Zpravodaj obce Dobrá Voda

Milí spoluobčané!
Vychází první zpravodaj letošního roku. Připomeneme vám, co se stalo v prvním čtvrtletí v naší
obci, a upozorníme na připravované akce.

Novoroční výšlap na Holý vrch 2018
Prvního ledna 2018 v 12,15 hodin jsme se sešli u hasičky a vyšli k vytýčenému cíli - Holý vrch.
Zpočátku nás nebylo mnoho, kolem 50. Cestou se k nám stále někdo přidával. Na vrchu nás
bylo z Dobré Vody celkem 116. Počasí bylo pošmourné, ale během cesty se vyčasilo, nahoře
u Cyrilova bylo i jasno a trochu pofukovalo. Letošní výstup byl už dvacátý. Občané z Jívoví
uvařili polévku – byla moc dobrá - a čaj. K pohodě všem zahrál na harmoniku a zazpíval Milan
Čech. Všichni, kteří šli z Jívoví, dostali památnou placku k 20. výročí a bylo jich 339. Celkem
se sešlo 738 účastníků z okolních i trochu vzdálených obcí. Je nepsaným zákonem, vzít
si s sebou nějakou trošku pálenky a dát ochutnat kamarádům. To se také uskutečnilo.
Zpestřením pro děti bylo povozit se na vozíku taženém koněm. Pan Fiala z Jívoví vlastní koně,
jmenuje se Bak, a tak vozil děti kolem Holého vrchu jako o život. Děti z toho byly nadšené
a vůbec se jim nechtělo domů. Ani dospělí se nechtěli rozejít, proto někteří ještě zašli
do Cyrilova na přátelské posezení. Tato tradiční novoroční vycházka se stala oblibou, a tak sem
přichází rok co rok více lidí a to je moc dobré! V dnešní uspěchané době ujít pěšky pár
kilometrů a poklábosit s občany z okolních obcí je pro každého z nás velmi užitečné. Všichni,
kdo na Holý vrch letos přišli, byli nadšeni a těší se na další výstup v roce 2019!
Tříkrálová sbírka
6. ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka. Koledovaly dvě skupiny koledníků. Celou akci
zabezpečila Milada Špačková, kronikářka obce. Byla hodně studená sobota, ale přesto tito
dobrovolníci vykoledovali 21 335,- Kč. Celkem za farnost Křižanov se vybralo 137 816,- Kč
a za farnost Heřmanov 40 666,- Kč. Za Charitu Žďár nad Sázavou celkem 3 313 085,-Kč.
Peníze budou rozděleny potřebným. Mnohokrát děkujeme paní Špačkové za vzornou
organizaci sbírky. Také koledníkům patří velké poděkování!

Turnaj ve fotbalpoolu
20. ledna uspořádala dobrovodská mládež 0. ročník soutěže ve fotbalpoolu. Soutěžilo se na
sále kulturního domu téměř celou sobotu. Co to vlastně fotbalpool je? Je to nový sport
spojený se zábavou a konečně si našel cestu i do ČR. Jedná se o kombinaci fotbalu a poolu.
Pravidla vychází ze známé hry pool, jen místo koulí máte fotbalové míče a místo tága jste
na stole a využíváte své kopací dovednosti. Hrálo 10 týmů s různými jmény. Zvítězil tým
„BOTAFOGO“ ve složení Patrik Bajer a Jožka Tribula. Druhé místo obsadil tým „HeRa“, Helena
Černá a Radka Křikavová a na třetím místě byl tým „BAM“, Marek Žejšek a Zdeněk Jůda. Pokud
se chcete s přáteli pořádně pobavit a zároveň si zasoutěžit, fotbalpool je ta správná volba!
Masopust
Velmi povedené „Ostatky“ proběhly letos ve dnech 10. a 11. února. Sobotní ostatková zábava
se nesla v duchu „ První republiky“. K tanci a poslechu hrála jako vždy oblíbená kapela pana
Jardy Kaštana. Velké množství prvorepublikového oblečení a ve stejném duchu i výzdoba sálu
dodala zábavě to správné masopustní řádění. Vše bylo pod taktovkou našich místních hasičů.
Určitě se líbila i všechna vystoupení, která byla velmi povedená. Ženy s farářem Otíkem
z Troškových filmů Slunce, seno… předvedly chůzi s knihami, děvčata z „kabaretu“ byla velmi
sexy a závěr patřil chlapcům, kteří ukázali parodie na předešlá vystoupení. Hasiči celý večer
bravurně zvládali občerstvení a k dokonalosti přispěla i bohatá tombola. Není divu, že přišlo
hodně lidí. Tančili a bavili se až do rána!
V neděli 11. února prošel naší vesnicí Ostatkový průvod masek. 28 masek se postaralo
o pěkné zážitky z celého nedělního odpoledne. K tomu opět hrála kapela pana Kaštana. Počasí
bylo slunečné, ale studené. Masky se proto poměrně často cestou zahřívaly, občané měli
pro ně připraveno hojné občerstvení. Moc děkujeme za přízeň občanů k této tradici! Zpět
do klubovny SDH v kulturním domě přišly masky po 17 hodině. Zde hasiči měli připraven
tradiční guláš. I letos se všem maskám podařilo dojít do cíle!
Beseda o Tanzanii
V pátek 16. března nám dobrovodští cestovatelé - Tomáš Klapal a Michael Kubiš - přiblížili
svoji cestu do africké země Tanzanie, kde se snaží místním obyvatelům zlepšit jejich nelehké
žití. Devět dobrovolníků z ČR jim tam staví školu, ve které by se domorodci mohli naučit
různým řemeslům. Vyučení řemeslníci by jim pomohli ulehčit jejich život. Druhou snahou je
zlepšit kvalitu jejich pitné vody, která je, jak jsme viděli na fotografiích, už od pohledu
nepitná. Je tam úplně jiné žití než u nás. Je dobré, že se najde pár nadšenců, kteří chtějí
i v nelehkých podmínkách pomáhat potřebným. Jsme rádi za to, že i u nás v obci máme
takové občany. Přejeme jim hodně sil do další práce a ať se jim daří. Besedy se zúčastnilo 42
zájemců. Povídání bylo velmi zajímavé, doplněné fotkami a různými úsměvnými příběhy
z jejich pobytu. V té době bylo v Tanzanii velké horko, teplota kolem 35°C. A v tomto vedru
stavět střechu?! Jsme rádi, že se nikomu nic nepřihodilo a šťastně se vrátili všichni domů.
Moc jim děkujeme.

