Zpravodaj obce Dobrá Voda
Milí spoluobčané!
Z letošního roku už zbývá velmi málo dnů. A tak bilancujeme, co se nám povedlo a co ne.
V tomto zpravodaji vám připomeneme události v naší obci za poslední čtvrtletí roku 2016.
Přiblížíme připravované akce začátkem roku 2017.
Na školní zahradě bylo dokončeno vybavení hřiště novými prvky, což ocenily především děti
z mateřské školy.
U odpočinkového parku u hasičky byly uloženy obrubníky a doasfaltovaná část komunikace tak,
aby hasiči mohli pohodlně vyjet s autem v případě zásahu
Okolo kaple byla opravena dlažba a zároveň provedeno odvodnění.
Poděkování patří paní kronikářce, která velmi pěkně zpracovala texty za rok 2015 a zapsala
je do kroniky. Doplnila je o krásně namalované obrázky.
Rozsvícení vánočního stromu 2016
Na první adventní neděli 27. listopadu jsme připravili slavnostní odpoledne s rozsvícením
vánočního stromu. Sešli jsme se v 16. hodin v kapli. Zde začal připravený program, se kterým
nás seznámila paní Částková. Nejdříve všechny přítomné občany pozdravil starosta obce pan
Vladimír Zástěra. Z jeho slov zaznělo i vánoční přání. Poté byly netrpělivě očekávány děti ze ZŠ
v Dobré Vodě. Paní učitelky s nimi nacvičily pásmo písní a básniček. Tím vdechly celému
podvečeru báječnou vánoční atmosféru. Vystoupení se velmi líbilo, proto byly děti odměněny
velkým potleskem a malým dárečkem. Po dětech přišli na řadu členové souboru „Schola“
pod vedením Petra Hladíka. I letos nás mile překvapili. Na nový hudební nástroj ‐ housle ‐
zahrála Eliška Dvořáková. Tím zpestřila celé velmi vydařené vystoupení. Soubor byl donucen
po neutichajícím potlesku přidat na závěr ještě jednu píseň. I toto vystoupení se líbilo, a proto
patří účinkujícím velké poděkování. Po krásném začátku této slavnosti jsme všem přítomným
rozdali malé dárky. Poté nastal ten pravý čas na rozsvícení našeho vánočního stromu. Venku již
hrály koledy. Strom i kaple byly krásně nasvícené. Tuto podívanou pro nás připravil pan Pavel
Plehsberger a tím ještě více obohatil samotné rozsvícení vánočního stromu. Velmi
mu děkujeme za dobrý nápad. Letos jsme udělali také jednu změnu. Proti kapli jsme postavili
stánek, kde se podávalo občerstvení. Samozřejmostí této akce je tradiční punč a dobré zákusky.
O punč se postarala rodina Špačkova, která ho uvařila 18 litrů. Dětem jsme podávali čaj.
Dobrovodské ženy ‐ paní Pekárková, Špačková, Drápelová, Pokorná, Plehsbergerová, Částková ‐

opět ukázaly, že pečení zákusků pro ně není žádný problém. A tak se začalo ochutnávat, popíjet
punč a povídat. Počasí nám přálo, bylo chladno, ale sucho, a tak se děti mohly vydovádět okolo
stromu. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a průběhu
této tradiční akce. Nemalé poděkování patří i paní Pekárkové za úklid kaple a zhotovení
adventního věnce.
Doufáme, že se rozsvěcování stromu všem líbilo, a že proběhne i v roce 2017. Fotogalerie z akce
jsou na stránkách obce www.obec‐dobravoda.cz.
Přinášíme několik informací.
Na Štědrý den bude opět otevřeno v Klubu hasičů v kulturním domě od 13.00 hod do 17.00
hod pro rodiče s dětmi. Dětem se budou promítat pohádky a podávat čaj, dospělým se bude
točit pivo, možná i vánoční punč. Loni se v klubu dětem i rodičům líbilo, tak přijďte i letos!
Srdečně všechny zveme na tradiční výšlap na Holý vrch 1. 1. 2017. Sraz bude v 12.15 hodin
u hasičky. Je nepsaným pravidlem vzít si sebou malinké množství vypáleného elixíru, který nás
zahřeje při nepříznivém počasí.
Od 4. ledna 2017 bude každou středu v 17 hodin v ZŠ zdravotní cvičení pro občany.
Z důvodu nemoci pana starosty neproběhla plánovaná veřejná schůze zastupitelstva obce,
proto ji překládáme na leden 2017. Přesné datum bude včas zveřejněno.
Úřední dny na obecním úřadě budou nezměněny, středa od 18.00 do 20.00 hod.
Svoz domovního odpadu bude také stejný i v roce 2017, každý čtvrtek.
Provoz knihovny v období vánočních svátků nebude přerušen.
Místní poplatky za svoz pro rok 2017 zůstávají stejné – 500,‐ Kč za osobu nebo neobydlený dům
a 50,‐ Kč za psa, splatné jsou do 31. 3. 2017. Staré známky na popelnicích platí do konce ledna
a nové jsou již na obecním úřadě připraveny k vyzvednutí.
Připomínáme každoroční Tříkrálovou sbírku, která proběhne také v naší obci v období
od 2. až 15. ledna 2016. Přesné datum sbírky bude vyhlášeno místním rozhlasem.
V polovině února bude znovu beseda o Austrálii. Vyprávět nám bude paní Mgr. Marie Pokorná.
Masopust v naší obci proběhne 25. a 26. února 2017 a pořádají ho tradičně hasiči.

Výkonný výbor SDH Dobrá Voda přeje všem členům a jejich rodinám, i všem
občanům Dobré Vody, klidné a spokojené vánoční svátky a mnoho zdraví
a úspěchů v roce 2017.
Základní a mateřská škola v Dobré Vodě připravuje na březen v kulturním domě dětský
karneval.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné osobní pohody, pevného
zdraví a spokojenosti. Do nového roku 2017 přejeme mnoho
úspěchů!
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda

zpracovala Částková Jiřina

20. 12. 2016

