
 

 

 
Zpravodaj obce Dobrá Voda 

 

 

Milí spoluobčané! 

V letošním roce vydáváme první zpravodaj. Připomeneme vám, co se událo v prvním čtvrtletí 
roku 2016 v naší obci a upozorníme Vás, na připravované akce. 

 

Novoroční výšlap na Holý vrch 2016 

Stejně jako každý předcházející rok, jsme první den v roce 2016 vyšli k vytčenému cíli – Holý vrch. 
Sešli jsme se u hasičky ve 12.15 hodin, srdečně jsme se přivítali a popřáli si především hodně 
zdraví v novém roce. A začalo se ochutnávat. Ten měl pálenku ze švestek, ten zas třešňovici, 
někdo zahradní směs a nechyběly ani jiné různé likéry v podobě ořechovky či griotky. Posilněni 
jsme vyšli. Počasí nám letos přálo, trochu mrzlo, ale bylo klidno. I sluníčko se na chviličku ukázalo. 
Cesta nám uběhla rychle a náhle jsme stáli na Holém vrchu. Několik dobrovoďáků již nás zde 
vítalo, a tak celkový počet 112 osob z Dobré Vody byl vynikající. Pochvala patří všem malým 
dětem, které cestu bravurně zvládly a také maminkám s kočárky. Doprovodilo nás i pět pejsků. 
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme. Odměnou za ušlou cestu byla vynikající polévka s játrovou 
rýží od občanů z Jívoví. Diskutovalo se, počítalo se a výsledek byl překvapující – celkem bylo na 
Holém vrchu 650 lidí z blízkého okolí. K překonání nadmořské výšky 662 m chybělo pouze 12 lidí. 
Ale nevadí, třeba to vyjde v roce 2017 a tak vás všechny srdečně zveme!     

Tříkrálová sbírka 

2. ledna 2016 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, pořádaná Oblastní charitou Žďár nad 
Sázavou. Vybralo se 16 540 Kč, v roce 2015  15 947 Kč a v roce 2014  15 105 Kč. Děkujeme 
všem, kteří přispěli, ale hlavně těm králům, kteří peníze do kasiček vybírali! 

Masopust 

Opravdu vydařené „Ostatky“ proběhly 6. a 7. února. Na ostatkové zábavě v sobotu bylo velmi 
veselo. K tanci a poslechu hrála kapela pana Jardy Kaštana a ženy a děvčata připravily pěkné 
překvapení. Celá zábava se nesla jak v disko retro duchu tak i trochu ze záhrobí, a tak přilákala 
nejen mnoho místních občanů, ale i občany z okolních vesnic. Celý večer měli na starosti naši 
hasiči, bravurně zvládali občerstvení a k dokonalosti přispěla i velmi pěkná výzdoba sálu. Není 
divu, že se tančilo a veselilo až do rána. 



 
 

V neděli 7. února prošel naší vesnicí Ostatkový průvod masek. 22 masek se postaralo                  
o nezapomenutelné zážitky z celého nedělního odpoledne. Tetovalo se, stříhalo a holilo se, 
dělaly se laboratorní zkoušky na králičí chřipku, ukázaly se i želvy Ninja, postrašili nás 
kovbojové a vojáci, nechyběl ani hrobař a agenti firmy Šťastný život. K tomu hrála opět kapela 
pana Kaštana. Počasí bylo skoro slunečné, a tak masky moc nespěchaly a do kulturáku přišly  
až v 17 hodin. Zde byl k jídlu guláš a k pití pivko, a tak byli všichni spokojeni, že se ostatky 
povedly. Děkujeme hasičům za udržování této tradice! Pěkná fotogalerie je na stránkách 
dobrovodských hasičů http://hasicidv.7x.cz nebo http://hasicidv.zonerama.com. 

