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Zpravodaj obce Dobrá Voda

Milí spoluobčané!

Přinášíme

Vám informace z naší obce za poslední čtvrtletí roku 2018 a několik informací

k budoucímu dění.
Ve volbách do zastupitelstev obcC které se konaly ve dnech 5. a 6. 10. 2018, bylo zvoleno nové
zastupitelstvo obce a na ustavující schůzi zastupitelstva dne 3. 11.2018 došlo k volbě starosty,
místostarosty, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru a kulturní komise. V tomto
volebním období bude nadále naši obec zastupovat p. Vladimír Zástěra, starosta, p. Jaromír
Kubiš, místostarosta.
finančního

Předsedou finančního

členy

výboru byl zvolen Ing. Pavel Vítek,

výboru Ing. Jiří Dlouhý a Jaromír Urbánek. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen

Miroslav Špaček a členy Ing. Vladimír Hladík a Pavel Kadlec. Předsedou kulturní komise je
Jaromír Kubiš, členem p. Stanislav Pekárek. Budeme rádi, pokud se do organizace kulturyv naší
obci zapojí i další občané, především ženy

@.

V neděli 18. 11. 2018 proběhlo v kulturním domě odpoledne s žonglováním, které uspořádala
naše knihovna. Zúčastněným se akce velmi líbila, je jen škoda, že nepřišlo víc účastníků.
V neděli 2. 12.2018 jsme společně slavnostně rozsvítili vánoční strom u kaple. Kaple zaplněná
do posledního místa, dojetí nad vystoupením našich dětí ze školy s paní učitelkou Michaelou
Fleck a Romanou Heraleckou, profesionální vystoupení Scholy pod vedením Petra Hladíka,
které všem navodilo sváteční atmosféru. Venku při rozsvícení stromu sice bylo nepříznivé
počasí,

ale to nás nemohlo odradit. Navíc jsme se ohřáli skvělým punčem a čajem z dílny pana

Zdeňka Špačka a pochutnali si na vynikajícím cukroví našich šikovných cukrářek. Všem, kdo se

podíleli na organizaci této akce

srdečně děkujeme!!!

V úterý 18. 12. 2018 uspořádala naše základní škola a mateřská škola vánoční besídku
v kulturním domě. Besídce předcházela tradiční prodejní výstava krásných rukodělných
výrobků. Naši nejmenší přilákali plný sál diváků, kteří je za jejich vystoupení odměnili velkým

potleskem. Na závěr paní ředitelka popřála společně s dětmi všem zúčastněným klidné a
spokojené Vánoce.
připravily

Děkujeme

všem pracovnicím školy, které se s dětmi na vystoupení

a těšíme se na další takové zážitky!

pečlivě

Knihovna

Knihovna bude 25. 12. 2018 a 1. 1.2019 uzavřena, místo toho bude otevřena 27.12. 2018
(čtvrtek) od 17,00 - 18,00 hodin a pak až 8. 1. 2019. Ještě bych chtěla tak jako loni poslat
psaní Ježíškovi:

Ježíšku, prosím Tě,
přečti

si mé psaní!

Je krátké, je v něm
jenom jedno přání:
Ať jsou

lidé v celém roce

takoví jak na Vánoce,
ať

j sou milí,

Děkuji

Krásné Vánoce,

hodně

míň

Ti, to mi

se mračí.
stačí

zdraví a pěkných knih v roce 2019

přeje

Vaše knihovnice
Marcela Drápelová

Aktuality ze zastupitelstva a další plánované dění v obci
Zastupitelstvo obce jednalo na svém zasedání 14. 12. 2018 o propachtování čtyř obecních
rybníků - V Sadě, V Šébni, Obecník a Demač. Všechny rybníky byly propachtovány na dobu
čtyř

Byla

let, tj. do 31. 12. 2022 našim občanům.
uzavřena

nová smlouva o

výpůjčce

nebytových prostor v kulturním

domě

Sboru

dobrovolných hasičů za účelem provozování Klubu SDH na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Zastupitelstvo jednalo také o místních poplatcích, bylo rozhodnuto, že poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za psy se nebudou měnit, tzn. i v roce 2019 budou ve výši
500,--

Kč

za odpady a 50,--

Kč

za psy. Splatné jsou do 31. 3. 2019. Staré známky na rok 2018

platí až do 31. 1. 2019. Nové známky si můžete vyzvednout na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo v sobotu 19. 1. 2019 od 8,00 do 10,00 hodin.
V roce 2019 bychom rádi

pokračovali

v rekonstrukci

rozvodů

elektrické energie v

budově

školy

(v patře budovy). Plánujeme provedení výměny střešní krytiny na budově kulturního domu a
rekonstrukci rozvodů elektrické energie, zhotovení sádrokartonových podhledů na sále za

účelem

zateplení a výměnu hlavního osvětlení. Jednáme o možnosti vybudování chodníků od

školy k zastávce autobusů. Zabýváme se také záměrem na vybudování zastřešeného prostoru
na výletišti.
V období vánočních svátků se mění úřední hodiny na obecním úřadě ze středy 26. 12.2018 na
čtvrtek 27.12.2018
středu,

od 18,00 do 20,00 hodin. V roce 2019 budou úřední hodiny nadále každou

tak jako letos.

Svoz domovního odpadu ve svátcích bude nezměněn - proběhne ve čtvrtek 27.12.2018.

Na Nový rok 1. 1. 2019 si jako už tradičně vyjdeme vycházkou na Holý vrch pozdravit se a
popřát

si i s občany okolních obcí. Vycházet budeme ve 12,15 od hasičské zbrojnice. Tentokrát

jsme na řadě s přípravou občerstvení - vaříme polévku a čaj. Ostatní občerstvení si jistě každý
vezme s sebou.
Od středy 2. 1. 2019 pro nás připravila paní Mgr. Marie Pokorná zdravotní cvičení. Bude se
konat vždy ve středu od 17,00 hodin v budově školy. Cvičení by mělo prospět proti bolestem
pohybového ústrojí.
Takjako již tradičně proběhne v lednu v naší obci Tříkrálová sbírka, tentokrát to bude v sobotu
5. 1. 2019. Informace o sbírce bude vyhlášena místním rozhlasem.
V zimním období

připravuje

p. Mgr. Marie Pokorná ve spolupráci s knihovnicí p. Marcelou

Špačkovou besedu s Ing. Karlem Hromkem na téma 100 let naší republiky a vývoj obce Dobrá

Voda v této době. O termínu konání besedy budete včas informováni.
Na víkend 2. a 3. března se můžeme těšit na masopustní veselí. V sobotu 2. 3. 2019 plánují
hasiči tradiční

Maškarní bál a v

na to dobře připravit

neděli

3. 3.

průvod

masek obcí (máme tedy ještě dost

času

©).

Přejeme

Vám klidné a spokojené Vánoce, hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů a všechno nejlepší v roce 2019!!

Zastupitelstvo obce
V Dobré

Vodě

19. 12. 2018

se

