Zpravodaj obce Dobrá Voda
Milí spoluobčané!
Přinášíme Vám nové informace z naší obce za druhé čtvrtletí roku 2018.
Zastupitelstvo obce
13. dubna byla beseda s panem Ing. Hromkem Historie křižanovské farnosti. Velmi působivé
vyprávění o známých místech v křižanovském kostele a jeho okolí si přišlo poslechnout 16 lidí.
Povídání měl pan Hromek dokresleno fotkami z historie kostela a celé farnosti. Dověděli jsme
se mnoho nových informací. Pan Hromek sepsal a vytisknul okolo historie kostela malou
publikaci, lze ji od něho na požádání půjčit.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 20. dubna akce Za čistou Vysočinu. Posbíralo se mnoho
pytlů odpadků. Především děkujeme dětem, které také odpadky sbíraly. Po sběru bylo malé
občerstvení, jako poděkování za vykonanou práci. Na hřišti se opékaly buřty a bylo zde také
něco na zapití. U ohně se popovídalo a hlavně dětem se akce líbila. Doufáme, že budeme
uklízet odpadky i v příštím roce.
30. dubna proběhlo na „Cigáništi“ tradiční „Pálení čarodějnic“. Zastupitelstvo obce děkuje
týmu děvčat a chlapců, kteří tuto tradici opět uspořádali. Zajistili také program pro naše děti.
Tentokrát se trasa stezky vedla ve vojenském stylu – Copak je to za vojáka… Sraz byl
v 17 hodin u hasičky. Cesta, která nebyla vůbec jednoduchá, se velmi povedla a děti se jí
v hojném počtu zúčastnili. Nechyběli ani dospělí. Mládež také zajistila občerstvení při
samotném pálení. Točilo se pivko, opékaly se párky a nalévaly se k dobré náladě i panáky.
Nezbytnou parádou je samozřejmě zapálená vatra, postavená z navozeného dřeva z lesa,
kterou také nachystali kluci a holky. V 22 hodin byla ještě pro nebojácné děti připravená
Stezka odvahy. Té se také zúčastnilo mnoho dětí a jejich křik z bojácného lesa se rozléhal
do okolí. Všechny děti se bez úhony vrátily k ohni, kde se hrálo na kytary a zpívalo. Počasí bylo
velmi pěkné a tak se na čarodějnice přišlo podívat mnoho občanů. Je dobré, že podpořili tuto
tradici!
20. května jsme si vyšli po památných místech Dobré Vody. Shromáždili jsme se ve 14 hodin
u kaple sv. Cyrila a Metoděje. Druhá zastávka byla u Pařízkova kříže na Skalce. Odsud jsme
přes pole a louku došli až ke kříži Vrbkových - u Obecníka. Dále jsme pokračovali do Pálenin,
kde je první z obrázků. Další dva obrázky byly po trase v lese. Ty si také prohlédli a dál
pokračovali směrem k vodárně na Vápeníkách. Cestou jsme obdivovali ještě dva kříže
Janovských. Naše putování jsme zakončili u kříže u školy. Na trase jsou sedátka, tam jsme si

odpočívali a povídali a povídali… Vycházky se zúčastnilo asi 40 lidí, i děti a čestným hostem byl
farář pan Mgr. Hejč. Počasí bylo velmi příhodné, ušli jsme 6,5 km a na závěr vycházky, asi tak
kolem 17 hodiny, jsme měli připravené pohoštění na hřišti. Grilované maso, zelenina a točené
pivko všem chutnalo, za což mnohokrát děkujeme! Občerstvení poskytli Hladíkovi.
V tomto čtvrtletí jsme přáli k jedné zlaté svatbě (50 let společného života). Ještě jsme přáli
jedné jubilantce k 85. narozeninám. Blahopřejeme!
26. června 2018 ve 13 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní
„vyřazení“ dětí z MŠ. Přijdou děti, které po prázdninách půjdou do naší ZŠ do 1. třídy, do jiné
MŠ, do ZŠ v Křižanově a do Velkého Meziříčí, na gymnázium do Velkého Meziříčí a jeden žák
do jiné ZŠ. Děti v zasedací místnosti přivítá starosta obce pan Zástěra a člen zastupitelstva obce
pan Pekárek. Pro děti jsou připraveny malé dárečky a pamětní listy, které jim budou
připomínat krásná léta v MŠ. Děti určitě předvedou, co se všechno ve škole naučily.
Z MŠ jdou do 1. třídy ZŠ v Dobré Vodě: Michal Dlouhý, Ondřej Dlouhý, Bohdan Hladík, Tereza
Malcová a Jakub Nedoma. Do MŠ Vídeň odchází Sebastian Večeřa a do MŠ Křižanov Nikola
Jízdná. Z 5. třídy ZŠ odchází: na gymnázium do Velkého Meziříčí Markéta Dvořáková, do ZŠ
Křižanov Zuzana Nedomová a Denisa Jízdná a do ZŠ Velké Meziříčí Sofie Marková, Veronika
Mičková a Damián Pavelec. Do jiné ZŠ odchází z 2. třídy David Bojko.
5. července ve středu bude tradiční pouť. Mše svatá bude v 10.30 hodin na hřišti, průvod
bude vycházet od kaple v 10.20 hodin. Po skončení mše svaté bude připraveno občerstvení
pro zúčastněné. Od 13.30 hodin bude k tanci a poslechu na výletišti hrát hudba Šafářanka.
Od 14.00 hodin sehrají tradiční pouťový zápas ve fotbale svobodní versus ženatí. Věříme, že
na hřišti budou i pouťové atrakce pro potěšení dětí. Večer od 20. 00 hodin bude taneční výlet
se skupinou MEŠ. Doufáme, že tradice pouti v naší obci bude opět naplněna a tento den
prožijete vskutku svátečně. Děkujeme všem, kteří uklidí prostory před svým domem!
14. července v sobotu bude fotbalový turnaj na hřišti. Od 8.00 hodin bude prezence týmů.
V sobotu 28. července od 8.00 hodin bude na místním hřišti pořádán nohejbalový turnaj.
Všechny potřebné informace budou zveřejněny na plakátech vyvěšených na nástěnce. Průběh
turnajů bude doplněn bohatým občerstvením. Přijďte změřit svoje síly, nebo podpořit
sportovce fanděním!
22. července v 15.00 hodin bude na hřišti divadelní představení souboru kočovných herců
KOČÉBR. V naší obci se již představili v loňském roce.
18. srpna se uskuteční Dobrovodský zájezd.
Program: odjezd bude pravděpodobně v 6.30 hod od zastávky autobusů přes Křižanov
a Kozlov. Pojedeme do Znojma. Zde bude prohlídka podzemí. Navštívíme kostel sv. Mikuláše
a rotundu sv. Kateřiny, která je národní kulturní památkou. Dle času a zájmu navštívíme i hrad.
Ze Znojma pojedeme do Šatova, kde bude oběd. V Šatově je k vidění malovaný vinný sklep.

