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Vážení spoluobčané,
zima se s námi snad už definitivně rozloučila a velikonoce jsou před námi. Na Staré cestě panuje čilý
stavební ruch, komunikace a chodníky převezmeme od dodavatele nejpozději do konce dubna. Mimo náš katastr, na návsi ve Staré Pohůrce se rovněž pracuje, tady by mělo být vše hotovo do konce září. Kompletní rekonstrukce návsi přijde jistě vhod i některým obyvatelům Dobré Vody, kteří ji využijí jako příjezdovou trasu,
zejména ti z horní části ulice Na Vyhlídce, Zlaté i z Barborky. Dokončeny jsou nové chodníky v blízkosti
prodejny potravin, původní podobu dostává opět park v křižovatce ul. Lázeňské a Na Vyhlídce. Ten se chystá
obec v tomto roce zakoupit. V areálu hřiště jsme provedli některé stavební úpravy v okolí restaurace, už o
velikonoční pouti budete moci, pokud to počasí dovolí, vyzkoušet posezení venku a tu pravou, pouťovou
klobásu si dát v klidu právě tam. Letos ještě pod střechou stanu a u nových, zcela jistě neobvyklých stolů, v
budoucnu počítáme se stavbou pergoly. Jistě přijmete pozvání do restaurace, která nyní funguje velmi dobře.
Po dobu pouti by měli být v provozu WC pod tribunou, které nabízíme za velmi výhodných podmínek do
ekonomického pronájmu od soboty do pondělí. Při stále se zvyšujícím počtu návštěvníků postrádali rodiče,
ale zejména menší děti, houpačky či jiná zařízení. První taková dvojhoupačka jako ve školce už se chystá a
na velikonoce bude v provozu, stejnou umístíme na hřiště v Trávní ulici. Areál jistě využijete i 30. dubna,
kdy spálením čarodějnice oslavíme společně příchod jara. Od 18. hodin zde bude hrát hudba, děti si připraví
lampiónky a po krátkém průvodu u zmíněných stolů mohou k zábavě při příjemné hudbě zasednout i dospělí.
I na tento datum vás tedy zveme do našeho sportovního areálu.
Zatím projektově je připravena přestavba kuchyně mateřské školy s rozpočtem přes tři miliony korun, je podána žádost o stavební povolení. Požádali jsme o grant jihočeského kraje podobně stejně jako pro zateplení
budovy hasičské zbrojnice včetně nové fasády. Připraveno je i výběrové řízení na dodavatele 15 oken v základní škole a během prázdnin se pokusíme realizovat již avizovanou přestavbu sociálního zařízení tamtéž.
Dokončen byl prořez stromů v obci, v nejbližší době necháme posoudit stav lip na Lázeňské ulici. Při
zdravotním řezu bylo totiž zjištěno, že jejich stav je horší, než se na první pohled zdá. Přizveme proto pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny a Krajskou inspekci životního prostředí k jeho posouzení. Zdá
se však, že minimálně dvě se budou muset urychleně pokácet. Pozemky, kde jsou lípy zasázeny, jsou již nyní
také v majetku obce, proces se tedy zjednoduší. Jménem všech zastupitelů obce vám všem přeji veselé velikonoční svátky. V souvislosti s hlukem tradiční dobrovodské pouti to neberte jako ironii, ale jako skutečné
přání k nadcházejícímu skutečnému jaru. J. Šabatka.
Co jsou to datové schránky?
Obálkám s modrým pruhem pomalu zvoní hrana. V blízké budoucnosti by měly být zcela nahrazeny tzv. datovými schránkami. Komunikace s úřady by měla být stejně jednoduchá jako posílání e-mailů. Přístup do datových schránek bude umožněn prakticky každému, kdo si podá žádost o její zřízení na kontaktních místech
Czech POINT, u nás tedy buď na poště nebo na obecním úřadu. Stejně, jako se staly minulostí telegramy,
bez kterých jsme si kdysi nedokázali život vůbec představit, opustí nás v dohledné době i obálky s pruhem.
