Zpravodaj obce Dobrá Voda
Milí spoluobčané!
Je tu podzim. Přinášíme Vám informace z dění v naší obci za třetí čtvrtletí roku 2017.
Zastupitelstvo obce
5. července proběhla tradiční dobrovodská pouť. O upravení výletiště na hřišti se postarali
členové KDU - ČSL, kteří také zorganizovali průběh celého dne. V 10.30 hodin byla na hřišti
sloužena mše svatá panem farářem Mgr. Václavem Hejčem. Po mši se podávalo malé
občerstvení. Podařilo se zajistit i dostatek atrakcí pro děti a několik stánků s hračkami a
dobrotami. Od 13.30 hodin hrála k dobré pohodě skupina „Šafářanka“. Ve 14 hodin začal již
tradiční duel ve fotbale – svobodní versus ženatí. A kdo si myslíte, že zvítězil? No přece
svobodní, ono mládí je mládí! Celý den nás provázelo krásné slunečné počasí, i večer bylo teplo
a tak přišlo na pouťový výlet hodně lidí. K poslechu a tanci hrála hudební skupina MEŠ.
Děkujeme všem, kteří se nějakým dílem zasloužili o zdárný průběh naší pouti, a doufáme, že
tradice pouti bude v naší obci stále udržovaná. Děkujeme občanům, kteří uklidili před poutí
prostranství před svým domem.
29. července byl na místním hřišti nohejbalový turnaj pořádaný místní mládeží. Zúčastnilo se
ho 6 družstev. I letos byly týmy pojmenované a vyhráli „Vlci“ – Vítek Jakub, Vítek Miroslav a
Petr Bajer. Během celého turnaje se podávalo občerstvení jak k pití, tak k jídlu. Doplněním byla
i reprodukovaná hudba a podpora všech fanoušků. Děti se mohly vyřádit ve skákacím hradu a
zchladit se dobrou zmrzlinou.
Desátý „Dobrovodský zájezd“. 19. srpna v 6.15 hodin jsme vyjeli na tradiční a již desátý
zájezd. Cestu opět naplánovala a vše potřebné pro zdárný průběh zájezdu zajistila paní
Mgr. Marie Pokorná. Občanů z Dobré Vody se přihlásilo 37 a 12 cizích, většinou z Křižanova.
Vyjeli jsme za pošmourného a mírně deštivého počasí směrem na Číhošť, kde byla první
zastávka. Stanuli jsme na bodu, který znázorňoval střed republiky. Tady již nepršelo a teplota
vzduchu byla příjemná, kolem 20°C. Druhým místem v Číhošti byla návštěva kostela, kde se
udál tzv. Číhošťský zázrak. Celou tuto událost nám přiblížil místní občan, který zastává
v kostele funkci kostelníka. Velmi poutavě se rozvyprávěl o panu faráři Toufarovi a celé
zmíněné události. Poté jsme si ještě prohlédli výstavu dokumentů a fotografií na číhošťské
faře.
A již jsme spěchali do Českého Šternberku. V 10.30 a 10.45 hod jsme měli objednané prohlídky
hradu. Původně gotický hrad byl uvnitř přestavěn na zámek a prohlídka 15 pokojů interiéru
trvala 50 minut. Zde toho bylo mnoho k vidění, např. unikátní kolekce mědirytin z období
třicetileté války. Začátkem 20. století byl hrad znovu upraven, aby vyhovoval moderním
nárokům na bydlení, vybudován byl vodovod, hrad byl elektrifikován a ve 30. letech ještě
vybaven ústředním topením. Z hradu nebylo nic odcizeno ani znehodnoceno, protože tady

zůstal po roce 1949 jeden z potomků Šternberků, který zde dělal kastelána a tím majetek
ohlídal. Nyní je hrad znovu rodu Šternberků a žije zde potomek Vladimír, kterému je 94 let.
Pan Šternberk vykonává správce svého majetku, mimo hradu vlastní asi 1000 ha lesa a asi 600
ha polí. Tento hrad se u nás řadí mezi nejlépe dochované památky a od roku 2008 je národní
kulturní památkou ČR. Na nádvoří hradu jsme také viděli dravé ptáky a sovy, které sem přivezli
z útulku pro poraněné ptáky.
Další zastávka byla v Sázavě. Silnice, po které jsme měli do Sázavy jet, byla uzavřená a tak nám
pán, co hlídal parkoviště, poradil, abychom jeli kolem řeky. Tato silnice byla hodně úzká, vedla
chatovou oblastí, a tak jsme zažili úsměvné situace. V některých místech jsme tak tak projeli a
při potkávání aut v protisměru musela auta i couvat. Někteří rekreanti si ťukali na čelo, kam se
ten autobus vydal. Nám to ale velmi časově pomohlo, protože jsme nemuseli objíždět asi 25
km navíc. Sázava je malé město, které má asi 4 tisíce obyvatel. Zde jsme se nejprve naobědvali
v Restauraci „ U Libora“. Jídlo bylo dobré, ale dlouho jsme na ně čekali, i přes to, že bylo vše
předem objednané! Pokračovali jsme prohlídkou Sázavského kláštera a klášterního kostela
sv. Prokopa. V kostele jsme se potkali s panem farářem Radimem Cikánkem, který nám
povyprávěl o celé historii. Poté následovala prohlídka sklářské huti František ve sklárnách
Kavaliér v Sázavě, která vyrábí technické i užitkové sklo, hlavně pod značkou Simax. Kromě
továrny je zde nová unikátní expozice sklářské výroby. Ta je soustředěná v prostorech
rekonstruované huti František a od roku 2010 je zapsána na seznam kulturního dědictví ČR.
