Obecní zpravodaj č. 1/2014

Milí spoluobčané,
po dlouhé době Vám přinášíme informace touto písemnou formou.
V letošním roce se provádí nebo připravuje v naší obci několik investičních akcí.
•

Naši hasiči svépomocí dokončují přístavbu hasičské zbrojnice, zbrojnice má nyní
nové dveře, na celé budově bude nová fasáda.

•

V letošním roce bude vybudována plynofikace v rámci II. etapy zasíťování pozemků
pro rodinné domky. V loňském roce byl v této lokalitě vybudován Svazem vodovodů
a kanalizací nový vodovodní řad. Obec na tuto stavbu přispěla celkem částkou 320
305,-- Kč. Obec současně vybudovala vodovodní přípojky v hodnotě 135 080,40 Kč
(v tom stavební práce 123 246,90).

•

V plném proudu je příprava investice - vybudování sociálního zařízení u hřiště. Tato
stavba bude připojena ke garáži na školní zahradě a její předpokládaná cena je
přibližně 300 tis. Kč. Akce bude spolufinancována dotací z Programu obnovy venkova
Kraje Vysočina.

•

Právě probíhá vykoupení částí pozemků od jednotlivých vlastníků, aby byla
zpřístupněna oblast zahrad po obecních pozemcích.

•

V současné době jsou intenzivně připravovány dvě informační tabule, které budou
umístěny na návsi u čekárny. Na jedné z tabulí bude mimo jiné také ručně malovaná
mapa regionu Žďársko. Tuto mapu s informacemi si v tištěné podobě můžete už nyní
zakoupit na obecním úřadě. Cena mapy je 20,-- Kč.

•

V březnu byla provedena úprava prostor pohostinství za téměř 73 tis. Kč.
Pohostinství nyní provozuje p. Marta Kobylková, která má zájem vybudovat před
kulturním domem předzahrádku.

V loňském roce bylo provedeno zateplení budovy školy v celkové hodnotě 2 857 511,-- Kč.
Tato velká investiční akce byla financována jednak z prostředků Evropské unie z Fondu
soudržnosti částkou 2 105 346,-- Kč a dále ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního
prostředí částkou 123 844,--. Zbývající část nákladů byla hrazena z rozpočtu obce.
Na prostranství u prodejny byl umístěn kontejner na oděvy, textil a obuv firmy REVENGE,
a. s., tento kontejner poskytla firma obci bezplatně. Do kontejneru lze odkládat oděvy, bytový
textil - záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky plyšové
i dřevěné. Textilie se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích,
boty nejlépe svázané po párech. V třídícím závodě v Boskovicích pracuje asi sto lidí, kteří
dovezený odpad roztřídí. Společnost v současné době zpracuje 400 až 500 tun šatstva a bot
měsíčně. Z této hromady se podaří 50 % oblečení zachránit, putuje většinou do prodejen
použitého zboží v České republice i v zahraničí nebo různým charitativním organizacím.
Dalších 35 % se zpracuje pro průmyslové využití – zejména pro automobilový a strojírenský
průmysl. Zbylých 15 % představuje odpad, který se vozí do spalovny v Brně.
Sběrný dvůr
Už od 1. října 2013 mohou občané naší obce zdarma ukládat odpady ve Sběrném dvoře v