Doručování úředních dokumentů mezi úřady v papírové podobě může být v brzké budoucnosti v Česku minulostí. Od 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, který fakticky zrovnoprávní elektronickou a papírovou formu komunikace, a to prostřednictvím
tzv. datových schránek. Povinně je ze zákona budou muset mít zřízeny nejen veškeré orgány veřejné moci,
kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i všechny právnické osoby. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby. Budou-li si chtít komunikaci zjednodušit a usnadnit,
budou si moci nechat schránku rovněž zřídit.
Datové schránky budou mít podobu elektronického úložiště, které bude určeno k doručování a k provádění
úkonů jednak mezi orgány veřejné moci navzájem a jednak mezi ostatními subjekty, které budou mít datovou
schránku zřízenou. Datovou schránku bude, prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT, zřizovat a
spravovat ministerstvo vnitra a provozovat držitel poštovní licence, tedy Česká pošta.
Její zřízení bude pro všechny subjekty bezplatné, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Komu-
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nikace prostřednictvím datových schránek bude v praxi probíhat tak, že bude-li chtít odesílatel poslat datovou zprávu (např. odvolání k soudu), označí vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem a po
odeslání následně obdrží potvrzení o doručení adresátovi. Potvrzení o doručení proběhne i na straně příjemce, na jím zvolenou elektronickou adresu nebo jiný technický prostředek pro vyrozumění.
Způsob komunikace prostřednictvím datových schránek vynahradí klasický způsob doručování v listinné
podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se vám většina korespondence od orgánů veřejné
moci doručovat elektronicky, umožní-li to její povaha. Např. mimo doručování, které se provádí veřejnou
vyhláškou, na místě nebo vyloučí-li to jiný právní předpis. Dokument dodaný do datové schránky bude doručen okamžikem, kdy se do ní přihlásí oprávněná osoba, v opačném případě bude považován dokument za doručený posledním dnem 10 denní lhůty od data, kdy byl dokument do datové schránky dodán. Nespornou výhodou bude to, že již nebudete muset chodit na poštu a ztrácet čas, abyste se dozvěděli, kdo vám co posílá,
ale budete si moci zaslané dokumenty v klidu vyzvednout přímo z datové schránky z jakéhokoliv počítače,
který bude mít připojení k internetu. Naopak nikoho nebude zajímat, že jste si schránku v potřebném termínu
neotevřeli.
Co musíte udělat pro zřízení datové schránky, pokud ji budete chtít? Od 1. července tohoto roku bude stačit
pouze navštívit jakékoliv kontaktní místo Czech POINT a podat žádost o zřízení datové schránky. Na
kontaktní místa se budete rovněž obracet i v případě, že by došlo ke ztrátě či zapomenutí přihlašovacích
údajů k datové schránce. jš.
Vážení přátelé,
CK Geotourist připravila pro tento rok opět řadu zájezdů: poznávacích, pobytových, turistických a relaxačních. Zájem
je o pobytové zájezdy do Chorvatska pro seniory s doprovodem lékaře. Žádané jsou relaxační zájezdy do maďarských
lázní Bük a Sarvar.
Nezapomínáme ani na ženy, pro které jsou určené zájezdy: cvičení u moře na Makarské riviéře v červnu a Den pro
ženu v třeboňských lázních Aurora, pořádané během celého roku.
Pokud se přihlásí na zájezd 10 účastníků, bude autobus vypraven z Dobré Vody. Katalogy naší CK „Léto 2009“ si
můžete vyzvednout na Obecním úřadu.
Šťastnou cestu a příjemné zážitky přeje Ing. Hořejší Eva, CK Geotourist.

