Milí

spoluobčané,

přinášíme

Vám druhé vydání obecního zpravodaje za rok 2019, kde si připomeneme dění
v obci ve druhé čtvrtině tohoto roku a zároveň se dozvíme, jaké události nás čekají v nejbližší
době.
Běh

kolem Holého vrchu
V sobotu 6. dubna se konal 3. ročník Běhu kolem Holého vrchu, NOMINAL Kros
půlmaratonu. Běhu se zúčastnilo celkem 114 závodníků, jednotlivců, a dalších 42 závodníků
ve dvoučlenných týmech štafety. I Dobrá Voda zde měla svoje zastoupení - Jakub Drápela
obsadil v celkovém hodnocení 15. místo, Michael Kubiš 20. místo, Jiří Dlouhý 44. místo,
Pavel Částek 50. místo a Petr Bajer 73. místo.
Akce Čistá Vysočina
V pátek 12. dubna proběhla v naší obci akce Čistá Vysočina. Dobrovolníci (včetně dětí)
z obce uklízeli příkopy a okolí silnic v okolí Dobré Vody a posbírali tak několik pytlů
odpadků. Pro všechny pak bylo připraveno malé pohoštění na hřišti. Všem děkujeme za účast!
Pálení čarodějnic
V úterý 30. dubna se konalo"pálení čarodějnic" na "Cigáništi." Pro děti připravila místní
děvčata odpolední program na téma Hledání ztracené čarodějnice. Skupina hledačů se sešla
v 18 hodin u rybníka Obecníka, odkud se vydali po stopách čarodějnice a jejich pátrání bylo
zakončeno na "Cigáništi." Zde se pak opékaly párky, točilo pivo, ochutnávaly se místní
pálenky, hrálo se a zpívalo u ohně. Po setmění kluci zapálili připravenou vatru, na jejímž
vrcholu byla hadrová čarodějnice. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě této tradiční
akce.
Pohár MS DRUŽBA Vídeň - Dobrá Voda
V sobotu 22. června pořádalo místní myslivecké sdružení 2. ročník soutěže ohařů, při které se
hodnotila práce loveckých psů v lese, poli a ve vodě. Celkem se přihlásilo 13 ohařů 10 z České republiky, 2 ze Slovenska a 1 z Rakouska. Sraz účastníků byl v 7:30 hod. na
myslivecké chatě , odkud se přibližně o hodinu později , po úvodní prezenci a rozdělení do
dvou skupin, rozešli do honitby. Po celou dobu konání soutěže bylo na chatě zajištěno bohaté
občerstvení, u kterého se sešlo mnoho příznivců myslivecké kynologie.
Na závěr, v 19 hodin, byli vyhlášeni výherci:
vůdce psa
plemeno psa
jméno psa
Brix od Žehuňského rybníka
Petr Patočka
NDO
1. místo
2. místo
Mak ze Sedlinky
Šimon Janů
KO
Pavel Prokorát
MOK
Adryn z Pelestrovských lesů
3. místo
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Výměna střešní

krytiny na KD. Rekonstrukce el.instalace ve škole a v kult.domě.
V letošním roce začala rekonstrukce kulturního domu. Na přelomu května a června byla
kompletně zrekonstruována jeho střecha (fólie, nové střešní latě, krytina, výměna okapů)
firmou pana Bohumila Pejchala z Netína. Celková cena vč . DPH byla 596.070 Kč.
Další rekonstrukce se bude týkat elektroinstalace ve škole a v kulturním domě, kterou
provede firma Falco computer, S.LO. Současně proběhne montáž sádrokartonových podhledů,
kterou zajistí firma pana Aleše Krchňavého.
Pouť

