
 

Zpravodaj obce Dobrá Voda 
 

Milí spoluobčané! 

Z roku 2015 již uběhlo druhé čtvrtletí. Chceme Vám přiblížit, co se událo v naší obci za toto 

období. 

Zastupitelstvo obce 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 18. dubna akce Za čistou Vysočinu. Posbíralo se téměř 20 

pytlů odpadků. 

30. dubna proběhlo tradiční „Pálení čarodejnic“. Zastupitelstvo obce touto cestou děkuje 

týmu děvčat a chlapců, kteří zajistili dobrodružný program pro naše děti. I na samotném 

pálení na Cikáništi zabezpečili malé občerstvení. Podávalo se pivko a svařák a mohly se 

opékat buřty na připraveném ohni.  Počasí všem přálo a děkujeme občanům, kteří přišli 

podpořit tuto tradici. 

V květnu a červnu jsme přáli k jubileu 70. a 80. dvěma občankám. Blahopřejeme! 

23. května proběhlo slavnostní Vítání občánků do života. Při této příležitosti jsme uspořádali 

malou slavnost. Požádali jsme rodiče narozených dětí od června loňského roku do května 

letošního roku, aby přišli se svými ratolestmi do zasedací místnosti obecního úřadu v tento 

den v 10 hodin. Děti ze ZŠ a MŠ vystoupily s krátkým programem hned v úvodu slavnosti. Po 

krátkém proslovu starosty obce byly děti slavnostně přivítány do velké rodiny občanů naší 

obce a jejich rodiče se zapsali do pamětní knihy. Děti dostaly malý dáreček a mohly se vyfotit 

v kolíbce nebo s rodiči a sourozenci. Fotografie pořizoval Lukáš Hubl. Po oficiální části 

slavnosti bylo připraveno malé pohoštění a diskutovalo se na téma miminko v rodině. Přivítali 

jsme 7 dětí: Karolínku Julii Coufalovou, Vendulku Vávrovou, Gábinku Vítkovou, Šimonka 

Urbánka, Klárku Dlouhou, Tomáška Malce a nejmladšího Michálka Plehsbergera. Přejeme 

jim hlavně hodně zdraví! 

17. června 2015 jsme se rozloučili v zasedací místnosti obecního úřadu s dětmi z MŠ a ZŠ 

v Dobré Vodě. 
Do 1. třídy od září budou chodit Samanta Lenka van der Toll a Mikuláš Pavelec. 
Lucie Zhořová půjde do 6. třídy ZŠ v Křižanově. 
ZŠ a MŠ ve Velkém Meziříčí budou navštěvovat Jan a Michael Badalíkovi.                               
Krátké rozloučení bylo velmi pěkné, místostarosta pan Kubiš popřál dětem krásné prázdniny  
a ve škole samé jedničky. Děti obdržely malé dárečky a maminka Samanty pro ně připravila 
malé kytičky. 
Na závěr nám děti zazpívaly a odnesly si s sebou malou sladkost. 
 



Děkujeme paní Mgr. Pokorné za vytvoření podkladů pro informační tabule, které byly velkým 

oříškem. Vypracovat a uložit informace na malý prostor tabule bylo docela náročné jak 

časově, tak i s hlediska grafického. Tabule jsou umístěny na návsi u zastávky autobusu. Tabule 

zhotovila firma Malované mapy s.r.o. Zlín, dřevěné rámy firma Acti Bois  s.r.o. Dobrá Voda      

a zastupitelé zabetonovali nosníky. Myslíme si, že tabule v naší obci budou dobrým vodítkem 

jak k historii, tak i k současnosti obce. 

Velké poděkování patří kronikářce paní Marii Hamříkové za dlouhodobé vedení kroniky naší 

obce. Tuto činnost ukončila ze zdravotních důvodů. Novou kronikářkou byla jmenovaná paní 

Milada Špačková, která začne kroniku psát již od letošního roku. 

Obecní úřad nabízí brigády. Jedná se o zametání,  různé nátěry  a jiné podobné práce. 

Zájemci hlaste se na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo prodat nepotřebný majetek – starý travní traktor. Zájemci se 

mohou přihlásit do 8. 7. 2015 na obecním úřadě nebo u p. Jaromíra Kubiše. Poté bude 

zájemcům umožněna prohlídka traktoru. Majetek bude následně prodán nejvyšší nabídce. 

