Zpravodaj obce Dobrá Voda
Milí spoluobčané!
Přinášíme Vám nové informace z dění v naší obci za druhé čtvrtletí roku 2017.
Zastupitelstvo obce
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 21. dubna akce Za čistou Vysočinu. Posbíralo se mnoho
pytlů odpadků. Sbírali jsme od naší obce až ke Křižanovu, u cesty na nádraží a za tratí směrem
k lesu a na druhou stranu k Vídni až po Cigániště. Především děkujeme dětem, které odpadky
sbíraly. Je dobré, že jsou rodiči vedeny k ochraně přírody, čímž si děti do svého chování
ukládají kladnou vlastnost. Po sběru odpadků bylo malé občerstvení, jako poděkování
za vykonanou práci. Toto bylo plánováno na hřišti, ale kvůli špatnému počasí bylo v Klubu
hasičů.
Zastupitelstvo obce odkoupilo dům čp 44 – starou kovárnu, který je určen k demolici.
Děkujeme mládeži, která 22. dubna vyklízela tento objekt. Dřevo odváželi na Cigániště a tím
připravovali pálení čarodějnic. Fotky z této akce můžete vidět na internetových stránkách
obce. Ještě jednou mládeži děkujeme za pomoc!
30. dubna proběhlo na „Cigáništi“ tradiční „Pálení čarodějnic“. Zastupitelstvo obce děkuje
týmu děvčat a chlapců –„ čertovskému babinci“, kteří zajistili program pro naše děti. V duchu
čertíků a čertic se nesla připravená stezka. Cituji z plakátku …. Čertíci a čertice… Nedaleko
naší vesničky Dobrá Voda se budou konat 30. 4. 2017 „Čarodějnice“, při kterých bude zapálen
velký oheň.
…a tam kde je oheň, nesmíme chybět MY čertice a VY čertíci!!! …..
Sraz byl u „čertovské školky na hřišti“ v 16:28 hodin čertovského času…..
Cesta, která
nebyla vůbec jednoduchá, se velmi vyvedla a v hojném počtu se jí zúčastnili i dospělí. Mládež
také zajistila občerstvení na samotném pálení. Točilo se pivko a svařák. Nezbytnou parádou je
samozřejmě zapálená vatra, postavená z navozeného dřeva ze staré kovárny, kterou také
nachystali kluci a holky. Bylo připraveno i malé ohniště, kde se daly opékat párky. Počasí této
akci přálo a tak se na čarodějnice přišlo podívat mnoho občanů a tím podpořili tuto tradici.
V tomto čtvrtletí jsme přáli k jedné diamantové svatbě (60 let společného života). Ještě jsme
přáli dvěma mužům, k 80. a 70. Blahopřejeme!
Raritou naší obce byla pravděpodobně v novodobé historii první svatba konaná v naší kapli.
25. března si zde řekli své ANO Petra Žejšková a Adam Šurda. Na společnou cestu životem jim
přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

20. června 2017 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní „vyřazení“ dětí
z MŠ. Ve 13 hodin přišlo 9 dětí, které po prázdninách půjdou do 1. třídy a dvě žákyně 5. třídy,
které odchází na gymnázium a ZŠ ve Velkém Meziříčí, aby se slavnostně rozloučily s mateřskou
a základní školou. Děti doprovodily paní učitelky s ostatními dětmi ze školy a přišli také i rodiče.
Všechny přítomné přivítala paní Částková a člen zastupitelstva obce pan Pekárek. Omluvil
nepřítomnost pana starosty, který je nyní nemocen. Pan Pekárek promluvil k dětem
v přátelském a humorném duchu, popřál dětem mnoho jedniček ve škole a krásné prázdniny
bez úrazu. Děti byly slavnostně dekorovány medailí a dostaly pamětní list, který jim bude
připomínat krásná léta v MŠ. Dostaly také malý dárek. Za to nám děti na závěr slavnosti
zazpívaly.
Nastávající prvňáčči: 6 holčiček - Nelinka Marková, Anabelka van der Tol, Nikolka Volfová,
Elenka Zástěrová, Nikolka Žejšková a z Kozlova Blanička Michálková a 3 chlapci – Petřík Malec,
Tomášek Plehsberger a Vojtíšek Vávra.
Z páté třídy odchází na Gymnázium Velké Meziříčí Danielka Hladíková a do ZŠ ve Velkém
Meziříčí Deniska van der Tol.
Dne 18. června 2017 se konaly rybářské závody na rybníku v Zástavech, který se nachází kus
cesty pod vsí. V 5.00 hodin začal zápis účastníků, startovné bylo 100,-Kč. Lovilo se na jeden
prut a ulovené ryby museli být puštěny zpět do vody. Ve 12.00 hodin bylo ukončeno chytání a
byli vyhlášení vítězové soutěže. Vyhrál již po několikáté pan Psohlavec mladší z Velkého
Meziříčí, který obdržel diplom a putovní pohár. Při této akci pořádané rybáři Honzou
Čermákem a Frantou Klapalem se podávalo bohaté občerstvení. Jsme rádi, že i takto prezentují
naši obec a že jsou u nás i šikovní rybáři. Děkujeme.
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 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!
V sobotu 29. července od 8.00 hodin bude na místním hřišti pořádán nohejbalový turnaj.
Všechny potřebné informace budou zveřejněny na plakátu vyvěšeném na nástěnce. Průběh
turnaje bude doplněn bohatým občerstvením. Přijďte změřit svoje síly a nebo podpořit
sportovce fanděním.

19. srpna se uskuteční Dobrovodský zájezd.
Program: odjezd v 6.30 hod od zastávky autobusů přes Křižanov a Kozlov.

