DOBRA VODA

o

~~~~~z~p~r~a~V~Od~a~d~o~b~c~e~D~O~b~r~á~V~O~d~a~~__ ~
Milí

spoluobčané,

přinášíme Vám první číslo obecního zpravodaje roku 20 19, ve kterém shrneme informace

o dění v obci za první čtvrtletí tohoto roku a rovněž Vás budeme informovat o událostech,
které nás čekají v blízké době.
Statistika obyvatel za rok 2018
K 31. 12.2018 žilo v naší obci 377 obyvatel.
Narodilo se 6 dětí, 3 děvčata a 3 kluci, zemře l I občan .
Přistěhoval o se 18 občanů, odstěhoval o se 8 o bčanů.
Novo roční

výšlap na Holý vrch
1. ledna 2019 jsme se vydali na tradiční výšlap na Holý vrch (kterého se letos konal již
21. ročník). Sešli jsme se ve 12: 15 hod. u " hasičky. " Z Dobré Vody se nás na cestu vydalo
pouze 36, což bylo oproti loňskému roku výrazně méně, ale velký vliv na (ne)účast mělo
nepříznivé počasí - poprchávalo a foukal poměrně silný vítr. Další občané se k nám ale
přidali během cesty, někteří šli vlastní trasou nebo jeli auty. Na Holém vrchu se tak nakonec
sešlo 54 občanů Dobré Vody, které ani deštivé a větrné počasí neodradilo. Podobně menší
účast o bčanů měly i ostatní obce. Dle odhadu se nás tak na kopci celkem sešlo zhruba 400.
V cíli jsme se zahřáli dobrou gulášovou polévkou, jejíž příprava byla letos v naší režii uvařily ji dobrovodské kuchařky a výdej byl s pánskou obsluhou. Nechyběla samozřejmě ani
nějaká ta pálenka. Věřím, že všiclmi ti, kteří letošní výšlap absolvovali, měli dobrý pocit
z toho, že nad nepřízní počasí zvítězi li a tak trochu překonali sami sebe. Doufejme, že se příští
rok počasí více vydaří a sejdeme se zde ve větším počtu.
Tříkrálová

sbírka
Dne 5. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrál ová sbírka. Dvě skupiny ko ledníků celkem
vybraly 18660 Kč. Ve farnosti Křižanov se vybralo celkem 136969 Kč. Výtěžek letošní
sbírky je určen na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí, a dále na podporu
charitního díla. Děkujeme organizátorům a koledníkům za průběh sbírky v obci.
Masopust
O víkendu 2. a 3. března 2019 proběhly v naší obci tradiční "ostatky." V sobotu se pod
záštitou místního sboru dobrovolných hasičů konala zábava s hudbou kapely Jardy Kaštana,
která letos proběhla v pohádkovém duchu. Potkat jste zde tak mohli např. Macha
a Šebestovou, Sněhurku a sedm trpaslíků, šmoulí partu, víly a další kouzelné bytosti. Místní
děvčata a chlapci si jako již tradičně připravili taneční půlnoční překvapení. Završením celého
večera pak byla bohatá tombola.
V neděli 3. března se konal tradiční masopustní průvod masek obcí opět doprovázený hudbou
kapely 1. Kaštana. Masek bylo sice letos o trošku méně než v loňském roce, o to větší
poděkování patří všem, kdo se do průvodu zapojili.
Fotogalerie je ke zhlédnutí na https://klapalova.rajce. idnes.czlOstatkL2019
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Sběr

železného šrotu
V pátek 29. března v odpoledních hodinách provede sbor dobrovolných has ičů v naší obci
sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů (ledničky, sporáky, pračky, PC,
mikrovlnky a vše, co se dá zapojit do zásuvky nebo je na baterie). Sběr proběhne tradičním
způsobem. Hasiči Vám případně s vynesením šrotu a elektrospotřebičú pomohou. Děkujeme
za spolupráci a podporu sboru.
Prodejna COOP
Od pondělí 1. dubna se znovu
následující:
pondělí
7 . 12 hod.
7· 15 hod.
úterý
středa
7· 12 hod.
čtvrtek
7· 12 hod.
7 · 15 hod.
pátek
7 . 10 hod.
sobota

otevře

místní prodejna COOP. Provozní doba bude

Změna úředních

hodin obecního úřadu
Se změnou zimního času na letní (která proběhne v noci ze soboty 30. března na
31. března) nás čeká také změna úředních hodin. Od středy 3. dubna 2019 tak budou
hodiny obecního úřadu od 19 do 21 hod.

neděli
úřední

Běh kolem Holého vrchu
V sobotu 6. dubna se bude konat 3. ročník Běhu kolem Holého vrchu, NOMINAL Kros
půlmaratonu, který povede částečně katastrálním územím naší obce. Pořadatelé Vás srdečně
zvou k účasti. Více informací pro účastníky naleznete na www.behkolemholehovrchu.cz.