Člověče, nezlob se!
V sobotu 17. března se uskutečnil 4. ročník turnaje ve stolní hře Člověče, nezlob se. Všech
24 soutěžících hrálo hlavně pro radost a strávilo tak příjemné odpoledne. „ Není člověk živ jen
prací…“ Všichni obdrželi drobné odměny. Děkujeme všem sponzorům a sláva vítězům.
1. místo - Marek Částek, 2. místo - Vojtík Vávra, 3. místo - Verunka Dvořáková.
Už se těšíme na 5. ročník!
Beseda Jak se žilo „Otci vlasti“
V pátek 23. března nám povyprávěl pan Mgr. Stanislav Mikule ze žďárského muzea o době
Karla IV. Velmi zajímavě nám přiblížil život v této době. Jak se oblékali dvořané, jak obyčejní
lidé, co měli na stole k jídlu bohatí a co chudí, kam se chodilo na záchod, jaká byla hygiena atd.
Velmi zajímavé bylo i jeho promítání. Je škoda, že na besedu přišlo jenom 16 lidí. I toto páteční
přátelské posezení s malým občerstvením se vydařilo. Děkujeme paní Mgr. Pokorné
za zprostředkování této akce.
Horácké divadlo v Jihlavě
Znovu je možné přihlásit se na předplatné Horáckého divadla na sezonu 2018/2019.
Sezona je nazvaná Československá a obsahuje 6 představení. Autobus odjíždí vždy ve středu
v 17.30 hodin od hasičky. Program:
AKO TISÍCROČNÁ VČELA - rodinná historická sága;
SVATÝ VÁCLAV - dramatická féerie o symbolu české státnosti;
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA - nestárnoucí retro komedie, s chutí se vrátíme do školních lavic a
hlavně neztrácet nadhled a humor;
ŠAKALÍ LÉTA - český rokenrolový muzikál - o době, kdy jste ještě nevzdali sen o lepším světě
a bojujete za něj, třeba kytarou;
ŽEBRÁCKÁ OPERA - gangsterská groteska Václava Havla;
ZAHRÁDKY - česká premiéra komedie napsané speciálně pro HDJ jihlavským autorem.
Bližší informace na www.hdj.cz nebo Marcela Drápelová tel. 737 565 009.

Zastupitelstvo obce informuje
K 31. 12. 2017 bylo v naší obci 359 obyvatel. Zemřely 4 ženy. Narodily se 2 děti, 1 děvčátko
a 1 chlapec. Celkem se přistěhovali 3 občané. Odstěhovalo se 9 občanů. Byly uzavřeny
2 sňatky, z toho 1 v naší kapli.
V prvním čtvrtletí roku jsme blahopřáli 1 jubilantce k 70 a 1 jubilantce k 80.
Se změnou zimního času na letní dochází ke změně úředních hodin na obecním úřadě
od středy 28. března 2018 od 19 do 21 hodin.
Od 3. května 2018 se budou popelnice vyvážet ve čtvrtek jednou za 14 dnů.
Až do konce dubna stále probíhá zdravotní cvičení. Každou středu od 17 hodin
ve škole.