Kraj Vysočina organizuje ve  Velkém Meziříčí cyklus  sedmi přednášek – Letní škola seniorů. 

Přednášky se týkají bezpečnosti seniorů ve všech možných ohledech a konají se vždy jednou 

za čtrnáct dní v úterý odpoledne. Příští přednáška se uskuteční 14. 7. 2015 ve 14,00 hodin      

v Loutkovém sále Jupiter clubu. Využijte této zajímavé možnosti. Vstup je zdarma. 

Přednášky: 

• 14. 7. 2015 Ochrana života, zdraví a majetku - Antonín Křoustek, Petr Czebe 

• 28. 7. 2015 Internetová bezpečnost - prof. Milan Taláček 

• 11. 8. 2015 Rizika kolem nás - lektor občanské poradny 

• 25. 8. 2015 Domácí násilí na seniorech - Antonín Křoustek 

• 8. 9. 2015 Jsem bezpečný sám sobě? - MgA. Martin Chlupáč 

• 22. 9. 2015 Aktivita jako cesta z osamělosti seniorů - Jana Vejsadová 

 

V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů 

na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem 

poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace:  

 

Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za: 

• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % 

• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 % 

• Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 % 

• Tepelné čerpadlo – výše maximální dotace bude upřesněna 

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu    

a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.  

 

Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pokud bude vyměňován 



kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné 

výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, 

jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši 

maximálně 20 tis. Kč.  

První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována 

na první čtvrtletí roku 2016.  

Kontaktní osoby: 

Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563 

Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532 

 

5. července v neděli je v naší obci dobrovodská pouť. Mše svatá bude v 10.30 hodin na 

hřišti. Průvod bude vycházet od místní kaple v 10.20 hodin. Po skončení mše se bude podávat 

malé občerstvení všem zúčastněným. Od 14.00 hodin sehrají tradiční pouťový zápas ve 

fotbale svobodní versus ženatí. Přijďte je podpořit! Od 15.00 hodin bude k tanci a poslechu 

hrát reprodukovaná hudba a bude připraveno občerstvení. Doufáme, že na hřišti budou          

i nějaké pouťové atrakce pro děti. Večer od 20.00 hodin bude taneční výlet s hudební 

skupinou MEŠ. Je dobré udržovat tradice, a proto doufáme, že prožijete tento den vskutku 

svátečně a svou účastí dáte najevo přízeň naší krásné obci. Děkujeme všem, kteří uklidili 

prostory před svým domem. 

V sobotu 18. července bude na místním hřišti pořádán fotbalový turnaj. Začátek a prezence 

družstev bude v 7.30 hodin. 

Pravděpodobně 25. července bude nohejbalový turnaj od 8.00 hodin, datum bude 

upřesněno na plakátu. Občerstvení bude zajištěno. 

22. srpna se uskuteční obecní zájezd. Program: odjezd v 7.00 hodin od zastávky autobusu. 

Pojedeme do Jaroměřic nad Rokytnou, zde bude prohlídka zámku, potom plavba lodí           

po přehradě Dalešice, prohlídka pivovaru Dalešice a možná i návštěva muzea a na závěr 

navštívíme novou rozhlednu ve Velkém Meziříčí. Oběd bude v Hrotovicích. Bližší informace se 

zájemci zavčas dozví, možná tam ještě nějakou drobnější zajímavost přidáme. Můžete se 

přihlašovat u paní Mgr. Pokorné nebo na obecním úřadě. 

V neděli 13. září půjdeme ke kamenu v Urbanicích. Znovu tam uctíme památku zaniklé vsi. 

Všichni jste srdečně zváni, bude pro Vás připraven program a občerstvení. Projít se  v krásné 

přírodě, popovídat si a u toho něco sezobnout a vypít, to je krásně prožité nedělní 

odpoledne. Proto se nenechte přemlouvat a ve 13.00 hodin u hasičky Vás čekáme! 

 

Knihovna 

Na schodišti kulturního domu je stále výstavka - Dobrá Voda vašima očima. Byla bych ráda, kdyby se 

rozrůstala o další příspěvky. Jde o to, co se Vám v obci líbí a co ne!                                                              

Provoz knihovny o prázdninách nebude přerušen! 