V pátek 5. července se bude konat tradiční pouť. V 10: 15 vyjde od místní kaple průvod
směrem na hřiště, kde bude od 10:30 hodin sloužena mše svatá.
Odpoledne, od 13:30 hodin, bude na hřišti k poslechu hrát kapela Šafářanka.
Odpoledne se také uskuteční pouťové fotbalové klání mezi místními svobodnými mládenci
a ženatými pardály. Zahajovací výkop v 13:30 hod.! Přijďte všichni vyběhat pouťový řízek
a udělat si žízeň na pouťové pivo.
Pro děti jsou na hřišti zajištěny také atrakce.
Večer, od 20:00 hod., se bude konat zábava se skupinou MEŠ.
Fotbalový a nohejbalový turnaj
Jako každým rokem, i letos se můžete těšit na fotbalové a nohejbalové klání týmů z Dobré
Vody.
Turnaj v malé kopané Dobrá Voda se bude konat v sobotu 20. července. Prezentace týmů
začne v 8:30 hod., zahájení turnaje poté v 9:00 hod.
Letošní ročník nohejbalového turnaje se uskuteční v sobotu 27. července na místním
nohejbalovém hřišti. Prezentace týmů od 7:30 hod. První zápas od 8:00 hod. Hraje se podle
nohejbalových pravidel se třemi hráči (hráčkami) v poli. Systém turnaje se přizpůsobí počtu
registrovaných týmů. Na všechny účastníky našeho amatérského turnaje a i diváky se
pořadatelé velmi těší. Jídlo (prasátko), pivo (velmi chutné z minipivovaru), limo apod. vše
bude ...
Zájezd
Na sobotu 24. srpna je naplánován obecní zájezd.
Dopoledne naše trasa povede do Moravského krasu, konkrétně do jeho severní části, do
Punkevních jeskyní, kde část prohlídky vede na loďkách po řece Punkvě. Do těchto jeskyní
ústí také proslulá propast Macocha Gejí hloubka je 187,5 m), jejíž prohlídku neopomeneme.
Odpoledne se přesuneme do obce Rudice, kde na vyvýšenině Tumperk bude naším dalším
cílem památkově chráněný větrný mlýn, ve kterém je muzejní expozice. Ta se skládá ze tří
částí. V přízemí se nachází expozice o historii věrných mlýnů. První poschodí je věnováno
krystalickým formám barevných odrůd křemenů, archeologickým výzkumům v blízkosti
Rudického propadání a historii místního železářství a hornictví. Druhé poschodí patří
speleologii - výzkumu jeskyní Rudického propadaní, které jsou druhým nejdelším jeskynním
systémem v republice.
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Naše poslední cesta povede na zámek Lysice, který je Národní kulturní památkou. Jedná se
o barokní stavbu na místě renesanční vodní tvrze, v jejímž okolí je zámecká zahrada
s promenádní kolonádou s krytou pergolou.
Cena zájezdu je pro občany Dobré Vody 150,- Kč, pro ostatní dospělé 200,- Kč, pro děti do
18 let a studenty 50,- Kč. Přihlašovat se můžete do 10. srpna na obecním úřadě nebo u paní
Mgr. Marie Pokorné.
Práce na hřišti II školy.
Byla provedena výměna dřevěných částí stolů a laviček.
O prázdninách bude vybudována nová pergola, která bude navazovat na stávající "stánek".
Vítání občánků
Vítání občánků proběhne na podzim, přesné datum bude ještě doplněno na internetových
stránkách obce. Rodiče dětí budou o jeho konání informováni na základě pozvánky.
Kůrovcová kalamita - výzva vlastníkům lesa od Lesů ČR
Lesy ČR upozorňují vlastníky lesů na kůrovcovou kalamitu. Vzhledem k množství rojících se
brouků

je situace již velmi vážná. Proto jsou vlastníci lesů vyzývání k pravidelné kontrole
svých lesů, pokud možno každých 7-10 dní. V případě zjištění poškození stromů je nutné
provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců - stromy je potřeba vytěžit a ihned po
těžbě asanovat nebo odvézt ke zpracování mimo les.
Zastupitelstvo obce
INFORMACE ZE