Zápis do mateřské školy.
Ve dnech 30. a 31. března se s rodiči přicházeli zapisovat adepti naší MŠ. Žádost podalo 46 rodičů vč. Srubce a Tře botovic. Protože však Srubec staví mateřskou školu vlastní a jak paní ředitelka, tak i paní starostka projevily obavu, že
vlastní školku, pokud by děti ze Srubce a Pohůrky chodily na Dobrou Vodu, nenaplní, necítí se obec Dobrá Voda u
Českých Budějovic vázána dřívější smlouvou na umístění 6 srubeckých dětí a přijato bude 35 dobrovodských dětí. Zápis byl definitivně uzavřen, protože ani z obce Dubičné se k němu nikdo nedostavil.

Až 24 nových aut rozdá developer na Dobré Vodě !!!
V závěru roku byl dostavěn a zkolaudován bytový dům situovaný na roh ulic Lázeňská a Na Vyhlídce, který stavěla
developerská společnost BESTPRO. Jednatel této společnosti Michal Hřebík odpověděl na několik otázek.
Je pravda, že při koupi nového bytu v Dobré Vodě dostane kupující od Vaší společnosti auto jako dárek?
Ano, je to pravda. Jedná se o prodejní akci, která právě probíhá a potrvá do konce dubna tohoto roku. Každý kupující,
který do té doby uzavře alespoň rezervační smlouvu a zaplatí zálohu, dostane zdarma jako dárek nové auto.
O jaké auto se jedná a v jaké je ceně?
Dárkem je roztomilý vůz italské automobilky FIAT PANDA v hodnotě 180.000,-Kč. Klient si může vybrat barvu
vozu dle svého vkusu. Na své náklady si dále může vůz dovybavit doplňky dle svého výběru ve spolupráci s naším
partnerským autosalonem AUTO FUTURE s.r.o. Více informací o celé akci a bytech, které jsou volné k prodeji najdete
na našich webových stránkách www.bestpro.cz
V případě, že bychom měli zájem o koupi bytu a chtěli využít akční nabídky, jak máme postupovat ?
Nejlépe je získat základní informace na webových stránkách www.bestpro.cz, kde si můžete prohlédnout půdorysy
jednotlivých bytů, získat informace o vybavenosti a samozřejmě cenu. Všem zájemcům přesto doporučuji sjednat si
prohlídku přímo v bytovém domě, kde teprve získají skutečnou představu. Zároveň jim náš prodejní specialista podá
všechny informace a zodpoví veškeré otázky přímo na místě. Ze zkušenosti vím, že teprve prohlídka na místě utvoří
v člověku jasnou představu o bytu, který uvažuje koupit, důležitý je výhled z oken, prosvětlenost jednotlivých místností, jejich uspořádání, možnost řešení úprav a klientských změn, řešení společných prostor, kvalita použitých materiálů,
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kvalita provedení a v neposlední řadě i sousedé, se kterými máte možnost se seznámit. Prohlídku určitě doporučuji.
V takovém případě kontaktujte mého kolegu Petra Hospodářského na telefonu 603 495 387.
Zmínil jste možnost klientských změn. Máme za to, že bytový dům je již dostavěn. Můžete to upřesnit?
Ano bytový dům je již dostavěn, zkolaudován a z poloviny obydlen. U neprodaných bytů jsme postupovali tak, že některé jsme dokončili ve standardech a u některých záměrně nedokončili finální úpravy tj. obklady, dlažby, podlahy,
dveře a sanitu, aby si je každý klient určil dle svých potřeb, možností a vkusu. Ceny uváděné v ceníku jsou samozřej mě včetně realizace standardů. Některé byty jsou tedy ihned k nastěhování a ty které si bude zákazník upravovat
v rámci klientských změn připravíme k nastěhování během několika týdnů.
V jaké cenové hladině se byty pohybují a pokud klient nemá k dispozici dostatečnou hotovost, umíte prodat na
splátky ?
Ceny včetně DPH se pohybují v rozmezí od 1.985.000,-Kč u menších bytů (2kk) až po ty nejluxusnější se zahradou,
či v provedení mezonet, kde cena končí na úrovni 3.916.000,-Kč. Stále je z čeho vybírat. Nyní navíc do konce dubna je
zapotřebí vzít v úvahu tj. z této ceny odečíst 180.000,-Kč v podobě nového auta, které kupující dostane jako dárek
zdarma. K druhé části Vaší otázky ohledně možnosti byt splácet mohu nabídnout našeho smluvního hypotečního makléře paní Radku Vackovou, která zajistí pro klienta hypotéku v rámci jeho možností a požadavků. Mohu říct, že toto se
nám daří i přes objektivně zpřísněné podmínky financujících bank. Paní Vacková je k dispozici pro bezplatnou konzultaci a vyhotovení nezávazné nabídky na telefonu 774 909 252.
Když hodnotíte celou akci, co se dle Vás povedlo, co naopak méně, a co chystáte do budoucnosti ?
Určitě, podívám-li se zpátky, vidím, že bytový dům navržený Ing.arch. K.Gasseldorferem a Ing.arch. J.Brůhou se povedl. Máme z něj se svými společníky radost, stejně jako naši spokojení klienti, kteří zde již našli domov. Také spolupráce s místním zastupitelstvem při řešení problémů během výstavby byla velmi profesionální. Mnohdy jsme při hledání řešení realizovali navíc určité synergie výhodné pro obec. Spolupráce byla partnerská. Za to chci poděkovat zejména panu starostovi. Naopak ne všechny stavební práce se povedlo dokončit v plánovaném termínu. Ačkoliv zpoždění bylo jen v řádech týdnů, vidím zde největší prostor pro zlepšení do budoucna. Pokud jsme tím způsobili našim klientům určité problémy, chci se zde ještě jednou za naší společnost omluvit. Co se týká novinek, připravujeme výstavbu
rodinných domků nedaleko Českých Budějovic v obci Hosín. Více informací najdete na www.vilaparkhosin.cz.
A něco navíc pro dobrovodské občany ?
Vidím, že nové auto jako dárek v hodnotě 180.000,-Kč je málo, a tak budu muset ještě něco přidat. Ale vážně, ….
Určitě všem, kdo si u nás koupí byt v rámci této akce a přinesou výtisk tohoto periodika, nebo budou dobrovodskými
občany, přidáme k podpisu smlouvy ještě lahev pravého Champagne značky Moet Chandon, aby bylo čím tu radostnou
událost zapít.

