
 

  
Zpravodaj obce Dobrá Voda 

 

 

Milí spoluobčané! 

Z letošního roku už zbývá několik dnů. Určitě všichni bilancujeme, co se nám povedlo a co ne. 

V tomto zpravodaji vám připomeneme, co se událo v posledním čtvrtletí roku 2015 v naší obci 

a upozorníme Vás, na připravované akce začátkem roku 2016. 

Jsme moc rádi, že se podařilo dokončit odpočinkový park u hasičky. Myslíme si, že je 

opravdu moc pěkný a že ho budou občané hojně využívat. Na jaře budou ještě u parku 

zabudovány obrubníky a vyasfaltovaná místní komunikace u výjezdu z hasičky. Tím celé dílo 

bude hotovo a až obrostou vrbové prolézačky, bude park dokonalý! 

Dětské hřiště u školy vlevo také dostalo trochu jiný kabát. Upravil se terén pod houpačkami  

a skluzavkou, koupili jsme nový zahradní nábytek a pod ním nechali udělat zpevněnou 

plochu. Lavičky se stolem jsme ale nechali schované z důvodu již špatného počasí. Hned  

na jaře je umístíme. 

Na budově kulturního domu byly opraveny komíny, které byly v havarijním stavu. 

V oblasti plánovaných novostaveb byly dokončeny sítě a ještě zbývá upravit komunikaci. 

Pravděpodobně v roce 2016 se pozemky určené k zástavbě budou prodávat. 

Rodiče dětí chodících do školy a školky určitě ocenili zhutnění místní komunikace  

„za zahradami“. Již zde není tolik bláta a jízda s kočárkem není tak krkolomná. 

V neděli 29. 11. 2015 jsme rozsvítili vánoční strom. 

Letos jsme přikoupili nové světelné řetězy se svíčkami v teplé bílé barvě. Přípravy začaly 

již 6. listopadu, kdy jsme světelné řetězy potřebovali dostat až na vrchol „vánočního stromu“. 

Za pomoci plošiny na JCB, půjčené ze zemědělského družstva, a šikovného řidiče pana 

Kadlece se nám dílo podařilo. Pan místostarosta a paní Částková se snažili svíčky rovnoměrně 

rozprostřít po celé výšce stromu. Pan Pekárek zajistil přívod elektřiny tak, aby vše fungovalo. 

Dalším úkolem bylo připravit program na slavnostní rozsvícení. Oslovili jsme paní ředitelku 

naší školy, zda by děti mohly na této slavnosti účinkovat. Dále jsme poprosili pana Petra 

Hladíka o vystoupení pěveckého sboru „Schola“. Účast nám přislíbili i Terka Dychová 

s Markem Částkem. Při přípravách jsme samozřejmě nemohli zapomenout na vánoční punč 

a zákusky. Rodina Špačkových již několik let vaří skvělý vánoční punč. Letos jsme jim tento 

úkol opět zadali a vyšli nám vstříc. Máme i několik šikovných občanek, které tradičně 

připravují výborné zákusky. Obrátili jsme se na ně s prosbou o upečení něčeho dobrého. I 



 
 

malý dáreček potěší, proto jsme požádali Míšu Štěpánkovou o jejich výrobu. Vše jsme 

připravili a nastal den „D“.  

V neděli se sešlo mnoho našich občanů v kapli. Nejdříve všechny přítomné pozdravil starosta 

obce pan Zástěra. Vystoupení dětí ze ZŠ v Dobré Vodě, pod vedením paní učitelky, bylo 

úžasné. Děti nám všem vdechly tu pravou vánoční atmosféru. Za to oprávněně dostaly 

malinkatý dáreček. Po nich přišla na scénu „Schola“ vedená Petrem Hladíkem a následně 

Terka Dychová za kytarového doprovodu Marka Částka. Vystoupení mělo veliký ohlas. Moc 

děkujeme všem, kteří nám zpříjemnili toto slavnostní odpoledne. Vyvrcholením programu 

bylo rozsvícení vánočního stromu za doprovodu koled pouštěných panem Pavlem 

Plehsbergerem. Začal se nalévat punč a dětem čaj, roznášely se zákusky (napekly je - paní 

Milada Špačková, paní Pekárková, paní Drápelová, paní Míša Plehsbergerová, paní Pokorná, 

paní Tribulová a paní Částková) a rozdávaly dárečky. Škoda, že nám nepřálo počasí. Pršelo, 

chvílemi lilo, ale vánoční atmosféru jsme si nedali vzít a setrvali jsme u stromu do té doby, 

než se vše snědlo a vypilo.  

Jsme velmi rádi, že se tato akce stala oblíbenou a věříme, že se všem moc líbila!       

Fotogalerie z akce je na stránkách obce www.obec-dobravoda.cz. 

Přinášíme několik informací. 