ZŠ A MŠ

Školní rok 2018 - 2019 se chýlí ke svému závěru. Ještě pár dnů a nastanou zasloužené
prázdniny. Zatímco děti budou užívat letních radovánek, ve škole budou probíhat
rekonstrukční práce spojené s výměnou nevyhovující elektroinstalace. Vloni proběhly opravy
v přízemí, letos přijde na řadu 1. patro a školní družina. Z tohoto důvodu nebude prázdninový
provoz pro děti z mateřské školy. Školní rok zakončíme 28. června, děti opět přivítáme
2. září.
Na jaře proběhly zápisy dětí do mateřské a základní školy. K zápisu do mateřské školy se
dostavilo 8 dětí, z kapacitních důvodů bylo přijato 6 dětí. Základní škola přivítá v novém
školním roce 6 prvňáčků.
Po zimě plné sněhu jsme se všichni těšili na teplé jarní dny a na vzdělávání mimo školní třídy.
V dubnu proběhl na hřišti u školy výukový program s živými dravci. Viděli jsme je létat
i lovit. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jejich životě i chovu. Dále nás navštívil pan
Trojan se svými psy. Na ně se vždy moc těšíme, je s nimi velká legrace. Jako každý rok jsme
pálili čarodějnici a opékali si špekáčky. Oslavili jsme Velikonoce a napekli velikonoční
pečivo. Základní škola se zapojila do projektu "Škola v pohybu". Zasportovali jsme si
s trenérem fotbalu. Jaké bylo naše překvapení, když nám předal velkou sadu sportovního
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vybavení do hodin tělesné výchovy, kterou
Ještě jednou moc děkujeme.

měl

pouze pro jednu vybranou školu v okrese.

Žáci 3. - 5. ročníku se již podruhé zapojili do celostátního projektu "Dnes jím jako ... ",
tentokrát dnes jím jako Angolan. Dozvěděli se o nelehkém životě svých vrstevníků a společně
si uvařili typická angolská jídla - kukuřičnou kaši se zeleninou a pudink s ovocem z kořene
manioku, u nás známý jako tapioka. Vesměs jim chutnalo, ale kdo by chtěl jíst tuto kaši jako
hlavní jídlo téměř každý den? Dostali tak šanci si uvědomit, jak se mají v naší malé, ale milé
zemi dobře.
V květnu jeli děti z mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku na divadelní představení o včelích
medvídcích. Další divadlo s názvem "Ryby raky" se konalo přímo v naší škole. Žáci základní
školy navštívili hasiče ve Velkém Meziříčí a páťáci vyjeli na celodenní exkurzi do Prahy.
Následovaly školní výlety do ZOO Jihlava a Bruno family parku v Brně.
Zajímavé akce proběhly i v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině. Žáci se zúčastnili
několika výstav ve Velkém Meziříčí. Do projektu "Recyklohraní" vyrobili nenasytného
baterkožrouta a ekologické "Člověče, nezlob se". Také přespali ve škole, jejich společníkem
při tomto dobrodružství byl samotný Harry Potter. Ve školní jídelně zase ochutnali exotické
ovoce, které nám zdarma poskytla firma, která pro nás zajišťuje projekty "Mléko a zelenina
a ovoce do škol".
Ve středu 26. června ve 13 hodin jsme se společně rozloučili v budově Obecního úřadu
v Dobré Vodě s odcházejícími dětmi a žáky. Zatímco děti plynule přejdou do 1. třídy a změna
pro ně bude mírnější, páťáky čeká dojíždění do okolních škol. Přejeme jim, ať se jim v nové
škole líbí a připomínáme, že pro naše bývalé žáky máme dveře naší školy otevřené vždy
dokořán!

Prázdniny a dovolené se blíží, přejeme Vám, ať je strávíte tak, jak si
a v pohodě. Počasí ovlivnit nemůžeme, ale to ostatní je v našich rukách.
Za kolektiv školy Mgr.
ZPRÁVY

Věra

přejete,

Havelková,

ve zdraví

ředitelka

z KNIHOVNY

V pátek 21. 6. 2019 jsme ve škole slavnostně pasovali prvňáčky na čtenáře. S tím nám
pomohli manželé Sýkorovi z Křižanova, vyzkoušeli jestli už všichni umí číst tak, že každý
přečetl krátkou hádanku, kterou ostatní měli uhodnout a vše se povedlo, takže má knihovna
dalších 5 opravdových čtenářů.
A pak už všem knihovna přeje léto jak má být, plné pohody a sluníčka a jen samé pěkné
zážitky u kterých nebude chybět pěkná kniha , také se můžete zúčastnit Elfíkovy letní
soutěže, o které se více dozvíte na www.elfikuvweb.cz.
Marcela Drápelová
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