Po obědě vyjedeme do Rakouska, do města Retz. Retz - česky Rec - je vinařské městečko,
které leží nedaleko moravských hranic, asi 12 kilometrů jihozápadně od Znojma, ve spolkové
zemi Dolní Rakousko. Pravý poklad a zároveň svou největší atrakci však skrývá městečko pod
zemí, kde se nachází čtyři patra hluboký a 20 km dlouhý podzemní spletitý labyrint vinných
sklípků. Celková délka podzemních chodeb je delší než celá pozemní silniční síť města. Chtěli
bychom se podívat také na zdejší větrný mlýn z 2. pol. 18. století, který je v současnosti
jediným provozuschopným větrným mlýnem v Rakousku. Najdeme ho na Kalvárii nad městem.
Prohlídka probíhá s průvodcem, který popíše historii mlýna a uvede několik zajímavostí
spojených s touto technickou památkou. Nad městem jsou ještě k vidění zbytky barokní
Křížové cesty a malý hřbitov - na něm jsou pohřbeni cizí státní příslušníci, kteří zemřeli v Retzu
a nejbližším okolí během 1. a 2. světové války. Na závěr výletu v Rakousku si můžeme nakoupit
v Hofru, je to nákupní dům, něco jako Lidl. Návrat domů plánujeme na 20. hodinu.
Cena zájezdu: 150,- Kč dospělí občané, 200,- Kč dospělí cizí a 50,- Kč děti do 18 let a
studenti. V dohledné době bude o zájezdu vydán plakát s podrobnějšími informacemi, ale už
se můžete přihlašovat na obecním úřadě, u paní Mgr. Pokorné nebo paní Částkové.
Na 9. září plánujeme vycházku ke kamenu v Urbanicích. Všichni jste srdečně zváni, bude
připraveno malé občerstvení a krátký program. Vyjdeme ve 13.00 hodin od hasičky.
Vítání občánků bude až v září.
Sdělení občanům
Svoz domovního odpadu bude nezměněn, bude ve čtvrtek 5. července.
Knihovna
Paní knihovnice ve spolupráci se školní družinou uspořádala slavnostní „Pasování prvňáčků
do řádu čtenářského“. 22. června v 9.30 hodin bylo ve škole připraveno 9 prvňáčků
na pasování na čtenáře. Ve škole se náhle objevil rytíř Čestmír s krásnou včelkou, v podání
manželů Sýkorových z Křižanova. Pro děti měli připraveno krátké vystoupení. Včelka dala
prvňáčkům přečíst hádanky, aby zjistila, zda opravdu umí číst. Poté rytíř Čestmír přečetl dětem
slib. Prvňáčci slíbili, že budou s knihami zacházet opatrně, a že je především budou číst. A již
nastalo slavnostní pasování mečem do řádu čtenářského. Toho se ujal rytíř Čestmír. Noví
čtenáři dostali památeční list a dárek, samozřejmě knížku, a ještě malou sladkost. Budou také
zapsáni do knihovny na půjčování knih a knihovnu si prohlédnou. Malá slavnost se dětem
velmi líbila, hlavně vystoupení s rytířem Čestmírem
Fotky jsou na stránkách obce v sekci knihovna.
Drápelová Marcela
V Dobré Vodě 22. 6. 2018

zpracovala Jiřina Částková

