Zpravodaj obce Dobrá Voda

Milí spoluobčané!
V tomto prvním zpravodaji letošního roku vám připomeneme, co se událo v prvním čtvrtletí
v naší obci a upozorníme Vás, na připravované akce.

Novoroční výšlap na Holý vrch 2017
Jaké by to bylo zakončení vánočního času, kdybychom se opět nesešli na Holém vrchu. A tak
jsme se 1. ledna 2017 ve 12.15 hodin shromáždili u hasičky. Přáli jsme si do nového roku
především hodně zdraví a stalo se také samozřejmostí ochutnat sousedův vypálený elixír. Za
nádherného slunečného počasí jsme vykročili k vytčenému cíli. Již na začátku trasy nás bylo
téměř 90 občanů, šly s námi i maminky s kočárky a také tři psi. Cesta ubíhala velmi rychle a už
jsme se ocitli v lesním prostoru zvaném „U Obrázku“. Nesmí chybět ani dokumentace. Vyfotili
jsme se zde a to už nás bylo 112 účastníků. Na Holém vrchu nás také vítali i dobrovoďáci, kteří
sem přišli jinou cestou nebo přijeli autem. Celkový konečný počet účastníků z naší obce byl
136. Víme to tentokrát přesně, protože jsme si rozdávali očíslované vstupenky. Je to rekordní
počet a tak jsme rádi, že před námi byli pouze občané z Borů – těch bylo 222 a z Jívoví 189.
Celkem se sešlo na Holém vrchu 702 lidí. Překonali jsme tím nadmořskou výšku tohoto vrchu
o 40 – výška je 662 m nad mořem. Toto bylo dlouhodobým cílem všech účastníků, kteří sem
přišli již po devatenácté. Letos vařili polévku a čaj občané z Borů. Je neuvěřitelné, že je to
opravdu už 19 let, co se pár /asi 12 lidí/ nadšenců z Jívoví rozhodlo na Nový rok udělat
si procházku na Holý vrch. Tím to všechno začalo. Letos sem přišli i lidé ze vzdálenějšího okolí
např. ze Lhotek i z Velkého Meziříčí. Setkání bylo velmi pěkné a pan starosta z obce Jívoví
přislíbil, že v roce 2018 dostanou všichni účastníci nějakou upomínku, protože se bude
jednat o jubilejní 20. výstup na Holý vrch. I naše obec k tomu přispěje, protože budeme
vařit polévku a čaj.
Všem občanům děkujeme za účast a určitě se nenecháme zahanbit ani v jubilejním roce
2018!

Tříkrálová sbírka
7. ledna byla v obci Tříkrálová sbírka. Koledovaly dvě skupiny koledníků. Celou akci zabezpečila
Milada Špačková, kronikářka obce. Byla velmi mrazivá sobota, ale přesto tito dobrovolníci
vykoledovali 16 501,- Kč. Celkem za naši farnost se vybralo 123 758,- Kč pro Charitu Žďár nad
Sázavou. Peníze budou rozděleny potřebným. Za koledníky vyjel i pan Pekárek a povozil je na
saních tažených jeho koníkem. Bylo to jako v Ladovské zimě, tři králové, kůň a sáně. Několik
let nazpět tomu tak nemohlo být, protože nebyl sníh. Mnohokrát děkujeme paní Špačkové za
vzornou organizaci sbírky i koledníkům patří velké poděkování.
Masopust
Krásné „Ostatky“ proběhly letos ve dnech 25. a 26. února. Na ostatkové zábavě v sobotu bylo
velmi veselo. K tanci a poslechu hrála jako vždy oblíbená kapela pana Jardy Kaštana.
Tentokráte byly připraveny tři překvapení - ženy, mladší ženy a mladší "muži" - kdo viděl,
ví proč uvozovky. Všechna vystoupení byla velmi povedená. Celé masopustní veselí bylo pod
taktovkou SHD Dobrá Voda. Hasiči celý večer bravurně zvládali občerstvení a k dokonalosti
přispěla i velmi pěkná výzdoba sálu. Není divu, že přišlo hodně lidí. Tančilo a bavilo se až do
rána.
V neděli 26. února prošel naší vesnicí Ostatkový průvod masek. 30 masek se postaralo
o nezapomenutelné zážitky z celého nedělního odpoledne. K tomu opět hrála kapela pana
Kaštana. Počasí bylo slunečné, ale i přesto se masky poměrně poctivě cestou zahřívaly. Zpět
do klubovny SDH v kulturním domě se přišlo okolo 17 hodiny. Zde byl k jídlu tradiční guláš.
Letos se všem maskám podařilo dojít do cíle a tak se všichni znovu veselili až do pozdních
večerních hodin - zpívalo se, pilo a veselilo...
Beseda o Austrálii
10. března v Klubu hasičů proběhla velmi pěkná beseda o Austrálii. Paní učitelka Mgr. Marie
Pokorná povídala o své cestě po Austrálii. Projela velké území této velmi zajímavé a krásné
krajiny. Podrobně zpracovala program svojí cesty s fotografiemi a videozáznamem. Viděli jsme
zajímavosti spojené s přírodními raritami i území Aboriginců. Jsou to původní obyvatelé
Austrálie, kteří se na tomto kontinentu usadili před více než 40 000 lety. Nyní žijí Aboriginové
ve městech a v přírodních rezervacích po celé zemi a jejich odhadovaný počet je celkem asi
380 000. Viděli jsme také i různé nepopulární věci, týkající se života dnešní uspěchané doby.
Celkem se svým řidičem najela 11 500 km a projela pobřeží Austrálie od jihu až po sever a zpět
středem přes australskou poušť. Podotkla také, že zde má dvě dcery, které žijí na krásném
ostrově Tasmánii. Velmi působivé povídání natolik zaujalo, že jsme besedovali až do 22 hodiny.
Při diskutování bylo podáváno malé občerstvení, káva, čaj, pivo, víno a k zakousnutí koláčky.
Besedy se zúčastnilo 22 občanů a 4 ženy z Velkého Meziříčí. Není to mnoho, protože tato beseda
byla už podruhé. Moc paní učitelce děkujeme za krásně prožitý večer.

