Zpravodaj obce Dobrá Voda

Milí spoluobčané!
Čas neúprosně ubíhá a máme již podzim. Přinášíme Vám informace z dění v naší obci za třetí
čtvrtletí roku 2016.
Zastupitelstvo obce
5. července proběhla tradiční dobrovodská pouť. O upravení výletiště na hřišti se postarali
členové místní organizace KDU, kteří také zorganizovali průběh celého dne. V 10.30 hodin byla
na hřišti sloužena mše svatá panem farářem Mgr. Tomášem Holcnerem. Obětní oltář byl
nainstalován v nově opraveném pódiu pro muzikanty. Po mši se podávalo malé občerstvení.
Podařilo se zajistit i dostatek atrakcí pro děti, kolotoč, houpačky a několik stánků s hračkami.
Od 13.30 hodin hrála k dobré pohodě skupina „Šafářanka“. Ve 14 hodin začal již tradiční duel
ve fotbale – svobodní versus ženatí. A kdo si myslíte, že zvítězil? No přece svobodní, ono mládí
je mládí! Celý den nás provázelo krásné slunečné počasí, i večer bylo teplo a tak přišlo
na pouťový výlet hodně lidí. K poslechu a tanci hrála hudební skupina MEŠ. Děkujeme všem,
kteří se nějakým dílem zasloužili o zdárný průběh naší pouti, a doufáme, že tradice pouti bude
v naší obci stále udržovaná.
30. července byl na místním hřišti nohejbalový turnaj pořádaný místní mládeží. 7 družstev,
6 z Dobré Vody a 1 družstvo složené z Kozlováků a jednoho Dobrovoďáka, soutěžilo
jako o život. Družstva si dokonce dala i jména – Mimoni, Pupíci, Vlci … A právě Mimoňům
(ve složení Ing. Pavel Vítek, Petr Malec a Marek Částek Dis.)se podařilo vyhrát a získat cenný
pohár. Během celého turnaje se podávalo občerstvení jak k pití, tak k jídlu. Doplněním byla
i reprodukovaná hudba a podpora všech fanoušků.
13. srpna v 6. 30 hodin jsme vyjeli na již tradiční Dobrovodský zájezd. Přihlásilo se nám
rekordních 51 účastníků. Ještě by bývali jeli další z Křižanova, ale ty jsme už nemohli vzít
z důvodu kapacity míst v autobusu. Našich dobrovodských občanů se zúčastnilo 39. Ráno jsme
vyjížděli za pošmourného deštivého počasí. Cílem zájezdu byla oblast jižních Čech okolo města
Tábora. První zastávku jsme měli v Červené Lhotě, tady už nepršelo a bylo i teplo. Zde jsme
si prohlédli překrásný zámek, velmi známý z filmových pohádek, např. Zlatovláska nebo Pyšná
princezna. Na začátku prohlídky prostor v zámku jsme byli mile překvapeni vystoupením
studentů z brněnské konzervatoře, kteří studují hru na historické nástroje. Rozdělením na dvě
skupiny jsme získali nějaké minuty času na občerstvení a kávu. Někteří si ještě prohlíželi okolí
zámku, které také stálo za to vidět. Další zastávku jsme měli naplánovanou ve vesnicích

se selským barokem. Toto jsme ale museli vypustit z důvodu uzavírek silnic. Přišla tedy řada
na oběd, který byl v Želeči od 12 hodin. Obsluha byla pomalá, ale jídlo bylo dobré a tak
si někteří stačili dát i dvě piva. Po obědě jsme pokračovali v naší cestě do Sezimova Ústí. Zde
jsme viděli hrob Edvarda Beneše, kde jsou uloženy i ostatky jeho manželky. V parku byla vidět
i vila, v níž žili. Vybudovaný památník pojednává o různých etapách života našeho bývalého
prezidenta. Při prohlídce památníku jsme se také mohli podívat na videozáznamy z jeho
prezidentské činnosti.
Následovala cesta do Tábora. Zde jsme měli v 15 hodin prohlídku podzemí pod budovami
okolo náměstí. Bylo zajímavé vidět komplex podzemních prostor a chodeb, představujících
zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala
od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části
Tábora na Starém městě. V Táboře jsme si mohli prohlédnout další pamětihodnosti dle
vlastního výběru. Někdo vystoupal na kostelní věž, ze které je krásný výhled na město i okolí.
