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Stavební činnost v obci
Díky poměrně mírné letošní zimě jsme v lednu, snad úspěšně, ukončili rekonstrukci vody, kanalizace, veřejného osvětlení,
chodníků a komunikace v ulici Pod Lesem. Vzápětí bylo dílo zkolaudováno. Instalován byl druhý radar pro orientační mě ření rychosti vozidel ve směru příjezdu do centra obce od Č. Budějovic. U příjezdu k nákladní rampě samoobsluhy byl s vy užitím zámkové dlažby, demontované právě v ulici Pod Lesem, upraven nový povrch na místo nevzhledných původních
panelů. Tato dlažba by běžně skončila ve skládce. Po opravě nádvoří hasičárny je to druhé místo, kde byl v podstatě odpad
účelně použit. Otočením spádu se dešťová voda posune jen dál od rampy, protože v místě není žádný kanál a jeho zřízení
by znamenalo velký zásah do vozovky. Hlavním smyslem však bylo „odtlačit“ dešťovou vodu od vykládací rampy, která
komplikovala práci šoférů po přívalových deštích. Ze stejného zdroje byla použita i dlažba k prodloužení chodníku za
kostelem mezi ulicí Zacharovou a Požárníků. Byly objednány a postupně se instalují uliční cedule. Po dokončení jejich
montáže budu rád, když na obecní úřad sdělíte své připomínky, kde by se měly přidat další pro zpřehlednění orientace v ob ci.Ve školní kuchyni byly instalovány elektrické bojlery prakticky u místa spotřeby. Teplá voda, dosud přiváděná původním,
neizolovaným potrubím od centrálního plynového bojleru, byla právě díky dlouhému potrubí a ochlazováním v něm příliš
drahá.
Obec také podpořila částkou 3000 Kč Občanské sdružení Babybox pro odložené děti. Babybox bude slavnostně předán do
provozu 25. dubna v českobudějovické ulici Boženy Němcové
I na prázdniny je připravena velká investiční akce ve škole. Jedná se o výměnu oken v tělocvičně, ta současná tam k udr žení tepelné pohody nepřispívají, navíc, protože je nelze otvírat, nedá se jimi ani větrat. Projektant pracuje na výpočtu
tepelných ztrát a na základě něho se rozhodneme, zda jít cestou dalšího zateplování objektu tělocvičny, nebo zatím pomůže
jenom zásadní rekonstrukce topení. Jen pro zajímavost: Od roku 2003, kdy jsme měnili ve škole kotle, postupně okna a část
budovy zateplili, klesla spotřeba plynu, dle letošního vyúčtování a vyjádřena v MWh, přesně na 50%. Kromě toho bude rekonstruováno osvětlení učeben, dodané zdroje světla jsou tím nejlepším, co současný trh nabízí. Spolu s rekonstrucí elektro instalace ve všech učebnách a následně vyvolaným malováním přijde tato akce na cca 1 mil. Kč. Probíhá i v letošním roce
neplánovaná, poruchami vynucená, rekonstrukce vodovodního potrubí na Lázeňské ulici. Nejprve to je úsek od křižovatky s
ulicí Zacharovou směrem k točně, po dokončení tohoto úseku bude následovat část od ulice Pod Lesem ke křižovatce s ulicí
Potoční. Začala i plánovaná akce výsadby stromů a keřů v obci v rámci grantového programu. jš.

Názor obyvatele obce
Když jsme před čtvrtstoletím koupili v Dobré vodě starý domek se zahrádkou, tehdy nám připadalo, že se stěhujeme do idylicky
klidné čtvrti – spíš vesnice. Převládaly v ní starousedlické domy venkovského typu se starými zahradami, ve dvorcích dominovaly
kurníky a králíkárny, někde i chlívky. Tak tomu bylo i u nás, také jsme se zbavovali různých bizarních stavbiček, přístavků a
dřevníků, vlhkých a zchátralých zídek, které ač vypadaly romanticky – neměly v našich představách o současném bydlení místo.