Co dokáží šikovné ruce  
 
Takto se jmenovala prodejní výstava v kulturním domě v Dobré Vodě. V neděli 28. 2. 2016 
udělali dobře všichni, kdo přišli a viděli, kolik šikovných rukou kolem sebe máme! Bylo zde  
35 vystavujících a přišlo více jak 300  návštěvníků. Všichni se pochvalně vyjadřovali jak             
k obsahu, tak i k organizaci výstavy. Velký obdiv zasloužili všichni vystavující! Zatím 
"neokoukaný" byl pan Leopold Heneš z Třebenic, který v našem regionu ještě nevystavoval. 
Miniaturní výrobky, vsazené do lahví všech velikostí, ale i do žárovek, poutaly velkou 
pozornost. Děkujeme všem, kteří přišli. Poděkování patří především paní knihovnici, 
manželům Špačkovým a rodině Drápelové za vzornou přípravu a organizaci celé výstavy. 
  
Člověče, nezlob se!  

V sobotu 5. 3. 2016 proběhl v naší obci v kulturním domě turnaj ve hře Člověče, nezlob se! 
Akce knihovny se opět vydařila, hrálo 22 hráčů. Všichni se dobře bavili a soupeřili o sto šest.       
Poděkování patří obecnímu úřadu za ceny věnované do tomboly, některé byly dovezeny                                      
až z Prahy! Díky patří všem zúčastněným, kteří "obětovali" své sobotní odpoledne, ale                                                   
především pořadatelům! Nashledanou na příští akci, pořádané v Dobré Vodě! 
                                                                                                                
Zastupitelstvo obce informuje 

K 31. 12. 2015 bylo v naší obci 364 obyvatel. Nikdo nezemřel, což se nestalo od roku 1990,od 
kdy je vedena evidence obyvatel na obecním úřadě. Narodily se 2 děti. Přistěhovalo se patnáct 
občanů a odstěhovalo se 8 občanů. Byl uzavřen jeden sňatek Věra a Pavel Částkovi. 

Se změnou zimního času na letní dochází ke změně úředních hodin na obecním úřadě a to   
od středy 30. března 2016 od 19 do 21 hodin. 

Od 7. května 2016 se budou popelnice vyvážet jednou za 14 dnů. 

V kulturním domě byly osazeny do výklenků na galerii žaluzie, které mají zabránit úniku tepla 
při vytápění sálu. Myslíme si, že se těm, kdo je viděl, líbí a hlavně ušetříme za plyn na vytápění. 

V nejbližší době započne další investiční akce – bude provedena přístavba pódia na výletišti. 



 
 

V tomto čtvrtletí jsme blahopřáli 3 jubilantům k jejich významnému životnímu jubileu a 
k jedné diamantové svatbě (60 let společného života). 

Plánujeme pravděpodobně na 11. června 2016 „Vítání občánků do života“ v naší obci. 

Pálení čarodějnic 

V sobotu 30. 4. 2016 se uskuteční tradiční „pálení čarodějnic“ na Cigáništi. Občerstvení bude 
zajištěno. Naše mládež připravuje pro děti zábavnou stezku. 

Nový územní plán obce Dobrá Voda  
 
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18. 3. 2016 rozhodlo zadat 
zpracování nového územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato 
především z důvodu plánované výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) a s tím spojené 
budování kanalizace v obci. Zastupitelstvo také určilo starostu obce pana Vladimíra Zástěru 
jako osobu určenou pro jednání s pořizovatelem územního plánu. 
Vyzýváme tímto občany Dobré Vody, aby si důkladně promysleli případné návrhy do 
nového územního plánu (občané si mohou zažádat například o změnu zařazení a využití 
svého pozemku v rámci územního plánu, zařazení drobných staveb, a jiné podobné změny…). 
V sekci "formuláře" na stránkách obce je již zveřejněn formulář na návrh těchto změn. 
 