Na věž vysokou 75 metrů vede 200 schodů, cestou nahoru je nutné podlézt zvon vážící přes
2,5 tuny. Nahoře je pokladna s malou prodejnou turistických suvenýrů a výstavkou mincí
i papírových peněz. Muzeum čokolády a marcipánu v prostorách třech historických domů,
na ploše přes 1000 m, nám představilo historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy
a následné zpracování do formy bonbonů, tabulek, pralinek, figurek. Děti se také mohli podívat
do muzea Lega. Muzeum se nachází v historickém jádru města. Celá expozice je umístěna
v národní kulturní památce na Špitálském náměstí, zde byla výstava stavebnice LEGO ze sbírky
jedné sběratelky. Uprostřed Žižkova náměstí se vyjímá kašna zhotovená v letech 1567-1568
kamenickým mistrem Ondřejem ze Sušice. Kašna tvořila součást systému zásobování města
vodou. Slavný husitský vojevůdce Jan Žižka sehrál důležitou roli v budování města i při
vzestupu moci a slávy husitského Tábora, proto je na náměstí jeho pomník. Renesanční
vodárenská věž, zdobená obloučkovými štíty, je stavbou technického charakteru. Její vznik
předurčila stavba vodní nádrže Jordán, zásobárny pitné vody pro město. Dnes se v několika
patrech Vodárenské věže nachází galerie, i to jsme mohli vidět. Samozřejmě jsme navštívili
i několik restaurací a cukráren. Po vyčerpávající prohlídce Tábora jsme se v 17, 30 hodin vydali
na cestu k domovu. Na programu nám zůstala pouze návštěva domu Františka Bílka
v Chýnově. Viděli jsme jeho dům, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Zde je
umístěna expozice jeho tvorby. Vedle kreseb, grafik i plastik tvoří část i Bílkův nábytek zdobený
typickými Bílkovými řezbami s vlastním textem vyznačeným jeho charakteristickým písmem.
Po celý den našeho zájezdu nám paní učitelka Mgr. Marie Pokorná doplňovala znalosti ohledně
míst, které jsme navštívili. Vše měla bezvadně naplánováno tak, abychom stihli co nejvíce vidět
a cestu v autobuse nám zpříjemňovala vtipnými hláškami. Za uskutečnění tohoto povedeného
zájezdu patří paní učitelce velké poděkování. Věříme, že náročná příprava zájezdu paní
Pokornou neodradila a v příštím roce naplánuje nový Dobrovodský zájezd! Ještě jednou
děkujeme a těšíme se na příští zájezd.
za účastníky zájezdu Jiřina Částková

Vycházka ke kamenu do Urbanic 11. 9. 2016. I letos jsme uctili památku zaniklé vsi Urbanice.
11. září ve 13 hodin jsme se sešli u hasičky a odtud vyrazili do Urbanic. V dobré náladě nám
cesta uběhla velice rychle. U kamene bylo již vše připravené. Družstvo předem poseklo louku
a prostor kolem kamene upravili Zástěrovi. Zbylo dovézt lavičky, občerstvení a kapelu – pana
Kaštana a Míšu Matulu, to zajišťuje pan Špaček Mirek a místostarosta pan Kubiš. Pan Pekárek
nám přivezl pana Ing. Karla Hromka a nového pana faráře Mgr. Václava Hejče. Slavnostní
posezení u kamene zahájil starosta obce pan Vladimír Zástěra, všechny srdečně přivítal,
především pozvané hosty. Připomněl, že jsme na obyvatele zaniklé vsi Urbanice ani letos
nezapomněli a přišli jsme sem položit květiny a zapálit svíčku. Po té vystoupil pan Ing. Hromek
se svým příspěvkem. K odpolední pohodě nám zahrál pan Kaštan s Míšou Matulem. Nechybělo
ani malé občerstvení, podávaly se koláčky, k pití pivo a limonády. Do Urbanic nás přišlo celkem
46. Počasí nám přálo, bylo teplo až horko a přátelská atmosféra v krásné přírodě dodala
nedělnímu odpoledni nezapomenutelný zážitek. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu této tradiční akce.