Stejně tak jsme pohlíželi na zahradu – zrušili jsme různé ostrůvky nepoužívaných záhonků, pokáceli letité, nemocné stromy a za sadili nové. Ten proces stále probíhá – letos jsme upravili korunu třicetiletému vzrostlému ořechu, který sousedovi stínil část zahrady. Mrzelo mě to, tu změnu jsem nesla těžce – strom přišel o polovinu koruny, ale muselo to být, už kvůli dobrým sousedským
vztahům.
Vloni se v naší ulici téměř půl roku nedalo projet – vládly v ní velké stroje a muži v oranžových vestách se nořili ve výkopech.
Hluk a prach nás trápil až do vánoc. Jednoho rána jsem pohlédla ven a „náš“ strom – starý oblíbený javor ležel ve špalcích na
zemi. Podobně dopadly stromy u sousedů a také živý plot mezi javory. Bylo to bolestivé ráno. Na starostu dopadly moje výčitky a
emoce. Bylo to nutné? Muselo to být? Ulice Pod Lesem už nikdy nebude jako dřív!
Starostu vnímám jako člověka uvážlivého, ve své práci velmi vzdělaného a pro mě důvěryhodného, člověka, kterému není osud
obce lhostejný. Chtěla jsem od něj vysvětlení. Když pominul největší nával mé bezmocné lítosti, musela jsem přiznat, že dopravní
situace kolem křižovatky Lázeňská – Pod Lesem byla stále problematická – pravá strana ulice zastavěná auty až do křižovatky. Za
nimi starý trávník s dírami od hryzců, přerostlé keře a zmíněné javory. Místo nich jsou nyní parkovací místa ze zámkové dlažby.
Mrzelo mne, že kvůli autům se musíme vzdát zeleně, ale musela jsem si přiznat, že zrovna my jsme vlastníky dvou aut. Ulice se
před křižovatkou příjemně rozšířila, dá se projet bez rizika střetu s protijedoucím vozidlem. Uznávám, že vypadá čistě a upraveně.
Je to tak v celé obci. Všímám si, že odešly staré stromy. Pokud se nepídíme po důvodech, může nám připadat, že je jejich ztráta
zbytečná. Nevíme, že onen strom byl nemocný, nalomený, třeba i nebezpečný. A že místo něj je o kousek dál již vysazen strom
nový. Když porazíme strom ve své vlastní zahradě, důvody pro to známe. Pochybnosti druhých by nám připadaly nemoudré. Obec
je vlastně taková velká zahrada, kde stromy také nemládnou.
Když jsem před šestnácti lety malovala svou Křížovou cestu, netušila jsem, že technika malby na plechové tabule je v dnešních
přírodních podmínkách tak křehká. Musela jsem přijmout trpkou skutečnost, že to, co našim předkům vydrželo desítky let, dnešní
ostrý zub času ohlodá mnohem dřív. Začínám opravovat svou práci, smířená s tím, že ani moje Křížová cesta nebude stejná jako
dřív – v roce 1996. Bude trochu jiná, tak jako já jsem jiná, jiné jsou moje obrazy, můj dům, ulice ve které bydlím, obec ve které
žiji…ak. mal. Renata Klogner Stolbová
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Historické hodiny v kostele
Jedná se o stroj věžních hodin, vyrobený v roce 1896 v továrně na věžní hodiny firmou Johan Fridrich WEULE v německém Bockenem. V roce 1898 tento stroj kontrasignoval a instaloval do věže kostela Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic hodinář Martin Ježek z Jindřichova Hradce (s největší pravděpodobností byly předlohy k destičkám s názvem JINDR. HRA DEC v německé továrně špatně přečteny a proto bylo na destičkách odlito JINDT. HRADEC). Původní štítek byl překryt. Ve věži
kostela sloužil bez větší údržby až do 60. let minulého století. Potom jej ještě zprovoznil dobrovodský občan pan František Bukač.