Akce Čistá Vysočina
Jako každý rok se naše obec ve spolupráci s místními organizacemi a dobrovolníky zúčastní
akce Čistá Vysočina, jejímž cílem je úklid příkopů a okolí silnic našeho kraje. Tato akce se
v naší obci uskuteční v pátek 12. dubna. Sraz bude v 16 hod. před kulturním domem.
Uklízet budeme okolí silnic směr Dobrá Voda - Křižanov po můstek za silem, směr Dobrá
Voda - Vídeň po "Cigániště" a okolí silnice k vlakovému nádraží. Všem, kdo se zúčastní,
předem děkujeme.

Pálení čarodějnic
V úterý 30. dubna se uskuteční tradiční "pálení čarodějnic" na "Cigáni šti." Občané sem již
mohou vozit větve a dřevěný odpad (brána je odemčená). Prosíme, NEVOZTE sem žádný
nebezpečný odpad (lepenku, pneumatiky, obaly od sprejů apod.).
Jako každoročně místní mládež připravuje pro rodiče s dětmi odpolední program, o jehož
organizaci budete ještě informováni na stránkách obce a na vývěsce .
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Svoz domovního odpadu
Od května se změní frekvence svozu domovního odpadu - svoz bude probíhat jednou za
čtrnáct dní, nikoli každý týden. SDO tak pro bělme ve čtvrtek 2. května a poté až ve čtvrtek
16. května .
Pohár MS DRUŽBA Vídeň - Dobrá Voda
Myslivecké sdružení DRUŽBA Vídeň - Dobrá Voda bude v sobotu 22. června pořádat
2. ročník soutěže ohařů. Hodnotit se bude práce psů v lese, poli a ve vodě. Soutěžící se
sejdou v 8 hod. na myslivecké chatě , poté se rozejdou do honitby. Jste srdečně zváni, přijd'te
se podívat na práci jedněch z nejlepších ohařů ajejich vůdců. Občerstvení bude zajištěno .
Více informací k soutěži samotné a k podmínkám účasti soutěžících naleznete v průběhu
května na webových stránkách sdružení http://www.msdruzbaviden.estranky.cz.
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa od Lesů ČR
Vzhledem k přemožení kůrovců lze v letošním roce předpokládat, jejich rozšíření do oblastí
dosud nenapadených. Lesy ČR proto vyzývají vlastníky lesů, aby aktivně a pravidelně
kontrolovali svoje lesní porosty. Při zjištění jakýchkoli počátečních příznaků poškození
stromů je nutné provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce - likvidaci kůrovcového
dříví, která musí být provedena do konce března. Do konce května je nutné v lese
zlikvidovat dříví pro kůrovce atraktivní, které je vhodné pro jejich množení (zlomy, vývraty,
oslabené a usychající stromy, zbytky dřeva, palivo ponechané v porostu).
Zastupitelstvo obce
INFORMACE ZE

ZŠ A MŠ

Zdravíme Vás z Mateřské školy a Základní školy v Dobré Vodě. V letošním školním roce
navštěvuje školku 23 dětí , o které se starají dvě učitelky. Základní škola má 26 žáků, výuku
zajišťují tři učitelky , další pouze výuku náboženství I x týdně. V provozu je školní družina
s jednou vychovatelkou. Ve školní jídelně - výdejně pracuje kuchařka, která vykonává také
práci školnice. O úklid se stará další provozní pracovnice.
Letos jsme si všichni užili bílé zimy a sněhu, ale už se těšíme na jaro, sluníčko a dovádění
venku. Zimní období jsme zako nčili karnevalem v Dobré Vodě, který se nám vydařil.
Děkujeme ještě jednou všem spo nzorům - firmám i jednotlivcům, bez kterých bychom ho
nemohli uskutečnit. A také obci za zapůjčení sálu, SDH za poji štění naší akce a panu
Plehsbergerovi za úžasný hudební doprovod našich tanečků , her a dovádění.
Jarní měsíce jsou ve znamení
Ternlíny zápisů:

zápisů

nových dětí do

mateřské

školy a žáků do základní školy.

Zápis do 1. třídy ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 14.00 do 16.00 hodin. Bude
probíhat, již tradičně, zábavnou formou. Zveme na něj děti narozené v období I. 9. 2012 31. 8.2013 apo odkladu školní docházky.
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Zápis do mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin ve
třídě MŠ. Přijaty mohou být děti , které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku dvou let. Připomínáme,
že pro děti od 5 let je docházka do MŠ povinná. Proto je rodič povinen přihlásit od září své
předškolní dítě do MŠ, pokud do ní ještě nechodí.

Podrobné informace o průběhu a dokladech k jednotlivým zaplsum naleznete na našich
webových stránkách www.skoladobravoda.cz. Zde se můžete dočíst o našich dalších
aktivitách.