V příštím roce bude malé jubileum – deset let od vybudování památníku. Tak snad nás
ke kamenu půjde ještě víc!
V červenci jsme přáli k jubileu dvěma ženám – 70. a 93. narozeninám a jednomu muži k 85.
V září jedné jubilantce k 93. narozeninám a jednomu jubilantovi k 85. Blahopřejeme!
V druhé polovině listopadu plánuje Zastupitelstvo obce Dobrá Voda veřejnou schůzi
v zasedací místnosti kulturního domu. Na programu bude, mimo jiného, výstavba čistírny
odpadních vod. Program, přesné datum a hodinu se dozvíte s předstihem, vyhlášením
místním rozhlasem a také na stránkách obce. Jste srdečně zváni!
Na 27. listopad plánujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu – je to první adventní
neděle. Program upřesňujeme, ale kdyby z řad občanů měl někdo zájem účinkovat nebo měl
nové nápady na obměnu programu, budeme rádi, když přijdete s návrhem na obecní úřad.
Pozvánka na rozsvěcování bude roznesena ve druhé polovině listopadu.
Výzva občanům!
Zemědělské družstvo žádá občany, aby do prostoru u kravína, kde se shromažďuje rostlinný
odpad, nevyváželi větve a jiný větší dřevěný odpad. Tyto větve způsobují špatnou manipulaci
technikou, která zpracovává odpad v kompostu. Větve se déle rozkládají a tím dochází
i k rozmetání na pole, kde to také není dobré. Větve se v naší obci vyvážejí na „Cigániště“.
Děkujeme za pochopení!
Sdělení občanům
Od 1. října bude odvoz popelnic každý čtvrtek.
Počínaje 2. listopadem budou úřední hodiny na obecním úřadě od 18 hodin do 20 hodin.
Volby do krajských zastupitelstev. V naší obci volilo 128 voličů z 285 zapsaných voličů. 126
bylo platných hlasů a dva neplatné. Nejvíce hlasů doslala KDU-ČSL,ČSSD a KSČM.

Základní a mateřská škola
Školní rok 2016 – 2017
Mateřská škola - kapacita je 23 dětí. V letošním školním roce je opět zcela využita.
Z celkového počtu je vzděláváno devět předškolních dětí – šest holčiček a tři chlapci. Ve třídě
je 10 chlapců a 13 holčiček. 20 dětí je z Dobré Vody, jedno dojíždí z Pikárce se sourozencem,
který navštěvuje základní školu. Dvě děti dojíždějí z Kozlova.
Základní škola - do 1. ročníku základní školy přestoupilo v září 2016 z mateřské školy šest dětí.
Ve třídě s pěti ročníky je 11 děvčat a 7 chlapců. Celkový počet žáků je 18. Z Dobré Vody je
15 žáků, jedna žačka dojíždí z Pikárce a dvě žákyně z Kadolce. 1. ročník navštěvuje 6. žáků:
Bojko David, Dobrá Voda, Dvořáková Petra, Dobrá Voda, Hladíková Alžběta, Dobrá Voda,
Mičková Terezie, Kadolec, Nedoma Adam, Dobrá Voda a Špaček Pavel, Dobrá Voda.
Do 2. ročníku chodí dva žáci: Pavelec Mikuláš a Van der Tol Samantha Lenka, oba z Dobré Vody.
3. ročník navštěvují dva žáci : Špaček Zdeněk a Žejšek Patrik, také z Dobré Vody. Ve 4. ročníku
je šest žáků : Dvořáková Markéta, Dobrá Voda, Jízdná Denisa, Pikárec, Marková Sofie, Dobrá
Voda, Mičková Veronika, Kadolec, Nedomová Zuzana, Dobrá Voda a Pavelec Damián, Dobrá
Voda. 5. ročník navštěvují dvě žákyně: Hladíková Daniela a Van der Tol Denise Lenka, obě
z Dobré Vody.