Od roku 1990, kdy obec Dobrá Voda u Českých Budějovic věnovala finanční prostředky na nákup nových věžních hodin byl tento
stroj uskladněn v kostele.
Tento stroj má tři soukolí. Pravé je na odbíjení celých hodin (chybí však závěrkové kolo, které určuje počet hodin k odbíjení),
prostřední zajišťuje chod hodin a levé je na odbíjení čtvrtí. Ve stroji je použit Grahamův krok s kyvadlem ze smrkového dřeva a
těžkou čočkou. Stroj byl velice přesný a je stále plně funkční. Bicí soukolí jsou spouštěna soustavou pák od soukolí jicího.
Hodinový stroj byl restaurován firmou Pavel Kappler z Chýnova na náklady obce Dobrá Voda u Českých Budějovic v r. 2012. Je
majetkem obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Podle darovací smlouvy s Biskupstvím českobudějovickým bude trvale umístěn
zde v kostele. Škoda, že ani o velikonočních svátcích nebyl přes den kostel otevřený, dobrovolník jako dozor by se jistě našel.
Obcím: Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65,
Praha 10, 100 10, jako příslušný úřad Vám dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte rých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů zasíláme informaci o
oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“ a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjiš ťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tímto Vás žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí o: - neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce, doba zveřejnění je 30 dnů, současné zveřejnění toho, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v do tčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) a to současně s upozorněním, že každý může
Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjád ření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje (datum zveřejnění
na úřední desce kraje bude uvedeno v Informačním systému SEA zde http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP128K)

Co víří klidné vody Dobré Vody?
Demolice domu na Lázeňské ulici. Začátkem dubna byl zbourán dům na Lázeňské ulici. Nemovitost má jiného majitele, ten se
rozhodl, jak se rozhodl. Po upozornění sousedů, kterým tato demolice řadového domu samozřejmě přinesla jisté problémy, jsem
se obrátil na stavební úřad magistrátu města České Budějovice s dotazem, zda tato demolice byla povolena. Na to jsem dostal
kladnou odpověď. Další kroky, vedoucí k vydání stavebního povolení musí být vedeny zcela v souladu se stavebním zákonem,
sousedé musí dostat možnost se k projektu i ke stavbě vyjádřit. Stavba také musí být v souladu s územním plánem obce. Já
osobně jsem dosud žádný projekt neviděl, ani jsem se k němu nevyjadřoval, stavební úřad rovněž ne. Pravdou je, že dle územního
plánu může být zbouraný dům nahražen jiným. Protože však pro novostavbu je dáno územním plánem, že plocha parcely musí
mít 550m2, bude se potřebná plocha muset ubrat ze sousedního pozemku téhož vlastníka a v zahradě, na zbylé ploše, pokud bude
mít zajištěn adekvátní příjezd, může být postaven ještě jeden rodinný, nikoliv bytový dům.jš.