V mateřské škole jsou děti vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu "Hop a skok
po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme" . Jak jeho název
napovídá, děti provází ve školce pohádkový krteček, kterého dobře znají z pohádek. Paní
učitelky pro děti připravují po celý rok rozmanité činnosti, při kterých děti získávají nové
poznatky a dovednosti, které je rozvíjí a zároveň podněcují k vlastní aktivitě. Důležité je pro
nás hlavně to, aby se děti cítily ve své školce dobře a rodiče měli záruku, že je o ně postaráno
po všech stránkách. Pak jsme spokojeni i my - zaměstnanci školy.
V základní škole jsme letos zřídili dvě třídy, což nám umožňuje vyšší počet žáků. V jedné
třídě jsou žáci I. a 2. ročníku, ve druhé třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku . Na některé předměty jsou
spojeni do jedné třídy, např. na výtvarnou výchovu nebo tělocvik. Zajímavé je, že z 26 dětí
máme 13 chlapců a 13 dívek.
Prioritou je pro nás samozřejmě kvalitní základní vzdě lávání. Rodinné prostředí školy nám
umožňuje poznat všechny žáky, jejich individuální potřeby i zájmy. Víme, jak důležité je
prostředí , kde se uskutečňuje výuka. Máme stanovená pravidla, žáky vedeme ke vzájemné
spolupráci a ohleduplnosti. Netolerujeme chování, které by vedlo k ubližování a špatným
vzájemným vztahům . Máme k dispozici moderní učebnice, pomůcky i interaktivní tabuli.
Zajímáme se o to, jak se žákům daří , když naši školu opustí. Moc nás těší jejich pozitivní
ohlasy a úspěchy.
Žáci mají možnost navštěvovat školní družinu a zájmové kroužky. Jezdíme do ekologického
centra, kina i divadla. Zařazujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty, v letošním školním roce
jsme jezdili plavat do bazénu v Třebíči. Získali jsme dotaci, která pokryla veškeré náklady na
dopravu.
Přejeme
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Vám krásné jaro, pohodu a spokojenost.
Mgr. Havelková Věra, ředite lka školy

Stránka 4

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

Knihovna i v letošním roce využila zimu k
zajímavé.

uspořádání

besed s

občany

naší obce. I letos byly

První beseda, ke 100. výročí založení republiky s přihlédnutím k životu v naší obci v tomto
období, se uskutečnila 25. 1. 20 19. Sešli se v hojném počtu občané naší obce, aby vzpomenuli
vznik naší vlasti a tak, aby se "prošli" minulostí naší obce.
V úvodu přiblížil pan Ing. Hromek historické události, které měly vliv na ustavení naší
republiky. Přednáška byla protkaná historkami, takže byla velmi poutavá a všichni pozorně
poslouchali. Následovalo promitání starých fotografií, na kterých účastníci poznávali sebe
nebo své předky, diskutovali o dění na fotkách apod. Na závěr si připravili naši harmonikáři pan Kaštan a pan Štěpánek - množství písní, které si všichni společně zazpívali. Beseda se
protáhla do pozdních hodin, všichni byl i velmi spokojeni nejen s náplní besedy, ale také
s příjemným přátelským posezením, které bylo doplněno občerstvením. Děkujeme panu
Ing. Hromkovi, paní Pokorné za námět a prezentaci fotografií, paní Částkové a Drápelové za
organízaci a občerstvení, harmonikářům za navození dobré nálady, panu Plehsbergrovi,
Kaštanovi, Čermákovi, Fr. Dlouhému a paní Kři kavové, Pokorné a Bártové za zapůjčení
fotografií a panu Urbánkovi ml. za jejich zpracovánÍ.
M. Pokorná
16.2.2019 byla beseda s naším občanem p. Hendrikem Van Der To lem o jeho rodné zemi
Holandsku. Děkujeme za krásné a zajímavé vyprávění spojené s promítáním doplněné
humorem a dokonce i kvízem. Kdo přišel rozhodně nelitoval, beseda začínala v 17h a ani
o 1/2 osmé níkdo nespěchal domů.
Děti

ze školní družiny navštěvují knihovnu, tam pro ně připravím čtení, ukázku z nějaké
knížky, která je, doufám, pro ně zajímavá, paní učitelka Heraleckáji krásně čte a vede děti ke
čtení i ve školní družině, za což jí patří velký dík. Děti si pak knížky půjčí, snad doma
i přečtou a při příští návštěvě vrátí. Nové knížky několikrát do roka vyměňuji ve žďárské
knihovně, takje pořád z čeho vybírat, většina titulů se podle přání dá i půjčit.

A letošní zimní čas jsme ukončili v sobotu 23.3. pátým ročníkem turnaje Člověče, nezlob se.
20 hráčů těch menších i těch větších v klubu hasičů změřilo své síly, lu-álo se nejen pro
vítězství ale hlavně pro radost.
Děkujeme zapisovateli p. Špačkovi, sponzorům, firmám Poex Velké Meziříčí a Acti Bois
Dobrá Voda za ceny pro vítěze a teď už hurá za sluníčkem.
Mnoho krásných chvil nad dobrou knihou Vám
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přeje

Marcela Drápelová
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