Zaměstnanci školy - ředitelkou školy je od 1. 8. 2016 Mgr. Věra Havelková z Velkého Meziříčí,
která svoji přímou pedagogickou činnost plní v základní škole a je zároveň třídní učitelkou. Paní
Jiřina Marková, která byla předchozí ředitelkou, odešla do starobního důchodu. V mateřské
škole působí Zdeňka Buršíková Krátká, která dojíždí z Ořechova. Nově byla do mateřské školy
přijata slečna Marie Vávrová z Velkého Meziříčí. V základní škole vyučuje Mgr. Michaela Fleck
z Velkého Meziříčí. Romana Heralecká z Kozlova je vychovatelkou školní družiny a zároveň
od září 2016 asistentkou pedagoga.
Žáci se dělí na hodiny českého jazyka na dvě skupiny. Výuka 1. – 2. ročníku probíhá v tomto
předmětu ve třídě školní družiny, výuka 3. – 5. ročníku ve třídě v 1. patře. Od října vyučuje
nepovinný předmět náboženství Mgr. et Mgr. Karel Rous, který k nám dojíždí ze Základní školy
v Křižanově. Paní Marie Žejšková pracuje jako školnice a kuchařka. Připravuje dětem a žákům
ranní a odpolední svačiny a zajišťuje pitný režim. V rámci pracovní náplně školnice se stará
o vytápění budovy.
Zájmové útvary. V letošním školním roce nabízíme žákům základní školy v rámci školní družiny
pestré zájmové útvary, které vedou učitelky z MŠ i ZŠ.
1. Anglický jazyk hrou je určen pro 1. a 2. ročník, vedoucí Mgr. Věra Havelková. Výuka probíhá
1x týdně. Mimo jiné budeme využívat multimediální materiály „Listen and play“ na interaktivní
tabuli, které škola získala zdarma.

2. Kroužek Šikovné ruce je určen pro všechny, kteří mají rádi vyrábění a ruční práce. Byly
zakoupeny dva šicí stroje, neboť jeho náplní je mimo jiné i šití. Vedoucí je Marie Žejšková,
četnost 1x za 14 dnů.
3. Divadelně dramatický kroužek je zařazen nově a jeho náplní je dramatická výchova a nácvik
divadelních rolí. Žáci budou moci předvést svůj um na besídce pro svoje blízké. Vedoucí
je Marie Vávrová, četnost 1x za 14 dní.
4. Sportovní kroužek s názvem Toulavé tenisky je určen pro ty, kteří ocení výlety, sportování,
hry a další zajímavé aktivity. Vedoucí je Zdeňka Buršíková krátká, četnost 1x za 14 dnů.
Modernizace školy. V průběhu hlavních prázdnin ve škole probíhala rekonstrukce sociálního
zařízení v prvním patře. Byl zbudován nový sklad prádla, který byl doposud v přízemí. Tím
se uvolnila místnost, ve které bude zřízena v nejbližší době ředitelna. Částečně se vyměnilo
linoleum na chodbě. Ta byla vymalována veselými barvami, byly odstraněny závěsy.
Do chodby v přízemí byly zakoupeny skříně s velkými úložnými prostory, které nám chyběly.
Školní zahrada byla doplněna o nové hrací dřevěné prvky, přibyl krásný zahradní altán s velkou
tabulí a prolézačka z vrbového proutí. Rekonstrukce hřiště je již téměř dokončena. Chceme
nadále pokračovat v modernizaci školy a ke zlepšování prostředí pro děti, žáky, rodiče
i zaměstnance.
Aktuální informace. Změnu prodělaly i naše internetové stránky.
http://www.skoladobravoda.estranky.cz. Rodiče dětí a žáků zde najdou potřebné
informace o naší škole, včetně fotografií z našich akcí.
V tomto školním roce máme naplánovány již tradiční akce, na které jsou děti, žáci i rodiče
zvyklí. Kromě toho využíváme aktuální nabídku, která se k nám průběžně dostává. Děti a žáci
se tak mohou těšit v brzké době na besedu se spisovatelkou, výukový program v SEV Ostrůvek,
výlet do Ořechova spojený s návštěvou mobilního planetária nebo třeba program s ochočenou
opičkou a dalšími zvířátky. Rodičům mateřské školy nabízíme ve spolupráci s odbornými
partnery pro jejich děti logopedickou depistáž a vyšetření zraku přímo v naší škole.