Dobrovodská „Malá“ pouť. Na Dobré Vodě žiji už od roku 1957. Už tehdy jsem slýchal, že pouť už není co to bývalo dřív,
„štonty s cukrovinkami stály už z kraje Dobré Vody“ atd. „Malá“ pouť“ , která se konávala o víkendu před velikonočními svátky,
se téměř vyrovnala té pouti hlavní, velikonoční. Zástupy návštěvníků ze Suchého Vrbného i z Budějovic si přišli omrknout, co
bude na velikonoční dobrovodské pouti nového. V posledních dvaceti letech atrakce 14 dnů před velikonocemi přijely, rozbalily
své nádobíčko a prostě i ve všední dny, když to počasí dovolilo, kolotoče točily, zájem stánkařů byl nulový. Pouť se vyvíjí. Není
daleko doba, kdy se od každé atrakce linula jiná písnička a z každé druhé jsme slyšely reklamní vstupy, jejichž hlasitost umož ňovala slyšet nabídku i doma za zavřenými okny. V loňském roce situace gradovala, atrakce zde pobyly pět týdnů. To samozřejmě
(oprávněně) gradovaly i stížnosti obyvatel. Za „prodloužený“ pobyt jsme byli nuceni loni uplatnit i finanční sankci. Víte, že v některých letech byly poutě zpestřovány (a ukončeny) nahlášenými bombami, přibývajícími automobily v ulicích omezujícími prů jezd obcí atd. Proto, po dohodě s majitely atrakcí, kteří již v „malé“ pouti žádný ekonomický přínos sami nevidí, jsme kompenzací
za finanční slevu nájemného dohodli najíždění atrakcí až o víkendu před velikonoci. Ostatně mladším lidem malá pouť skutečně
již nic neříká, volné peníze se za tři dny velikonoční pouti také dají utratit a děti ze školky jsme díky ochotě majitelů atrakcí dostatečně povozili už ve středu před velikonoci. Ničím nepodloženou fámu o tom, že starosta nebo zastupitelé zakázali konání pouti na
příští rok někteří lidé šířili rychlostí nevídanou. Někteří dokonce vědí, že se na ploše budou stavět domy (přestože se jedná o pod dolované území a dále je na pozemku zapsáno věcné břemeno). Budete-li slyšet takovou nebo podobnou senzační zprávu, zeptejte
se dotyčného vševěda, „kdo vám to řekl“. Většinou takový člověk pak jen blekotá. Na jediný seriozní dotaz k tomuto problému
jsem odpověděl. Jinak dotazy nebyly. Pokud bude zájem, svoláme např. na začátek září zasedání zastupitelstva třeba do stanu, ať si
obě strany, odpůrci (kterých je hodně) i příznivci malé pouti, navzájem sdělí svá stanoviska a rozhodnou, jak dál. Zastupitelé jistě
nikomu v kříšení patrně nevzkřísitelného bránit nebudou.jš.
Stavba Lesů ČR. Vykácení lesa nad Domovem důchodců vzbudilo řadu emocí. Přestože byla připravována od roku 2006, kdy
byl nejenom kvůli této stavbě změněn územní plán, v srpnu 2009 jsem o stavbě napsal dosti podrobný článek v tomto zpravodaji a
ve stavebním řízení se odvolala dvě občanská sdružení, aby nakonec stejně bylo vydáno řádné stavební povolení, nikdo z občanů
Dobré Vody se proti ani neozval. Ano, vedli k tomu také ekonomické důvody. Dobrá Voda u Českých Budějovic je jednou ze tří
obcí jihočeského kraje, které mají nejnižší daňové příjmy na jednoho obyvatele. Je to dáno právě tím, že zde nemá sídlo, kromě
Domova důchodců, žádná větší firma a ani mít už asi nebude. A protože, stejně jako v domácnostech, také náklady na provoz obce
rostou, ke změně rozpočtového určení daní ve prospěch obcí s 2-10ti tisíci obyvateli není ze strany vlády ochota, bude je nutné
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nahradit např. zvýšením domovní daně. To není strašení, dávno to dělá již více obcí. Pro příští rok ještě ne, ale patrně na rok 2014
budeme muset na nejnižší domovní daň zapomenout. A právě jakémukoliv zvyšování finanční zátěže obyvatel jsme se i touto
cestou chtěli vyhnout. Sídlo podnikového ředitelství Lesů ČR je nejenom prestižní věc. E-maily, rozesílané Dr. Doležalem na
všechny možné instituce tuto stavbu, jejíž projekt dle všech příznaků vůbec neviděl, patrně skutečně zastavily. Co si však v afektu
tento odborník neuvědomil je, že napsal odborný nález, že se jedná o 50-80 let starý hospodářský les (nebo-li les určený právě k
vytěžení!!!). A to je hlavní důvod, proč jsme také stavbu preferovali, aby k totálnímu vykácení nedošlo. A to, že si v jednom ze
svých e-mailů dělá legraci z mé zmínky v televizním šotu o injekčních stříkačkách zde nalezených je pouhý cynismus. Přál bych
mu být v kůži dobrovodských rodičů, jejichž děti přinesly použité stříkačky i s jehlami domů, co si „užili" do doby, než dostali
negativní laboratorní nález na HIV! Ukázky z jeho e-mailů přetiskuji v neupravené podobě (kromě zkrácení) tak, jak jsem je sám
obdržel. Názor ať si udělá každý sám.jš.