Svoz domovního odpadu bude na Štědrý den ve čtvrtek 24. 12. a ve čtvrtek na silvestra 

31. 12. 2015. Místní poplatky za svoz pro rok 2016 zůstávají stejné – 500,- Kč za osobu nebo 

neobydlený dům a 50,- Kč za psa, splatné do 31. 3. 2016. Staré známky na popelnicích platí 

do konce ledna a nové jsou již na obecním úřadě připraveny k vyzvednutí. 

Úřední den na obecním úřadě bude výjimečně v úterý 22. 12. 2015 od 18.00 do 20.00 hod. 

Na Štědrý den bude otevřeno v Klubu hasičů v kulturním domě od 12.00 hod do 17.00 hod 

pro rodiče s dětmi.  Dětem se budou promítat pohádky, dospělým se bude točit pouze pivo, 

může být i vánoční punč a dětem čaj a nějaká sladkost. 

Srdečně všechny zveme na tradiční výšlap na Holý vrch 1. 1. 2016. Sraz bude v 12.15 hod 

u hasičky. Je nepsaným pravidlem vzít si sebou malinké množství vypáleného elixíru, 

který nás zahřeje při nepříznivém počasí. 

Připomínáme každoroční Tříkrálovou sbírku, která proběhne také v naší obci v období  

od 1. až 14. ledna 2016. Přesné datum sbírky bude vyhlášeno místním rozhlasem. 

Upozorňujeme občany se ZTP průkazem, že dosud platné průkazy mají platnost pouze  

do konce letošního roku a od 1. ledna 2016 musí být nové. Lze je ještě vyměnit do konce 

roku na úřadu práce ve Velkém Meziříčí. Informace jsou na portal.mpsv.cz/upcr. 

Provoz knihovny v období vánočních svátků nebude přerušen. 

  



 
 

Otiskujeme dopis pro paní knihovnici na exkurzi, kde se můžete také přihlásit. 

Dobrý den vážené knihovnice, vážení knihovníci, ráda bych Vás oslovila s nabídkou odborné 

exkurze, kterou připravujeme ve spolupráci s paní Křížovou z Borské knihovny. 

Na nedávném předvánočním setkání nám knihovnice z Borů a Dobré Vody moc pěkně a 

zajímavě vyprávěly o knihovně Dr. Emanuela Bořického v Milíně, kterou navštívily v rámci 

semináře „Co vesnické knihovny umějí a mohou“. Seminář se koná každoročně v knihovně, 

která byla oceněna titulem Knihovna roku. Milínská knihovna byla oceněna v roce 2013, 

protože se jedná o opravdu skvěle fungující instituci starající se o kulturní dění obce v mnoha 

oblastech. Nás ostatní knihovna zaujala natolik, že jsme se rozhodli uspořádat exkurzi 

spojenou s prohlídkou knihovny a jejích aktivit. Protože podobná akce je novinkou jak pro 

Vás, tak i pro nás, potřebovaly bychom v první řadě zjistit zájem z Vaší strany. Proto prosím 

co nejdříve (nejpozději do 15.1.2016) dejte vědět, zda máte zájem se exkurze zúčastnit. 

Později, během března, Vás oslovíme znovu a budeme potřebovat už závazné přihlášky, 

abychom byly schopné zajistit dopravu a rezervace. Pokud se přihlásíte a pak z nějakého 

důvodu přihlášku zrušíte, prosíme o zajištění náhradníků. Podrobnější informace o exkurzi 

přikládám, s dotazy a přihláškami se prosím obracejte na mě.  

Exkurze knihovny Dr. Emanuela Bořického v Milíně,Knihovna roku 2013  

Pořadatel: 

Knihovna M. J. Sychry, Úsek pro výkon regionálních funkcí a Obecní knihovna Bory.  

Termín: 

- sobota 14. 5. 2016; odjezd ze ZR v 7.30 hod, návrat cca 19.30 hod do ZR  

Cena: 

- 450,- Kč (zahrnuje dopravu a vstupné; při počtu 45 účastníků) 

Pozn.: Můžete zkusit oslovit zástupce obce, zda přispějí jako na odbornou exkurzi.  

Program: 

- 7:30 hod. odjezd ze Žďáru nad Sázavou 

- 10-12 hod. - Knihovna Milín 

- 12:30 - 14:00 hod. - Příbram - oběd a rozchod 

- 14:00 - 17:00 hod.  - návštěva a prohlídka Hornického muzea, Svatá Hora u Příbrami 

- 19:30 hod. příjezd do Žďáru nad Sázavou  

Děkuji za případné odpovědi a těšíme se, že se k nám připojíte 

Veronika Čtveráková 

tel.: 566 623 612 

mob.: 724 160 363 



 
 

Masopust v naší obci proběhne 6. a 7. února 2016 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 úspěchu v roce 2016.    

Základní a mateřská škola v Dobré Vodě připravuje na začátek března v kulturním domě  

dětský karneval. 

 

 

 

Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné osobní pohody, pevného 

zdraví a spokojenosti. Do nového roku 2016 přejeme mnoho 

úspěchu! 

                                                                                 zastupitelstvo obce 

 

 

 

18.12.2015     zpracovala Částková Jiřina                                                                                