Oznámení o změně odborného lesního hospodáře
Od 1. 1. 2018 Lesy České republiky, vykonávají dle § 37, odst. 6 zákona č. 289/ 1995 Sb.
O lesích v platném znění, v rámci naší obce odbornou správu lesa pro vlastníky lesa, kteří
nemají vybraného vlastního odborného lesního hospodáře. Revírník od 1. 1. 2018 je pan
Ing. Jaroslav Zeman, Moravec 96, 592 54 Moravec.
Kontakty na revírníka: tel. 725 257 967, e-mail jaroslav.zeman@lesycr.cz.
Naše katastrální území Dobrá Voda u Křižanova je zařazeno do lesního revíru Věchnov.
7. dubna proběhne naším katastrem Běh kolem Holého vrchu – NOMINAL KROS
PŮLMARATON – 2. ročník. Jelikož budou závodit i naši občané, bylo by dobré přijít fandit.
Informace ohledně závodu jsou na www.bkhv.cz.
13. dubna budou hasiči svážet železný odpad. Prosíme občany o připravení železa před dům.
Děkujeme.
Akce „Čistá Vysočina“
V pátek 20. dubna 2018 od 16.00 hod bude probíhat v rámci akce Čistá Vysočina úklid
po zimě. Jedná se o sběr odpadků především kolem silnic na našem katastru. K dispozici
budou pytle na odpadky. Vezměte si s sebou rukavice, kdo má také reflexní vestu. Sraz
u kulturního domu v 16.00 hodin. Na závěr této akce bude na hřišti připraveno malé
občerstvení. Prosíme občany o zapojení do této akce!
Děkujeme všem občanům, kteří uklidí prostory okolo svého domu!
Pálení čarodějnic
V pondělí 30. 4. 2018 se uskuteční tradiční „pálení čarodějnic“ na Cigáništi. Občerstvení bude
zajištěno. Naše mládež připravuje pro děti zábavné odpoledne. Asi dva týdny před
samotným pálením zde bude otevřená brána. Občané sem mohou odvézt větve, dřeviny
a jiný dřevěný odpad.
Památná místa Dobré Vody
Procházka jako lék na všechny nemoci. V měsíci květnu všem nabízíme procházku krásným
okolím Dobré Vody. Datum upřesníme dle počasí. Při procházce se nejen pořádně projdete
na zdravém vzduchu, ale poznáte i památná místa našich předků a uvidíte krásné výhledy
do krajiny (od vodárny, ze Sedla a Skalky). Na trase jsou sedátka, kde je možné si odpočinout
a občerstvit se. Je to vhodné i pro dříve narozené nebo rodiny s dětmi. Cestu lze přizpůsobit
svým možnostem. Část cesty vede po Mravenčí stezce.
Zastupitelstvo obce děkuje dobrovolníkům panu Dvořákovi za opravu kříže na Skalce, panu
Špačkovi za zhotovení laviček a za opravení obrázků. Ještě jim pomáhal pan Pekárek. Jejich
práce je příkladem pro nás, že nemá být nic zapomenuto a že stačí vůle a chuť do práce.
Výsledek jejich snažení je úžasný! Proto neváhejte a přijďte si vše prohlédnout. Přejeme vám
při procházce mnoho krásných zážitků! Na schodišti v kulturním domě jsou dvě vývěsky, kde
je znázorněno vše, co se týká těchto křížů a obrázků.

Vysvětlivky k mapce
1. Autobusová zastávka
2. Kaple Cyrila a Metoděje s křížem - majetek obce
3. Škola a kamenný kříž z roku 2007 nahrazující původní dřevěný
4. Kříž Janovských z r. 1896 - majitel Skalník č. 36
L
5. Kříž Janovských z r. 1908 - majitel Klapalovi č. 42
L
6. Obrázek v Šébni
L
7. Obrázek u Raketové cesty - zhotovil p. Křikava Ladislav
L
8. Obrázek v Páleninách
L
9. Kříž Vrbkových z r. 1910 - majitel Kadlecovi č. 14
L
10. Kříž Trnkův z r. 1897 - majitel Benešovi č. 1
L
11. Kříž Janovských z r. 1910 - 20 - majitel Klapalovi č. 42
L
12. Kříž Babákových - majitel Sedláčkovi č. 5
L
13. Památník obyvatel zaniklé obce Urbance
L
14. Kříž Dlouhých z r. 1908, majitel Dlouhý Fr. č. 67
15. Kříž Pařízkův, majitel Pařízek č. 65

L = lavička

Divadlo
23. února odehráli v kulturním domě manželé Sýkorovi velmi pěkné divadlo – Robin Hood.
Představení se zúčastnilo 60 zájemců včetně dětí. Úsměvná parodie na zmíněné téma byla
v jejich vlastní režii. Divadlo bylo úsměvné a velmi se líbilo.
Dobrovodský zájezd
Zase jsme oslovili paní Mgr. Marii Pokornou o uspořádání zájezdu. Paní učitelka nám to
přislíbila a zájezd bude v sobotu 18. srpna. Trasa se upřesňuje, ale nástin již máme:
Znojemsko a prohlídka vinného sklípku. V příštím zpravodaji obce se dozvíte podrobnosti.

Přejeme Vám krásné velikonoční svátky plné osobní pohody,
pevného zdraví a spokojenosti. Dětem přejeme bohatou pomlázku!
zastupitelstvo obce

zpracovala Částková Jiřina 27. 3. 2018