Vazeny pane starosto, momoc Vam jako spoluobcane dekujeme jak pekne se starate o chod naší obce. Predevsim jsme velmi radi jak jste se po staral o smiseny dubohabrovy les nad Domovem duchodcu. Koncene tam zavladne poradek a klid. Ty protivne listnate stromy konecne pracoviti
drevorubci z akcioveho podniku Lesy CR odstrani a nahradi je pro chuzi prijemnymi betonovymi chodniky a moderni drevostavbou, u ktere
navic muzou parkovat nase automobily, takze se nebudem muset nikam s detmi trmacet a dejedeme si pekne do lesa primo autem...cele to byl z
Vasi strany vyborny napad podporit stavebni zamer jedne z nasich nejlepsich firem,tedy vystavbu administrativni chaticky o nepatrne rozloze
421 m2, domku pro spravce o rozloze 84 m2, parkoviste pro pet aut,vydlazdenych cest, asfaltove pristupove cesty to vse u nas na dobre Vode
uprostred lesa, kousek za Domovem duchodcu kam si nase deti z materske skolky chodi na prochazky a stavet z klaciku domecky, coz je velmi
nebezbecne a diky Vam a chystane stavbe nebude. Za to Vam srdecne dekujeme a prejeme Vam hodne zdravi a zdaru v realizaci podobne k pri rode setrnych staveb, pri kterych nas zbavite pokrivenych listnatych stromu a v nich zijicich ukricenych ptaku. Konecne se budeme moci poradne vyspat, nebude nas rusit rev ptaku a nechutny vzduch tlejiciho listi. Tesime se na pritomost motorovych pil, nakladnich vozu Tatra prive zejicich beton, tasky a jine dulezite ingredience ke stavbe zivotne dulezitych administrativnich budov Lesu CR uprostred naseho lesa v nasi kras ne Dobre Vode o kterou se tak pekne starate. Dekujeme Dr. Jiri Dolezal PS Priklad kvalitni prace nasich zastupitelu, konkretne starosty dobře
Vody u Ceskych Budejovic Mgr Jiriho Sabatky (clanek byl umisten na internetove sity Facebook a zaslan do redakce jihoceske pobocky
MFDNES). Lesy ČR jdou vystavbou kancelaří v dubohabrovem lese na Dobré Vodě přímo proti sve filozofii, kterou jasně deklarují na svych
webovych stránkách:'Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné obhospodařování lesů,založené na maximálním využívání tvo řivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí svěřených lesů.'Jak se uplatni tvořivé síly
přirody v lese, kde misto stromů vyroste kancelář s rozlohou 400 m2, domek pro správce o rozloze 80 m2, 20 parkovacích míst, betonové
chodníky, asfaltová přistupová cesta. Obavám se, že svým záměrem nedají Lesy CR tvořivým silam přirody v lese na Dobre Vodě žadnou šanci.
Hospodařit v lese znamená pečovat o všechny produkčni (pěstování a těžba dřeva) a mimoprodukční veřejné funkce, tzn. vodohospodářskou,půdoochrannou,krajinotvornou, klimatickou, rekreační. Hospodařit rozhodně neznamená težbu s následnou stavbou kancelařských budov, beto novaní, asfaltovaní atd.
