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Na čem právě pracujeme
Začátkem února začala rekonstrukce posledního pavilonu MŠ. Od 3. března již děti vstoupily do kompletně zrekon struovaných prostor s moderním sociálním zařízením, novou kuchyňkou s myčkou bílého nádobí a s podlahami, kde
linoleum bylo nahrazeno dlažbou. Po rekonstrukci kuchyně, která nás čeká v příštím roce, bude dobrovodská školka
patřit mezi nejlépe vybavené v kraji.
Mezi Domovem důchodců a nově vzniklou ulicí Na Paloučku byl vybudován chodník pro pěší, nikoliv tedy pro cyklisty. Bohužel, stal se cílem dětí na horských kolech i mladého motorkáře vandala, který se rozhodl zničit to, co nevybu doval. Prosím zejména lidi z okolí, aby proti těmto jedincům zasáhli. Nelze přece přestat pracovat na zlepšování
prostředí, ve kterém žijeme jenom proto, že pár nevychovaných jedinců tuto práci záměrně ničí. Udělat tam asfaltový
povrch je možné, avšak zcela nevhodné a necitlivé z hlediska okolní přírody. Po obci jsme začli rozmisťovat zcela
nové lavičky, zatím je jich 16, postupně budeme osazovat další. Je na nás všech, abychom se i ty pokusili před vandaly
uchránit.
V poslední době došlo k několika rozsáhlým poruchám veřejného osvětlení. V oblasti Trávní a Sadové ulice bylo způsobeno poruchou v rozvaděči, kterou jsme se pokusili provizorně opravit do té doby, než bude možné nainstalovat
nové relé, které postupně „odcházelo“. Ka kabelové poruše došlo i na Lázeňské ulici. Ta způsobila výpadek proudu v
síti veřejného osvětlení v Potoční a Olšové ulici.Obě závady jsou odstraněny. Pokud se závada na osvětlení objeví, je ji
třeba nahlásit. Je zbytečné se rozčilovat, že světla nesvítí, když nikdo závadu nenahlásil. A při větší poruše je třeba mít
i trochu trpělivosti. Chvilku trvá najít v zemi propálený kabel, vykopat asfalt, opravit kabel a znovu chodník uvést do
původního stavu. Je doba, kdy firmy musíte spíš přemlouvat, aby šly takovou věc opravit. jš.

Hráči badmintonu z oddílu Dobrá Voda zahájili rok 2008 úspěšně
Vrcholnou domácí událostí badmintonového sportu bylo počátkem letošního roku mistrovství České republiky
v badmintonu v Praze. Protože badminton patří mezi olympijské sporty a termín olympijských her se blíží, bylo vítěz ství v některých z disciplín mistrovství ČR důležitým krokem ke kvalifikaci dvou až tří nejlepších hráčů na olympijský turnaj. Vynikající hráčské kvality potvrdili v soutěžích jednotlivců Petr Koukal jun. a mezi ženami byla nejlepší
Kristina Ludíková. O mistrovské tituly bojovala i hráčka Dobré Vody Hanka Kollarová. Výrazných úspěchů dosáhla
v párových disciplínách. V mixu spolu s Pavlem Drančákem jun. z Meteoru Praha získali bronzové medaile a ve
čtyřhře postoupila až do čtvrtfinále se spoluhráčkou z Českého Krumlova Martinou Benešovou.
Základem budoucích sportovních úspěchů je dobrá práce trenérů v žákovských kategoriích a dále v kategoriích dorostu. Tréninky dvakrát až třikrát týdně pro 20 dětí téměř výhradně z Dobré Vody vytvářejí dobrou základnu tohoto
sportu v obci a výsledky se dostavují!
Michal Prokeš se opakovaně probojoval do celostátního přeboru a má všechny předpoklady pro úspěšné vstupy do
vrcholových soutěží kategorie dospělých.
Družstvo žáků ve složení Tomáš Fišer, Petr Švejda, Karolína Koudelková, Petra Křemenská, Zuzana Vítová, Kateři na Laierová je v současné době na 2. místě krajského přeboru družstev žáků 2. třídy (do 15ti let) a dobrá hra i mladších
členů družstva je velkou šancí pro budoucnost postoupit dále. V posledním kole prohrálo družstvo pouze se Strakonicemi 2:3, porazilo Sezimovo Ústí 4:1 a Sokol České Budějovice 5:0.
Vzhledem k dosahovaným dobrým výsledkům a zájmu o tento sport připravuje oddíl rozšíření hráčské základny o
zájemce z třetích a vyšších tříd. Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek a jsou doplněny minimálně 2 x ročně vícedenním
sportovním soustředěním. Trénink je postupně upravován podle věku a výkonnosti hráče. Badminton podporuje harmonický tělesný rozvoj, dynamiku pohybu a rychlost reakce. Ing. Josef Kollar
Domov důchodců přijímá uklizečky
Vzhledem k tomu, že se Domovu důchodců neosvědčily úklidové firmy, přechází od března 2008 na úklid vlastními
zaměstnanci (včetně všech zaměstnaneckých výhod) a přijímá uklizečky na plný pracovní úvazek. Pracovní doba je
7.30 – 16.00, bližší informace možno získat u vrchní sestry (tel. 387 721 119, mobil 775 246 105) nebo při osobní návštěvě.