První školní měsíc je za námi, začátek nového školního roku se vydařil. Byl ve znamení
opětovného setkání, postupného zvykání na nový režim a stále příznivého, teplého počasí.
Máme toho hodně před sebou a já všem přeji veselé myšlenky, úspěšnou práci a milé lidi
kolem sebe.
Mgr. Věra Havelková, ředitelka školy

Hasiči
Děkujeme všem občanům i hostům, kteří přišli podpořit oslavy 120. výročí vzniku sboru.
Oslavy proběhly dle programu na hřišti u školy 4. září, bylo zde bohaté občerstvení a gigantický
závěr celého odpoledne v podobě „ohnivé show“ završil tento slunečný den. Měli jsme tu čest
přivítat zástupce z dvanácti okolních sborů, kteří přijali pozvání. Někteří s sebou přivezli
historické hasičské prapory. Za Okresní sdružení hasičů a za Výkonný výbor OSH ČMS ve Žďáře
nad Sázavou přijel našemu sboru poblahopřát bratr Stanislav Kříž, předseda okresní kontrolní
a revizní rady, a předal našemu sboru „Pamětní list“ a medaili „Za zásluhy“.
V sobotu 17. září se zástupci sboru zúčastnili vyhodnocení soutěže Pohár tří okrsků, které
se konalo v Meziboří – okrsek Strážek. Našemu sboru byly předány diplomy za účast.
30. září v 17 hodin proběhla letos první odborná příprava okrsku Křižanov. Cvičení bylo na hrázi
rybníka Loucký a jeho námětem byl nácvik taktiky při hašení lesních požárů, požárů v blízkosti
železniční tratě, požárů v blízkosti vzdušného vedení elektrického proudu a dopravy vody od
zdroje k požářišti. Druhá odborná příprava bude v pátek 21. října ve večerních hodinách
v katastru obce Jívoví. Námětem tohoto cvičení bude pátrání po ztracené osobě. Cvičení bude
probíhat ve spolupráci s policií ČR.
starosta hasičů Radek Klapal
Hasičky
První závody v tomto roce, kterých jsme se účastnily, se konaly 6. 3. 2016 a byla to halová
soutěž v Hradci Králové. Zde se necvičil celý útok. Jedná se o jedinou soutěž CTIF, kde se běhá
v tělocvičně. Útok běhá pouze 5 členů družstva. Jde o zadní část, při které se spojují savice
a váží se lanka. Štafetu poté běhají 4 členové. Proto se naše družstvo rozdělilo na 2 skupiny
a soutěžily jsme proti sobě. Umístily jsme se na 1. a 3. místě. Další závody byly ve Vlčnově
16. 4. 2016, kde jsme skončily na 3. místě. Dne 7. května se konal Memoriál Josefa Vaňka ve
Velkém Meziříčí na náměstí, tuto disciplínu obvykle neběháme a tak jsme skončily na 7. místě.
8. května jsme vyrazily na závody do Prahy, kde jsme se umístily na 2. místě.
Ve dnech 13. a 14. května jsme jely soutěžit do Chorvatska do města Zaprešic, kde jsme
skončily na 3. místě. Na soutěži O pohár města Velké Meziříčí, která se konala 3. 9. 2016 jsme
byly třetí. Naše poslední a nejdůležitější soutěž v tomto roce Mistrovství České republiky
družstev klasických disciplín CTIF mužů a žen ve Dvoře Králové nad Labem dne 24. 9. 2016
se nám vydařila, skončily jsme čtvrté a tím jsme se také nominovaly na olympiádu
v Rakousku, ta bude v příštím roce 2017.
za hasičky Radka Křikavová
Poznámka k tomuto článku. Více informací a výsledky všech soutěží lze najít na internetu
v internetových novinách NovinyVM.cz. Ještě upřesňujeme; v družstvu hasiček ve Velkém
Meziříčí máme nemalé zastoupení – Šárku Vítkovou, Radku Křikavovou, Petru Žejškovou
a Barboru Klapalovou. Držíme jim pěsti a děkujeme za reprezentaci naší obce, i když soutěží
za Velké Meziříčí!!!
V Dobré Vodě 10. 10. 2016

zpracovala Jiřina Částková