Jaky prospech bude mit bezny obcan z pritomnosti hlavnich administrativnich budov jihoceske pobocky LCR na Dobre Vode na miste puvodniho a dnes pomerne vzacneho lesa? Zvysi jejich pritomnost objem penez v obecni kase? Uvazoval jste timto smerem, nebo jste si proste rekl ze,
projekt je velmi citlivě zpracován, nejde o žádnou hrubiánskou stavbu....Obavam se, ze jde nejenom u hrubianskou stavbu, ale take hrubianske
mafiansko-podnikatelke chovani ze strany LCR, zastupitelu jimz predsedate, a prislusnemu stavebnimu uradu v CB
Občane se ptají, zda za chystanou stavbou nestojí od prvopočátku soukromý záměr vrcholového managementu jihočeske pobočky LČR na
luxusní sidlo uprostřed lesa v lukrativní lokalitě kterou Dobrá Voda u ČB bezesporu je (stavební pozemky se prodávaji v cenách 1700-2000 Kč
za 1 m2),Vystavba se má realizovat na státní lesní pudě ve veřejném lese, který slouží široké veřejnosti jako lesopark a s oblibou jej navštěvují
občané z veřejných institucí v těsné blízkosti kontroverzni stavby (z Domova důchodcu a mateřské školky). Budova bude stát pouhých 200 m od
poutního kostela Panny Marie Bolestné, ktery je nejvýznačnější barokní památkou v Českých Budějovicích a jejim okolí a jednou z vrcholných
barokních památek celých jižních Čech. V čem je vlastně problém?? Jde o princip dodržování zákona a slušneho chování s ohledem na naše nej mladší a nejstarší spoluobčany. Lesy ČR stavbou kancelaří na lesní půdě porušily zcela vědomě tzv lesní zákon c. 286/1995 Sb, který zakazuje
jakoukoli stavební činnost v lese či v jeho ochranném pásmu, pokud se nejedná ostavby přimo provozně sloužicí hospodaření v lese a péči o les.
Není les jako les. Stavba se bude realizovat na miste dubohabroveho lesa, ktery v dnesni prumyslove a huste osidlene krajine CR je pomerne
vzacny. Misto nej se v nizinach pestuji smrky, kterym lesnici stále davaji prednost protoze se rovne drevo smrku lepe prodava nez pokrouceny
habr. Ale odhledneme od druhove skladby a zamerme se na verejnou funkci dotceneho lesa. Ten je obklopen verejnymi budovami, domovem
duchodcu, plovarnou a materskou skolkou, 250 m od dominanty Dobre Vody, barokniho kostela. Jeho poloha je idelani pro dopoledninavstevy
zhruba 100 deti z blizke materske skolky, a to nejenom kvuli blizke poloze, ale prave pro druhovou skladbu lesa: dubohabrovy les je prehledny,
svetly, ridky narozdil od tmaveho smrkoveho lesa, takze zopovedny personal, konkretne ucitelky z materske skolky maji diky strukture lesa
prehled o svych oveckach. Les je vyuzivam cely den, slouzi k odpolednim prochazkam starsim spoluobcanum z domova duchodcu,ktery je 50 m
vzdalen od chystane stavby, ci tem kteri chteji relaxovat po praci, vencit psa, zabehat si, rozjimat. Cili jde o vysoce vyuzivany verejny les, kde
by stacilo pro plneni verejne funkce minimum nakladu na zlepseni, napr. pridani nekolika malo lavicek, kam by si trilete deti ci osmdesatileti
duchodci mohli sednout k odpocinku. Proc je alternativou lavicek administrativni budova, ktera rozhodne nebude slouzit verejnosti. Lesy CR
budou svymi terenimi vozy brazdit prostor po kterych se pohybuji duchodci a deti v predskolnim veku. To ze jejichpritomnost vyrazne zvysi do pravni provoz, hlucnost, prasnost, rizikodopravnich nehod nebyla zrejme pri rozhodovani zda stavbu povolit ci nikoli brana v potaz. Jaky
prospech bude mit bezny obcan z pritomnosti hlavnich administrativnich budov jihoceske pobocky LCR na Dobre Vode na miste puvodniho a