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie  
 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 
dne 4.4.2016 od 11:15 do 13:15. 
Vypnutá oblast: celá obec Dobrá Voda, vyjma nových rodinných domů na severu obce. 
Pro případné další informace volejte: E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte 
www.eon.cz., kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek 
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.czlcs/otg/. 
 

Akce „Čistá Vysočina“ 

Dne 16. dubna 2016 od 8.30 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. Prosíme občany o zapojení do této akce. Vezměte si s sebou rukavice, kdo má 
také reflexní vestu. Sraz bude u kulturního domu v 8.30 hod.  
 
 
 
 
 



 
 

Obecní brigáda - vyžínání v lese 
 
Obecní úřad Dobrá Voda opětovně nabízí možnost brigády v obecních lesích - vyžínání 
křovinořezem kolem stromků. Případní zájemci se prosím hlaste na obecním úřadě. 
Děkujeme. 
 

Upozornění Městského úřadu Velké Meziříčí vlastníkům lesa – napadení kůrovcem 

Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku 
škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k 
neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených 
stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvést z lesa nebo 
mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či dnes 
usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období, je třeba zpracovat a odvést z lesa     
do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31. 3. je nezbytné zpracovat           
do 31. 5. 2016. 

 
 
 
ŠKOLA OD ZÁŘÍ 2015 DO BŘEZNA 2016 
 
Od začátku školního roku 2015 – 2016 ve škole proběhla řada akcí.  
V září přivítaly děti MŠ a žáci ZŠ nový školní rok společnými hrami a soutěžemi na Dni dětí.  
V mateřské škole proběhlo v  říjnu za účasti  maminek a dětí strašidelné halloweenské 
zábavné odpoledne s tvořením a losováním tomboly. Podobná akce proběhla ve školní 
družině, byla spojená se spaním dětí do rána. 
V listopadu jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno, děti a žáci se zúčastnili 
slavnostního zahájení adventu s rozsvícením stromku u kaple v Dobré Vodě a před školou.  
V prosinci ve škole proběhla pro rodiče a příbuzné dětí a žáků tradiční Vánoční besídka. Byla 
spojená s vystoupením dětí a žáků a s výstavou výrobků maminek, dětí a zaměstnanců školy.  
V lednu jsme ve škole shlédli hudební pořad Tři králové a děti mateřské školy navštívily 
Ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí.  Zúčastnily se programu Co se děje v zimě. 
Začátkem února proběhl v základní škole Pohádkový zápis do 1. Třídy. K docházce bylo 
zapsáno 7 dětí. V příštím školním roce by základní školu mělo navštěvovat celkem 19 žáků. 
V pátek 5. února již tradičně prošel obcí školní masopustní průvod. Škola se zúčastnila výstavy  
Co dokáží šikovné ruce. Na prodejní výstavě nabídla výrobky dětí a žáků a jejich maminek. Pro 
zájemce byla připravena tvořivá dílnička, kde si děti mohly vyrobit malé svícínky. Koncem 
února jsme byli s některými maminkami dětí mateřské školy v Brně v divadle Radost na 
pohádce Mach a Šebestová, která se nám velmi líbila.   
Začátkem března pořádala škola tradiční Dětský karneval, který se opět velmi vydařil. 
Zúčastnilo se ho mnoho dětí s rodiči nejen z Dobré Vody, ale i ze širokého okolí. Ve středu       



 
 

16. března proběhl v mateřské škole zápis dětí na příští školní rok. K zápisu přišlo 9 dětí, bude 
jich přijato 7.  
Do konce školního roku zbývají ještě více než 3 měsíce a na děti i pracovnice školy čeká řada 
dalších zajímavých akcí. 
 
                V Dobré Vodě 19. 3. 2016     Jiřina Marková, ředitelka 

 

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

                                                                                                                          zastupitelstvo obce 

           

                                                                                  

 

 

                                                                                                  zpracovala Částková Jiřina  23. 3. 2016 

 

 

                                                                                                

                                                              



 
 

 

 

 

                                                                                                                                             


