spotřebitelé zde za cenu běžného tarifu volání mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, se kterými se
na českém trhu setkávají. Od spuštění provozu v roce 2010 využily této možnosti již desetitisíce spotřebitelů - poradenská linka
časopisu dTest je tak nejvyhledávanější cestou k řešení spotřebitelských potíží v ČR. Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které
bylo založeno v roce 1992, je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest. Na stránkách časopisu jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských
právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and
Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Vánoční prodej ryb z vlastní produkce
ČRS MO1 bude v areálu sádek Šafránek, Trocnovská 490, České Budějovice, (Na Číně) ve dnech 21. – 23.
prosince od 9,00 do 16,00 prodávat ryby z vlastní produkce.
KAPR VÝBĚR 65 Kč/ kg, Pstruh/ siven 128 Kč/kg. Na požádání Vám ryby i zpracují !

Sběrný dvůr v zimě: V letošním roce bude sběrný dvůr otevřen naposled ve středu dne 4. prosince
a potom až v březnu 2014.
Je připraven dotazník, který by měl pomoci zastupitelům obce k získání objektivních infomací o názorech rodičů na činnost ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Č. Budějovic. Abychom se sjednotili v metodice na
distribuci, návrat, vyhodnocení a zachování anonymity dotazníků, budou tyto předány rodičům i učitelům v měsíci lednu. Děkujeme za porozumění. Zastupitelé obce.
Silvestr můžete oslavit kromě jiných míst i v dobrovodské hospodě hospodě Na Hřišti. Místo možno
rezervovat na č. tel. 774 759 595

V pondělí dne 23. a v úterý 31. prosince bude na obecním úřadu zavřeno. Děkujeme za porozumění.
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