                                                                                                       Drápelová Marcela 

Naši hasiči 

Za posledního čtvrt roku se v našem SDH hodně událo. 29.3.2015 jsme sázeli  stromky            
v obecním lese, bylo zasázeno 1 000 ks stromků. V tento den proběhlo také shromáždění 
delegátů SDH okresu Žďár nad Sázavou, kterého jsme se také účastnili. 

22.4.2015 jsme asistovali u čištění kanálu u kapličky. Dne 3. 5. 2015 se naši členové účastnili mše 

svaté ke cti sv. Floriána v Kundraticích. 12. 5. 2015 jsme sbírali železný šrot v obci. 13. 6. 2015 byli naši 

hasiči na oslavě výročí 120 let od založení SDH Vídeň. Nás toto výročí čeká příští rok. 

Naši hasiči nás reprezentují  v soutěžích: 

9.5.2015  – soutěž mladých hasičů v Rozseči 

Umístění: mladší žáci – 4. místo, starší žáci - 2. místo 

15.5.2015 17:00 – okrsková soutěž v Kundraticích 

17.5.2015  – soutěž v požárním útoku v Meziboří 

Umístění: mladší žáci – 4. místo, starší žáci - 5. místo 

30.5.2015  – okresní kolo hry Plamen v Hamrech nad Sázavou 

Umístění: mladší žáci – 5. místo, starší žáci - 2. místo 

7.6.2015  – soutěž v požárním útoku v Jívoví 

Umístění: mladší žáci – 6. místo, starší žáci - 2. místo, ženy – 5. místo 

13.6.2015  – soutěž v požárním útoku ve Vídni 

Umístění: mladší žáci – 3. místo, starší žáci - 2. místo 

14.6.2015  – soutěž v požárním útoku v Radňovsi 

Umístění: starší žáci - 3. místo 

20.6.2015  – krajské kolo Hry Plamen v Třešti 

Umístění: starší žáci - 10. místo 

21.6.2015  – krajské kolo dorostu v Třešti 

Umístění: Žejšková Petra - 4. místo v kategorii dorostenky starší 

28.6.2015  – soutěž v požárním útoku "O putovní pohár obce Dobrá Voda" 

Umístění: mladší žáci – 3. místo, starší žáci - 1. místo, ženy – 6. místo, muži – 4. místo 

Soutěž probíhala na louce u ZD za krásného slunného počasí a hasiče přišlo podpořit mnoho diváků z 

Dobré Vody i okolních obcí, za což jim SDH Dobrá Voda děkuje. 

                                                                                                    Miroslav Badalík, starosta 

 
Hasičky z naší obce, soutěžící za Velké Meziříčí 

Po závodech v Hradci Králové, o kterých jsme se zmiňovali minule, hasičky pokračovaly           
v soutěži Vlčnovký pohár, která se konala začátkem dubna. Kvůli nepříznivému počasí dojelo 
málo družstev a holky měly pouze soupeřky ze slovenské Spišské Nové Vsi, nad kterými 
zvítězily.                                                                                                                                         



Začátkem května se konala soutěž o Pražský pohár, ve které nám počasí přálo. Po zdařilém 
útoku i štafetě se domů vezlo opět zlato.                                                                                          

16. května jsme se vydaly v brzkých ranních hodinách do německého Ambergu, kde se konalo 
mistrovství Bavorska, které sloužilo i jako kvalifikace na Olympiádu. V zahraniční kategorii 
jsme opět soutěž vyhrály a získaly krásný pohár. Zatím to byl nejlepší možný dosažený čas, 
který  jsme  mimo  ČR  na  závodech zaběhly. Nicméně k našemu velkému úžasu jsme obhájily 
vítězství v celkové ženské kategorii, kde soutěžilo 6 družstev, protože ostatním družstvům se 
buď nevedlo, nebo dostaly trestné body navíc. A to bývá většinou rozhodující. Nyní probíhá 
příprava na soutěž do Rakouska, kam pojedeme 4. 7. 2015. Připravujeme se i na soutěž 
konanou v polovině září, kde se bude soutěžit na domácí půdě ve Velkém Meziříčí. Sezónu 
zakončíme 6. ročníkem Mistrovství ČR 2015 probíhajícím jako každý rok ve Dvoře Králové nad 
Labem.  

                                                                                             Hasičky z Dobré Vody 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   