Odpadové hospodářství obce.
Z 38 kontejnerů na tříděný odpad, rozmístěných na 9 místech v obci, je jich 6 ve vlastnictví obce, 24 máme pronajmuto
od svozové firmy a 8 jich zapůjčila společnost EKO-KOM. Celkové náklady na tříděný odpad v roce 2008 byly
286.784 Kč, za odvoz popelnic jsme zaplatili v tomto roce 1 143. 101 Kč a celkové náklady, včetně mobilních svozů
činily 1 519. 779 Kč.
Poplatek za pronajatou nádobu na plast nebo papír je 125 Kč + 19% DPH, za nádobu typu Zvon na sklo 158Kč + 19%
DPH, za výsyp každé takové nádoby 230 Kč + 9 % DPH atd.
Tolik pro informaci těm, kteří se domnívají, že zaplatit za likvidaci odpadu 500 Kč za rok je moc...

Hledáme hodnou a spolehl. paní z Dobré Vody na hlídání dítěte. Od června nárazově a od
ledna 2010 na plný úvazek. Další informace na tel.: 724 101 380
Barbora Schelová, Ph.D. , Robert Bosch spol. s r.o., HR Director (RBCB/HRL), Roberta Bosche 2678,
370 04 České Budějovice, Tel.: +420 380404-890, Fax:+ 420 380404-170 , mailto:barbora.schelova@cz.bosch.com

Vážení sportovní přátelé,
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zlaté časy českého fotbalu jsou momentálně asi na ústupu, doba kdy se před hráči jako Koller, Nedvěd, Poborský, Šmicer a dalšími v dresu národního mužstva České republiky třásli brankáři z nejlepších evropských fotbalově vyspělých
zemí jsou asi na delší čas minulostí. Zklamání, které přinesly výsledky, ale zejména hra současného národního mužstva
ve Slovinsku a se Slovenskem jsou toho důkazem. Také českobudějovické „Dynamo“ hraje momentálně jen to, na co
současný kádr mužstva má. A tak chcete li vidět opravdu pohledný fotbal, není se třeba nervovat u televizorů nebo jez dit za párkem a pivem do budějovic, ale stačí zajít na fotbal na Dobrou Vodu!
Hráči mužstva A, kteří přezimovali v popředí tabulky I. A třídy, se pilně v zimních měsících připravovali na jarní sezónu. Fyzičku nabírali na Šumavě, absolvovali i několik přípravných zápasů, vyhráli turnaj na umělé trávě v Borovanech. To, že se na Dobrou Vodu nejezdí vyhrávat potvrdili hráči áčka tuto sobotu, kdy vyprovodili Blatnou ze hři ště s nákladem šesti gólů. Opět exceloval střelec mužstva T. Koptyš, který dostával dobré přihrávky od nadšeně hrajících spoluhráčů a sám vstřelil 5 branek. Na hráčích je vidět, že v současné době za Dobrou Vodu hraje dobrá parta, kte rá má radost ze hry. Protože termíny, kdy se na našem hřišti hraje jsou někdy skoro utajené, uvádíme pro vaši informaci
rozpis zápasů A i B mužstva, přípravky si své diváky už našli. Vstupné je 20 Kč, ženy mají vstup zdarma!

Rozlosování zápasů I.A Tř. Sk. A – jaro 2009
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18.kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Sobota 4.4.2009
Sobota 11.4.2009
Sobota 18.4.2009
Sobota 25.4.2009
Sobota 2.5.2009
Sobota 9.5.2009
Sobota 16.5.2009
Sobota 23.5.2009
Sobota 30.5.2009
Sobota 6.6.2009
Sobota 13.6.2009
Sobota 20.6.2009

D.Voda - Blatná
Sedlice - D.Voda
Autobus– Frymburk
D.Voda
Volary – D.Voda
Autobus
Slavia
ČB – D.Voda
D.Voda – Rudolfov
Osek – D.Voda
Autobus– Písek B
D.Voda
Protivín – D.Voda
Autobus– Čt.Dvory
D.Voda
K.Újezd – D.Voda
D.Voda – Netolice

14.00
14.30

14.30
15.00

16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Rozlosování zápasů III. Tř. Sk. B – jaro 2009
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18.kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Sobota 4.4.2009
Neděle 12.4.2009
Sobota 18.4.2009
Neděle 26.4.2009
Sobota 2.5.2009
Neděle 10.5.2009
Sobota 16.5.2009
Neděle 24.5.2009
Neděle 31.5..2009
Neděle 7.6.2009
Sobota 13.6.2009
Neděle 21.6.2009

Mladé B – D.Voda
D.Voda B - K.Újezd
H.Stropnice – D.Voda B
D.Voda B – Včelná
Boršov – D.Voda B
D.Voda B. – Štěpánovice
Č.Dub – D.Voda B
D.Voda B – N.Hodějovice
Lipí - D. Voda B
D.Voda B - Vrábče
Dubné - D. Voda B
D.Voda B – Planá

16.30
15.00
15.00
15.00
17.00
15.00
17.00
15.00
17.00
15.00
17.00
15.00
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