Křižanově. Uhradit musí pouze poplatek při ukládání těchto odpadů:
− eternit - 2,42 Kč za kg
− stavební odpady s obsahem dusíkatých látek - 6,05 Kč za kg
− stavební suť - samostatně objednaný odvoz - 435,60 Kč za tunu + doprava.
Upozorňujeme tímto znovu, že je zakázáno vyvážet a ukládat odpady do lokality „V
Sadě“ a i jinam mimo vyhrazená místa. Využívejte prosím možnosti třídit odpady do
kontejnerů a nabídku sběrného dvoru.
V obci bude nadále dvakrát ročně probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu. Dle vaší
potřeby je možné zorganizovat i svoz objemného odpadu (např. koberce, matrace,...).
Knihovna
V budově kulturního domu nadále vede p. Marcela Drápelová obecní knihovnu. Výpůjční
doba je v úterý od 17,00 do 18,00 hodin. Zajímavé informace o knihovně včetně seznamu
knih, který nyní čítá více než 1250 kusů, můžete najít na stránkách
http://www.dobravoda.knihovna.info . Výběr knih doplňuje pravidelně p. knihovnice
meziknihovními výpůjčkami. V rámci této služby může pro vás zajistit do naší knihovny k
zapůjčení i konkrétní titul, který si chcete přečíst. Ve výpůjční době je k dispozici veřejný
internet.
Paní Drápelová organizuje také další kulturní a sportovní akce – zájezdy do divadla, turnaj ve
stolním tenise, besedy, turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“ nebo např. Setkání s Kouzelným
Martinem, které proběhlo dne 16. 5. 2014 a setkalo se s velkým zájmem především dětí.
Zájezd
Zveme občany naší obce na zájezd, který se koná v sobotu dne 30. 8. 2014.
Program zájezdu:
• návštěva hradu Lipnice nad Sázavou
+ další možnosti - muzeum Jaroslava Haška, Bretschnedrovo ucho nebo Ústa pravdy,
tesané ve skále nad zatopeným lomem, nový památník Jaroslava Haška
• oběd - výběr ze 4 jídel (79,-- Kč)
• Pelhřimov - muzeum rekordů a kuriozit nebo výstava v muzeu "Zlaté české ručičky"
• Křemešník - prohlídka poutního kostela Nejsvětější trojice
další možnosti: rozhledna, křížová cesta, zázračná studánka (500m), lanové centrum,
restaurace
Cena zájezdu: občané Dobré Vody 150,-- Kč, občané ostatních obcí 200,-- Kč, děti 50,-- Kč
Přihlásit se můžete na obecním úřadě nebo na tel. č. 728 936 053 u p. Mgr. Marie Pokorné.
Zájemcům budou včas sděleny podrobnější informace.
Vycházka do Urbanic
Druhou zářijovou neděli se společně můžeme vypravit na vycházku „ke kameni“ do Urbanic.
Vezměte s sebou něco na opečení a dobrou náladu.
Publikace p. Ing. Hromka
Pan Ing. Karel Hromek nám poskytl v

elektronické podobě svoji

poutavou publikaci

„Křižanovská farnost v zrcadle zemských a církevních dějin“. Tato publikace nebude
vydána tiskem, po dohodě ji lze zkopírovat nebo vytisknout přímo na obecním úřadě. Cena
tisku bude upřesněna.
Na obecním úřadě jsou také stále k dispozici publikace „Dobrá Voda 1252 – 2002“ a „Dobrá
Voda 1252-2012“ a krásná kniha plná leteckých fotografií Zdeňka Vošického „Vysočina
shůry“.
Naše mateřská a základní škola
Ohlédneme se za uplynulým školním rokem 2013/2014 v naší škole.
O prázdninách v roce 2013 proběhly kromě zateplení budovy školy také úpravy uvnitř
budovy. Mateřská škola svou kapacitou nedostačovala počtu dětí, které se do školy hlásily a
proto se přestěhovala do 1. patra do bývalé učebny tělesné výchovy. Původní prostory školky
získala školní družina, část slouží jako ředitelna. V místnosti, kde byla ložnice mateřské
školy a sklad, vznikla školní jídelna pro děti a žáky MŠ a ZŠ. Těmito úpravami se zvýšila
kapacita mateřské školy z 15 na 23 žáků.
Do mateřské školy bylo přijato 23 dětí (10 děvčat a 13 chlapců), z toho 22 z Dobré Vody a
jedno dojíždějící z Kadolce. Z celkového počtu byli dva předškoláci.
Do základní školy nastoupilo 15 žáků (11 děvčat a 4 chlapci) – 12 z Dobré Vody a 3
dojíždějící – z Kadolce, Křižanova a Pikárce.
Školní družinu navštěvovalo 15 žáků. Družina zřizovala pro žáky základní školy zájmové
kroužky. Byly to: kroužek Kluci a holky v akci (vaření) pod vedením vedoucí školní družiny
paní Romany Heralecké, Šikovné ruce (šití) – pod vedením paní Marie Žejškové, Sportovní
hry pod vedením paní učitelky MŠ Zdeňky Buršíkové Krátké a Dětský aerobik – vedoucí
byla paní Monika Nedomová.
Ve dnech 17. a 18. října 2013 proběhla ve škole inspekční činnost, kterou vykonaly dvě
pracovnice České školní inspekce ze Žďáru nad Sázavou. Předmětem inspekční činnosti bylo
institucionální hodnocení školy a vykonání státní kontroly dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb. Oběma p. inspektorkám se ve škole velmi
líbilo, ocenily estetické prostředí celé školy, kulturu stolování, chování dětí a žáků i
vzdělávací práci pedagogických pracovnic.
Základní škola Dobrá Voda se zapojila do realizace projektu "Zkvalitnění podmínek pro
vzdělávání" v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", který
vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF
(evropský sociální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele Obce Dobrá Voda.
Žádost o poskytnutí dotace byla podána 2. února 2011, ministerstvem školství byla schválena
14. března 2011. V rámci projektu základní škola získala celkem 347 300 Kč. V první etapě
dostala 60% této částky, v druhé etapě po dodržení stanovených podmínek, tj. vypracování
všech předepsaných didaktických učebních materiálů (celkem 192) dostala do konce roku
2012 zbytek.
Přidělené prostředky byly využity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy
zejména v oblasti informačně komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační
gramotnosti a dalšího vzdělávání učitelů. Žáci dostali nové počítače, tiskárnu a interaktivní
tabuli, učitelka osobní pracovní notebook pro přípravu didaktických učebních materiálů do
vyučovacích hodin.
Žáci ve vyučování běžně pracují s interaktivní tabulí i ostatní ICT technikou. Náročnější je
příprava pro učitelku, ale práce na počítačích a zapojení interaktivní tabule do výuky je pro