Dobrá Voda je dobrou adresou !
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Můžeme se těšit na nové sousedy. Bude jím i Aleš Kotalík, úspěšný hráč zámořského týmu NHL Buffalo Sabres a
útočník české hokejové reprezentace?

Od léta 2007 se na rohu ulic Lázeňská a Na Vyhlídce staví další dva nové bytové domy. Investoři v loňském roce úspěšně
realizovali developerský projekt v Českých Budějovicích v lokalitě Mladé www.rezidencemlade.cz Projekt výstavby bytových domů na Dobré Vodě byl jen logickým vyústěním hledání vhodné příležitosti pro výstavbu bytů v atraktivní lokalitě.
Jak sami investoři, prezentovaní společností Bestpro s.r.o. říkají, Dobrá Voda je ideální adresou pro lidi, kteří hledají pro
život příjemné bydlení v blízkosti přírody a přitom na dosah městu, které rovněž nabízí své kvality a vyžití.
Na výběr je 42 bytových jednotek různých typů a velikostí, které určitě uspokojí i nejnáročnější klientelu. Parkování je
řešeno v prvním podzemním podlaží garážovými stáními nadstandardní velikosti
Projekt byl navržen architekty K.Gasseldorferem a J.Brůhou a je umístěn na pozemek tak, aby většina bytů byla orien tována jižním směrem a terasy náležící k bytům byly příjemně využívány jako navazující prostor na obývací pokoje. Navr hované bytové domy jsou řešeny identicky a jejich poloha vychází z okolní zástavby, jsou situovány za sebou podél hlavní
komunikace a nabízejí pestrou škálu bytových jednotek o velikosti 2+kk(cca 47m 2),2+1, 3+kk, 4+0, mezonety(110m2), které uspokojí i nejnáročnější klientelu. Každá z budov má umístěno v 1.PP prostorné garážové parkování nadstandardní ve likosti s vjezdem na dálkové ovládaní. Celý areál je bezbariérový, budovy jsou vybaveny osobními výtahy a všechny bytové
jednotky mají ve standardech vybavenosti videotelefony.
Kolaudace stavby je plánována na závěr roku 2008, ale již v tuto chvíli je známo prvních pět nových majitelů bytů a tudíž
budoucích obyvatel Dobré Vody. Aleš Kotalík je jedním ze zájemců, který si bydlení v Dobré Vodě zatím rezervoval. Uvidíme, možná o letní přestávce, kdy mají hokejisté krátkou chvilku volna, uvidíme v Dobré Vodě známou tvář slavného hokejisty a třeba jej budete mít za souseda právě Vy. Proč ne, stává se pravdou, že Dobrá Voda je nejen dobrou adresou, ale stále
více adresou úspěšných lidí. Více informací o projektu najdete na www.bestpro.cz

Celkový pohled na areál od Lázeňské ulice ↑

Pohled z ulice Na Vyhlídce ↓
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Pohled od Kapličky, jaro 2009 ↑
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Proč sbíráme tyto odpady?

Možná někdy vyhodíte do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky, zbytky barev či použitý olej a přitom si říkáte: „Vž dyť toto malé množství nemůže nikomu a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně vyhazujeme tuny odpadu,
který obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví i přírodě a to i ve velmi malém množství – těžké kovy (např. olovo, rtuť, kad mium), oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud se tyto látky dostanou společně s ostatním komunálním odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu, podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém řetězci.

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.

Jak probíhá sběr?

Nákladní automobil Mercedes a BOBR PRESS v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a
firemním logem bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy Marius Pedersen a.s. převez mou uvedené odpady. Neodkládejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti
pro děti či zvířata.

Upozornění!
Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce Dobrá Voda u Českých Budějovic,
nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví Obecní
úřad v Dobré Vodě u Č. Budějovic.

Seznam zastávek
8.00 – 8.20 hod – U Křížku

- sobota 29.3.2008

9.15 – 9.35 hod – za kostelem

8.25 – 8.45 hod – Sběrný dvůr 9.40 – 10.00 hod – K Lusnému
8.50 – 9.10 hod – Na Vyhlídce

10.05 – 10.25 hod – Trávní

Domov důchodců má novou kotelnu a prádelnu
Domov důchodců v naší obci minulý rok kompletně přestavěl kotelnu a prádelnu. Provozy byly modernizovány z důvodů energetických úspor za finanční účasti evropských fondů. Na celkové částce přestavby kotelny 15.5 mil. Kč se
podílel téměř 7.5 mil. Evropský rozvojový dotační fond (ERDF), 1 mil. Fond životního prostředí a 7 mil. zřizovatel
(Krajský úřad). Prádelnu (8.5 mil.) financovaly přibližně napůl zřizovatel a vlastní zařízení. Součástí kotelny je ply nová kogenerační jednotka, která vyrábí ekologičtěji i ekonomičtěji většinu spotřebované elektrické energie při
běžném provozu, ale také je záložním zdrojem v případě výpadků a poruch sítě (nouzový provoz, evakuace apod.).
Domov důchodců Dobrá Voda má kapacitu 300 plně obsazených lůžek a naprostá většina lidí je nechodících, takže je
třeba kromě osvětlení a tepla v případě havarijních stavů zajišťovat také chod výtahů. Sousedé navíc jistě ocení i odstranění dřívější hlučnosti způsobené parním zařízení prádelny. Mgr. Josef Hes.
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