dnes pomerne vzacneho lesa? Proc stavi LCR nove adminsitrativni bvudovy ze statnich penez, když jine budovy, ktere by k tomuto ucelo mohli
slouzit, v soucasnosti prodava? Stavaji se i takove veci: Lesy prodají i nedávno zkolaudovaný bytový dům Dopadno i takto kancelarska budova
LČR na Dobre Vodě, že bude krátce po kolaudaci odprodana za výhodnou cenu někomu z vedení LČR??? Velmi se obávam, že ano. Celá tato
kauza velmi pěkně zapada do současného mafiansko-korupčního podnikatelskeho chlíva, který v ČR panuje. Dr. Jiri Dolezal, občan Dobre Vody
u CB. V srdci nasi matičky Prahy byly na uzemi parků Šárka, Prokopské údolí a Kunratický les nalezeny injekční stříkačky, pravděpodobně od
mladeže beroucí drogy. Z nedavneho rozhovoru, který starosta Dobre Vody ing. Jiří Šabatka poskytl ČT jsem nabyl dojmu, že je expert na tuto
problematiku, takže by mohl magistrátu hlavního města Prahy poradit jak s tímto nešvarem jednou provždy zatočit. Víte jaké nabízí řešení nešva ru užívaní drog v lesoparcích uprostřed zastavby na Dobré Vodě u ČB pan starosta ing. Jiří Šabatka – les vytěžit a nabídnout státnímu podniku
Lesy ČR k vystavbě administrativních budov o cekove rozloze zastavěne a zasfaltované plochy 800 m2. Pokud Vam to přijde jako absurdní fik ce, tak věřte, že jste na omylu. Jde bohužel o realitu, realitu našeho demokratického statu.
Jiri Dolezal, Institute of Botany, Czech Academy of Sciences Dukelská 135, CZ-379 82 Třeboň and Faculty of Science, University of South
Bohemia, Ceske Budejovice Czech Republic.

PS. Projekt stavby je volně k nahlédnutí již dva roky na obecním úřadu a zatím nikoho, kdo jej viděl, nepobouřil. J. Šabatka.
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Mládežnické oddíly SK Dobrá Voda u Českých Budějovic – konec přípravy na jarní sezonu.
Mužstvo starší přípravky, ročníky 2001 a mladší, se zúčastnily „Zimní halové ligy“, pořádané FK Slavoj Český Krumlov.
V konkurenci účastníků krajského přeboru udělali pod vedením trenérů Libora Valenty, Josefa Janů a Antonína Libertina
skutečně dobrý výsledek. Skončili při rovnosti bodů s prvním umístěným mužstvem na nádherném „ druhém místě“, což
nikdo moc neočekával – ani z nás trenérů.
1. – FK Tatran Prachatice
2. – SK Dobrá Voda u Českých Budějovic
3. – FK Slavoj Český Krumlov
Při takovéto konkurenci, kde se zúčastnila tři mužstva z Krajského přeboru, ze šesti zúčastněných, a dvoukolovém systému, by byl velký úspěch se dostat do finálové skupiny. Chlapcům z tohoto mužstva se podařilo více. Vybojovali pro náš oddíl krásné umístění a proto všem, kteří se podíleli na tak skvělém výsledku ještě jednou blahopřeji.
Dalším, velmi potřebným prvkem přípravy mládežnických mužstev bylo „Jarní soustředění“ mladších žáků, starší přípravky a mladší přípravky. Konalo se v Přední Výtoni od 30.03.2012 do 01.04.2012, pod odborným dozorem trenérů Libora
Valenty, Josefa Janů, Antonína Libertina a v prvních dvou dnech Františka Šafáře. Ubytování a strava byly, jako již tradičně,
v penzionu Hejrov. Měli jsme pro chlapce k dispozici travnaté hřiště v Přední Výtoni, kde probíhala hlavní tréninková příprava. V rámci soustředění sehrála dvě mužstva přípravná utkání s fotbalovými mužstvy Loučovic. Byla to mužstva ročníků
2003 a mladší a mužstva ročníků 1999 a mladší. Příprava a tato utkání splnila svůj účel a uvidíme, jak se to projeví během
zápasů jarního kola.