První zastávka bude v Číhošti, zde si prohlédneme kostel. Číhošťský zázrak je událost, ke
které došlo v této obci na přelomu let 1949 a 1950. Při mši svaté o 3. adventní neděli 11.
prosince 1949 se několikrát během kázání místního faráře Josefa Toufara pohnul asi půl
metru vysoký kříž nad svatostánkem na hlavním oltáři místního kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Svědků pohybu bylo asi 20. Dále navštívíme zámek v Českém Šternberku. Český
Šternberk je gotický hrad přestavěný na zámek. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní
památka České republiky a od roku 2008 také jako národní kulturní památka ČR. Třetí
zastávka bude v Sázavě. Je to malé město, které má téměř 4 tisíce obyvatel a leží na řece
Sázavě. Zde se naobědváme v restauraci „U Libora“ a poté si prohlédneme Sázavský klášter.
Ten je úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa a
patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Říká se, že zde sv. Prokop oral
s čerty. V Sázavě si ještě prohlédneme expozici sklářské hutě. Asi pro všechny bude velmi
zajímavá prohlídka Čapího Hnízda. Čapí hnízdo je areál, který se nachází v části obce Dvůr
Semtín v obci Olbramovice ve Středočeském kraji, na okraji Přírodního parku DžbányŽebrák. Areál staveb, určený k rekreačním a odpočinkovým účelům, vlastní podle zdrojů,
politik a podnikatel Andrej Babiš. Naše putování zakončíme ve Vlašimi. Vlašim je město a
obec s rozšířenou působností v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Žije zde necelých 12
tisíc obyvatel. Tady si podle času prohlédneme zámecký park a zámek zvenku, na náměstí si
posedíme a něco dobrého můžeme ochutnat v cukrárně nebo na zahrádce restaurace.
Doplníme tím energii na zpáteční cestu. Pravděpodobný návrat bude asi ve 20 hodin.
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 10. září plánujeme vycházku ke kamenu v Urbanicích. V roce 2008 bylo slavnostní odhalení
kamene k uctění památky obyvatel této zaniklé vsi a letos to bude již jubilejní 10. ročník, kdy
se chceme opět projít a uctít památku. Všichni jste srdečně zváni, bude připraveno malé
občerstvení, krátký program a malý dárek. Vyjdeme ve 13.00 hodin od hasičky.
Výzva občanům!
Zastupitelstvo obce vyzývá občany, aby důkladně třídily odpad vyvážející do areálu ZD do
kompostu. Nesmí v tomto odpadu být větve a jiný velký dřevěný odpad, samozřejmě
kamení a další jiný odpad, jako kusy plachet, igelity atd. Způsobuje to špatnou manipulaci
s tímto odpadem a ničení stroje, který tento odpad zpracovává! Pokud se toto v odpadu bude
nadále objevovat, nebude možné sem odpad vyvážet!!!
Větve a kusy dřeva lze vozit na Cigániště po domluvě s panem starostou nebo místostarostou.
Druhá výzva se týká ukládání sutí v sadu. Žádáme občany, aby do prostoru v sadu
nevyváželi suť a jiný podobný odpad. Pozemek v sadu byl upraven. Malé množství hlíny sem
lze ještě vyvézt, ale pouze po domluvě s panem starostou nebo místostarostou!!!

Vítání občánků bude až v září.
Sdělení občanům
Úřední hodiny obecního úřadu se přesouvají ze středy 5. července na čtvrtek 6. července.
Svoz domovního odpadu bude nezměněn, bude ve čtvrtek 6. července.
Na období prázdnin je naplánovaná rekonstrukce tarasu a oplocení u školy a vybudování
chodníku před školou. Prosíme všechny o opatrnost, bude se zde bagrovat a pohybovat se
různá těžká technika. Hlavně je třeba hlídat děti při hrách na hřištích. Děkujeme.
Knihovna
Paní knihovnice ve spolupráci se školní družinou uspořádala slavnostní „Pasování prvňáčků
do řádu čtenářského“. 22. června ve 14 hodin paní Heralecká, vedoucí školní družiny, přivedla
6 prvňáčků do kulturního domu ke knihovně. Zde děti paní knihovnici ukázaly, jak už umí číst.
Každý přečetl hádanku a ostatní ji měly uhodnout. Protože se to všem povedlo, za to je paní
knihovnice pasovala mečem do řádu čtenářů. Poté děti dostaly památeční list a dárek,
samozřejmě knížku, a ještě malou sladkost. Byly také slavnostně zapsány do knihovny na
půjčování knih. Knihovnu si mohly prohlédnout a podívat se, které knihy by si rády
o prázdninách přečetly.
Malá slavnost se dětem velmi líbila. Fotky jsou na stránkách obce v sekci knihovna.
Drápelová Marcela
Hasiči
Vysloužilé elektrospotřebiče lze stále vozit za kulturní dům. Hasiči je sbírají celý rok, můžete
se na ně obrátit a požádat o pomoc s ledničkou či sporákem. Za kulturním domem máme
označené sběrné místo na vysloužilý elektroodpad (u kovových schodů).
Hasičky
Družstvo hasiček z Velkého Meziříčí bude reprezentovat Českou republiku na hasičské
olympiádě v rakouském Villachu ve dnech 9. až 15. července. Držme jim pěsti, protože
v družstvu máme nemalé zastoupení našich občanek (Šárka Vítková, Radka Křikavová, Petra
Žejšková a Barbora Klapalová). Družstvo se kvalifikovalo na olympiádu loni 24. září 2016
na Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Králové.
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zpracovala Jiřina Částková