žáky mnohem zajímavější, zábavnější a získané vědomosti by tím měly být trvalejší. Jsme
rádi, že i v naší malé škole mohou žáci využívat moderní interaktivní techniku.
Všichni zaměstnanci školy se také snaží pro děti zajistit zajímavý program a zábavné akce.
Z poslední doby například:
•

V květnu pozorovaly děti MŠ a ŠD v motýlích zahrádkách vývoj motýlů babočky
kopřivové od malých housenek, které se postupně zakuklily a nakonec se z nic vylíhli
krásní motýli. Ty pak společně vypustili do přírody.

•

V pátek 30. května 2014 byli žáci navštěvující školní družinu s paní vychovatelkou
Romanou Heraleckou a paní Zdeňkou Nedomovou na odpoledním výletu na kolech.
Výlet se jim vydařil, všichni se vrátili s dobrou náladou a bez úrazů.

•

V pondělí 2. června 2014 děti na hřišti u školy oslavily Den dětí. Paní učitelky pro děti
z mateřské školy a nižších ročníků základní školy připravily několik stanovišť s
různými zábavnými činnostmi, za které děti získávaly drobné odměny. S organizací
pomáhali žáci 4. a 5. ročníku.

•

V úterý 3. června 2014 přijeli do školy policisté z obvodního oddělení z Velkého
Meziříčí. Vyprávěli dětem o své práci a seznámili je s výzbrojí a pomůckami, které při
své práci využívají.

•

Ve středu 4. června děti MŠ s p. učitelkami navštívily část naučné stezky, která
prochází Přírodní památkou Šebeň. V tomto zvláště chráněném území je v lese více
jak 1200 mravenišť. Jde o největší soustředěný výskyt lesního mravence druhu
Mravenec pospolitý Formica polyctena v ČR.

•

Na školním výletě byli školáci v úterý 10. června na zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou a na Dalešické přehradě, kde se svezli parníkem.

•

V pátek 20. června zahráli žáci ve školní družině dětem z mateřské školy pohádku
Budka.

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 se v zasedací místnosti OÚ loučily čtyři děti, které odchází z naší školy
do dalšího ročníku v Křižanově nebo ve Velkém Meziříčí, dva předškoláci se rozloučili s
mateřskou školou a už se jistě těší od září do první třídy naší školy.
Informace
o
činnosti
školy
www.skoladobravoda.estranky.cz.

včetně

fotografií

je

možné

najít

na

Paní učitelka Mgr. Věra Havelková založila pro žáky třídní webové stránky na adrese
www.zsdobravoda.webnode.cz . Jednotlivé ročníky zde najdou odkazy na zábavné
procvičování učiva probíraného ve škole.
(informace poskytla p. ředitelka Jiřina Marková)
V příštím vydání zpravodaje připravujeme informace o změnách v počtu obyvatel, o dění
týkajícím se našich hasičů, aktuality ze školy, okénko do historie a další informace.
S náměty a podněty na informace, které byste chtěli ve zpravodaji zveřejnit se prosím
obracejte na e-mail dobravoda@tiscali.cz nebo na obecní úřad, případně telefonicky na tel. č.
732 948 318.