Rád bych čtenářům, rodičům a příznivcům SK Dobrá Voda u Českých Budějovic oddílu kopané znovu připomněl nábor
hráčů ročníků 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006. Kdo by měl zájem přihlásit chlapce, nebo i dívku do našeho fotbalového oddílu, tréninky probíhají všechny dny v týdnu od 16,30 hodin na fotbalovém hřišti SK. Veškeré informace Vám předají
trenéři, kteří budou mít zrovna ten den tréninkovou jednotku. Ve vývěsní skříňce na hřišti je také telefonní seznam jednot livých trenérů SK.
Všem děkujeme za projevenou účast a přízeň nejen mládežnickým mužstvům. Za trenéry mládeže – Antonín Libertin
Dobrá Voda u Českých Budějovic 10.04.2012
SK Dobrá Voda u Českých Budějovic I.A tř. Sk. B – jaro 2012
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo sobota 7. 4. 2012
kolo sobota 14. 4. 2012
kolo sobota 21. 4. 2012
kolo sobota 28. 4. 2012
kolo sobota 5. 5. 2012
kolo sobota 12. 5. 2012
kolo sobota 19. 5. 2012
kolo sobota 26. 5. 2012
kolo sobota 2. 6. 2012
kolo sobota 9. 6. 2012
kolo sobota 16. 6. 2012

Zliv – Dobrá Voda
Křemže – Dobrá Voda
Dobrá Voda – Slavia ČB
Lokomotiva ČB - Dobrá Voda
Dobrá Voda – Bavorovice
Olešník – Dobrá Voda
Dobrá Voda – Lišov
Čt. Dvory – Dobrá Voda
Dobrá Voda – Dačice
Hrdějovice – Dobrá Voda
Dobrá Voda – Ševětín

16,30
16,30
17,00
10,15
17,00
17,00
17,00
10,15
17,00
17,00
17,00

Vážení dobrovodští spoluobčané,
Dovoluji si Vám nabídnout své služby v oblasti prodeje, koupě nebo pronájmu nemovitostí.
Vystudoval jsem stavební průmyslovku v Českých Budějovicích a stavební fakultu ČVUT v Praze, jsem autorizovaný inženýr v
oboru pozemní stavby. Jako zaměstnanec jsem pracoval ve funkcích stavbyvedoucí a technický dozor investora, od roku 1991
mám živnostenský list a podnikám ve stavebnictví a realitách. Zastával jsem pozice investora, projektanta, přípraváře, dodavatele,
technického dozoru investora, developera, prodávajícího i kupujícího celých 20 let.
V Českých Budějovicích žiji od roku 1965 a přímo zde na Dobré Vodě od roku 1985.
Nyní jsem součástí silného týmu společnosti Century 21 Stejskal, kde se násobí dlouholeté zkušenosti z realitního trhu jižních
Čech s know-how největší světové sítě realitních kanceláří.
S touto podporou rád využiji své profesní i osobní zkušenosti pro poskytnutí profesionálních služeb Vám – klientům, ať už při
prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitostí.
V úctě Ing. Vladimír Mařinec, Tel : 603 53 54 53, vladimir.marinec@century21.cz

Zájezd do Chorvatska
V autobusu na pobytový zájezd do do Chorvatska je ještě několik volných míst. Odjíždět se bude z Dobré Vody
dne 8. června, zájemci se mohou přihlásit v CK Geotourist, Žižkova 12, České Budějovice, tel. 387 718 503
(602 166 269) – Ing. Eva Hořejší.
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Dne 30. dubna v podvečerních hodinách se nazapomeňte zúčastnít tradičního sletu
nejkrásnějších čarodějnic z Dobré Vody.

