Obecní zpravodaj č. 1/2012
Vážení!
Po dlouhé době se společně. setkáváme nad informacemi z naší krásné obce. Nejprve
krátká rekapitulace loňského roku. V roce 2011 se narodilo sedm dětí s trvalým pobytem
v Dobré Vodě. Čtyři naši spoluobčané zemřeli. Do obce se přistěhovalo sedm občanů a sedm
občanů s~ odstěhovalo. Celkový počet obyvatel se tedy k 31. 12. 2011 zvýšilo čtyři na 341
obyvatel.'
V roce 2011 byla největší investicí oprava poškozené hráze rybníka Nový. Celkové
náklady této akce dosáhly 978 tis. Kč. Dotace z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina
nám z toho pokryla 111 tis. Kč. Probíhá také přístavba hasičské zbrojnice, ve které je
pokračováno i v letošním roce. V roce 2011 bylo proinvestováno téměř 96 tis. Kč.
V letošním roce je naplánována
oprava sociálního
zařízení
v mateřské
škole.
Předpokládané náklady by měly být ve výši 320000,-- Kč, z toho částku 150000,-- Kč
pokryje dotace, která nám byla přiznána z programu Naše školka 2012 z Fondu Vysočiny
Kraje Vysočina. Tato oprava se v dnešních dnech už začala realizovat tak, aby pro děti bylo
vše připravené do konce prázdnin. Čeká nás také velká investice do vybudování nové části
dešťové kanalízace jako II. etapa zasíťování pozemků pro rodinné domky. Na tuto akci
budeme čerpat dotaci z Programu obnovy venkova. Dnes je hotový projekt na tuto akci a
proběhne výběrové řízení na dodavatele. ze kterého vyplyne cena investice.
Pozitivní ohlasy má fungování naší knihovny, která je hojně navštěvována každé úterý od
17,00 do 18,00 hodin. V současné době je zde k zapůjčení 1150 knih (část titulů je
obměňována výpůjčkami z knihovny ve Žďáru nad Sázavou). V knihovně funguje také
veřejný internet. Za dobrou práci a za pořádané akce děkujeme p. knihovnici Marcele
Drápelové. Informace z knihovny včetně katalogu knih si můžete dohledat na internetových
stránkách.
V sobotu 21. 7. 2012 se od 8,30 hod. uskuteční 1. ročník turnaje v malé kopané o pohár
obce Dobrá Voda. Po celou dobu turnaje bude k dispozici občerstvení, můžeme se těšit na
klobásky z udírny a točené pivo, především ale na špičkový fotbal. Proto neváhejte a přijďte
podpořit své družstvo.
V sobotu 28. 7. 2012 se uskuteční už tradiční nohejbalový
turnaj na místním
nohejbalovém hřišti. Občerstvení je zajištěno. Pro místní týmy je stále možné se registrovat.
Sobotu 25. 8. 2012 můžete strávit na zájezdu pořádaném tentokrát do oblasti v okolí
Rájce-Jestřebí. Na programu je prohlídka zámku, poté exkurze do pivovaru Černá Hora,
návštěva jeskyně Výpustek a poutního místa ve Křtinách. Podrobnější informace získáte na
obecním úřadě. Vybírat se bude příspěvek na dopravu. vstupné si hradí každý sám. Přihlásit
se můžete na obecním úřadě nebo u p. Jaromíra Kubiše. Srdečně zveme!
Uplynulo již deset let od oslav 750 let od první písemné zmínky o naší obci. Oslavy 760.
výročí jsou naplánovány na 1. září 2012. Předběžný program je:
13:30 hod. - Mše svatá
15:00 hod. - kulturní program
16:30 hod. - k poslechu zahraje skupina MARA TON

18~OOhod. - volná zábava
20~OOhod. - taneční zábava se skupinou MARA TON
Občerstvení bude připraveno. těšit se můžeme na pečené prasátko. Pozvěte prosím Vaše
blízké. především rodáky z naší obce.
Už tradičně se v neděli 16. září vypravíme na společnou vycházku do Urbanic. Když
nám bude přát počasí, jistě se u kamene v Urbanicích zdržíme s drobným občerstvením a
opečeme si zde párky.
Na pátek 19. října 2012 plánujeme v zasedací místnosti kulturního domu veřejnou schůzi
pro občany. Na programu by měly být především připomínky a náměty občanů.
Naše škola bude od září vychovávat 16 dětí v mateřské a 10 dětí v základní škole. MŠ i ZŠ
připravuje pro děti v průběhu školního roku velké množství akcí. Jen do počátku letošního
roku se uskutečnily např. školní masopustní průvod. karneval, netradiční třídní schůzka
v základní škole, kde byly účastny i děti a byla prezentována jejich práce na nové interaktivní
tabuli. Děti v mateřské škole strávily společné odpoledne s rodiči ve škole, ty odvážnější ve
škole přenocovaly. Uskutečnila se společná akce ke dni matek. Ve škole přespali také školáci.
Děti se účastnily oblastního kola dopravní soutěže ve Velkém Meziříčí a celé řady dalších
akcí.
Každou první středu v měsíci bývá v mateřské škole .,otevřená školka" - mohou přijít
maminky i s menšími dětmi a mohou si zde pohrát. Mateřská škola se snaží vyjít vstříc
rodičům prodloužením provozu do 15.30 hodin.
Generální zkouška testování žáků 5. tříd prokázala dobrou úroveň naší školy, když naše
Martina Kadlecová skončila vysoko nad celostátním průměrem.
Podrobné informace o škole můžeme najít na velmi pěkných webových stránkách školy
www.skoladobravoda.estranky.cz.
Naši hasiči z SDH Dobrá Voda se již tradičně účastní soutěží Poháru tří okrsků. 6.
ročník soutěže v požárním útoku ,,0 putovní pohár obce Dobrá Voda" proběhl za krásného
počasí v neděli 24.6.2012.
Žáci i dorost dosáhli velmi pěkných výsledků v okresním kole soutěže mladých hasičů
Plamen - mladší žáci skončili na 6. místě, starší žáci na 4. místě, smíšené družstvo dorostu na
2. místě. Michael Kubiš vybojoval v dorostencích dokonce místo první.
Na obecním úřadě je možné zakoupit omezené množství výtisků velmi pěkné publikace
"Vysočina shůry" fotografa Zdeňka Vošického. Cena knihy je 560,-- Kč.
Děkujeme všem. kteří se podílejí na práci pro obec ať už při pořádání akcí nebo při úklidu
a zvelebování naší obce!

zastupitelstvo obce
V Dobré Vodě 18. 7.2012