Beseda o Francii
Druhá beseda byla 24. března opět v Klubu hasičů v kulturním domě. Tentokrát nám přišla
povyprávět paní Lenka Hladíková a to, o Francii. Také velmi pěkné vyprávění doplněné
fotografiemi ze střední Francie všechny zaujalo. Paní Hladíková nám přiblížila život ve Francii
a ukázala území, které se svým manželem a francouzskými kamarády projela autem a na lodi.
Viděli jsme překrásnou přírodu okolo řeky Loiry. Loira je nejdelší řeka ve Francii, kterou
protéká po celé své délce 1013 km. Plocha povodí měří 117 000 km², tj. více než pětina rozlohy
Francie. V okolí jsou domy ve vesnicích a městech stavěné z jednoho druhu bílého kamene,
který se v této oblasti těží. I tato beseda se setkala s úspěchem, přišlo 35 občanů a znovu se
mohli pokochat krásami jiné země. Při besedování se také podávalo malé občerstvení.
Děkujeme paní Hladíkové za velmi podařený večer.
Člověče, nezlob se!
V sobotu 25. 3. 2017 proběhl již potřetí v kulturním domě turnaj ve hře Člověče, nezlob se!
Účastníků soutěže nebylo mnoho, ale na dramatičnosti to nic neubralo. Zápolili stejně menší
i ti větší. Nakonec hlavní výhra zůstala v Dobré Vodě, vyhrála Barbora Klapalová. Děkuji
sponzorům – obecnímu úřadu, firmám Acti Bois a Poex Velké Meziříčí.
23. dubna mají knihy svátek, což je den, kdy v roce 1616 v den svých 52 narozenin zemřel
spisovatel William Shakespeare. Přijďte si půjčit knihu a tím oslavit tento
svátek.
Nyní je možné přihlásit se na předplatné Horáckého divadla Jihlava na sezonu 2017/2018. Je
to 6 představení, odjíždí se vždy ve středu v 17.30 hodin od hasičky. Bližší informace vám sdělí
Marcela Drápelová, knihovnice. Nebo si je můžete najít na stránkách divadla www.hdj.cz .
Zastupitelstvo obce informuje
K 31. 12. 2016 bylo v naší obci 367 obyvatel. Zemřeli 2 muži a 2 ženy. Narodilo se 5 dětí,
4 děvčata a 1 chlapec a dvě holčičky se přistěhovaly hned po narození. Celkem se přistěhovaly
3 občanky. Odstěhovali se 3 občané. Sňatek nebyl uzavřen žádný. Bylo přiděleno nové popisné
číslo 133 novostavbě Jaromíra Urbánka.
V tomto čtvrtletí jsme blahopřáli 2 jubilantům k 75. a 2 jubilantům k 70. Předali jsme také
dárek k jedné diamantové svatbě (60 let společného života).
„Vítání občánků do života“ v naší obci plánujeme až na měsíc červenec.
Se změnou zimního času na letní dochází ke změně úředních hodin na obecním úřadě
od středy 29. března 2017 od 19 do 21 hodin.
Od 4. května 2017 se budou popelnice vyvážet jednou za 14 dnů.

Obecní úřad Dobrá Voda opětovně nabízí možnost brigády v obecních lesích - vyžínání
křovinořezem kolem stromků. Případní zájemci se prosím hlaste na obecním úřadě. Děkujeme.
Akce „Čistá Vysočina“. Pozor - změna termínu akce.
V pátek 21. dubna 2017 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 hod. 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 neděli 30. 4. 2017 se uskuteční tradiční „pálení čarodějnic“ na Cigáništi. Občerstvení bude
zajištěno. Naše mládež připravuje pro děti zábavnou stezku. Asi dva týdny před samotným
pálením zde bude otevřená brána. Občané sem mohou odvézt větve, dřeviny a jiný dřevěný
odpad.
Dobrovodský zájezd
Opět jsme oslovili paní Mgr. Marii Pokornou o uspořádání zájezdu. Paní učitelka nám vyšla
vstříc a zájezd bude v sobotu 19. srpna. Trasa se upřesňuje, ale nástin již máme: Číhošť – zámek
v Českém Šternberku – torzo kláštera v Sázavě – Čapí Hnízdo Olbramovice – Vlašim. Ostatní
podrobnosti se dozvíte v příštím vydání Zpravodaje obce.
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně
příslušný orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona Č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru
včelího plodu.
(Vydané Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina č. j.
SVS/2016/042802-J ze dne 15. 4. 2016 pro ochranné pásmo ohniska Horní Libochová.)
1. Dotčené obecní úřady uveřejní toto nařízení na úřední desce způsobem v obci obvyklým,
ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3 veterinárního zákona.
2. Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení
se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu.
3. Nařízení je každému přístupné na Krajské veterinární správě Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina, na Krajském úřadě Kraje Vysočina a u všech obecních úřadů, jejichž
území se to týká.
V Jihlavě dne 06. 03. 2017

Pozvánka hasičů

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

zpracovala Částková Jiřina 7. 4. 2017