Viděli jsme, že sklářství rozhodně není lehká práce!
Všichni jsme už byli zvědaví, jak asi vypadá do „slavné“ Čapí hnízdo. Prošli jsme se venkovními
prostorami areálu, kde stála jízdárna opravdu připomínající čapí hnízdo. Dále jsme obdivovali
luxusní restauraci i s „luxusními“ cenami. Ostatní budovy byly uzamčené a dál do venkovních
staveb jsme nešli, platilo se zde vstupné a ne zrovna malé. Celý areál je nádherně upravený,
slouží k rekreaci i ke sportovnímu vyžití a pro děti je zde k vidění i mnoho zvířat. Původně
to byla ruina starého lihovaru s komínem, na kterém hnízdí dodnes čápi; odtud asi název
areálu. Mrzí nás, že je to z finančního hlediska pro obyčejné lidi téměř nedostupné!
Poslední naší zastávkou bylo město Vlašim. Nejprve se mohlo posedět na náměstí v cukrárně
nebo na zahrádce u hospůdky. Samotné město stojí za návštěvu, má 12 tisíc obyvatel a leží
na řece Blanici. I zámek je zajímavý. V jihovýchodním rohu je polygonální věž s bývalou kaplí.
V zámku sídlí muzeum Podblanicka a odborná škola. Vedle zámku je park, vše vlastnili
Auerspergové od roku 1744 až do roku 1945. V zámecké věži sídlí Galerie Vlašim. Tady nás
mile přivítal, popovídal a promítl video pan Mgr. Stanislav Příhoda, malíř a spolužák paní
učitelky Čermákové z Křižanova. Dominantou kraje je hora Blaník, v níž podle legendy spí
blaničtí rytíři. CHKO Blaník je nejmenší chráněná krajinná oblast v republice.
Počasí bylo ideální, nepršelo a teplo bylo velmi příjemné kolem 20°C. Ještě v pátek před
zájezdem bylo úmorné vedro kolem 35°C. Myslím si, že zájezd byl opět velmi vydařený!
Děkujeme paní učitelce Pokorné za vzornou přípravu a celou organizaci zájezdu. Opravdu vše
bylo tak, jak naplánovala, časově jsme díky panu řidiči autobusu stihli vidět všechno. Ještě
jednou děkujeme a už se teď těšíme, kam pojedeme příště!
Desátá vycházka ke kamenu v Urbanicích. Letos již podesáté jsme šli uctít památku zaniklé vsi
v Urbanicích. 10. září ve 13 hodin jsme se shromáždili u hasičky a vyrazili do Urbanic. Bylo
chladno, nepršelo a tak jsme šli vycházkově a přitom si povídali. U památného kamene bylo
vše připraveno, lavičky k sednutí, malé občerstvení a hudebníci - pan Kaštan a Míša Matula.
Byli tady také občani z Vídně a tak jsme se vzájemně přivítali. Na začátku programu nám řekl
pár slov pan starosta, poté jsme položili květiny ke kamenu a zapálili svíčku na památku

občanům zaniklé vsi. Také letos jsme poprosili pana Ing. Hromka o příspěvek. Historie je jeho
velkým koníčkem, a tak nám opět povyprávěl o dalších historicky významných věcech, např.
o znacích vesnic. Připomněl také, že je to již 10 let co vše začalo; jak se vybral kámen, který
zde slouží jako malý památník, jak sem byl dopraven a jak to vše kolem probíhalo. I jaká byla
malá slavnost při otevření v září roku 2008 s přizvanými hosty a pěkným kulturním
programem. Moc panu Hromkovi děkujeme, že si pro nás opět udělal čas. Po pěkném jeho
povídání nám zahráli pro dobrou náladu již zmínění muzikanti, kterým také moc děkujeme.
Celé toto posezení u kamene bylo korunováno malým občerstvením, podávaly se koláčky, pivo
a limonády a také něco málo na zahřátí. Na konci všichni účastníci dostali malý dáreček – svíčku
a přívěsek na klíče. Přívěsek nám zhotovila dobrovodská firma Acti Bois, za to jim patří velké
poděkování. Ještě musím zmínit, že každá akce musí být připravena a tak děkujeme
zastupitelům, kteří zabezpečili její zdárný průběh. Pan Špaček přivezl svým autem vše
potřebné, pan Pekárek přivezl pana Ing. Hromka, starosta pan Zástěra posekal trávu a upravil
prostor u kamene a paní Částková zorganizovala celou akci. Děkujeme všem občanům a
ostatním příznivcům; bylo nás tady letos celkem 58; že jsou této akci nakloněni a nezapomínají
na ty, kteří tu byli dávno a dávno před námi. Doufáme, že i v příštím roce půjdeme vycházkou
ke kamenu do Urbanic!
V červenci jsme přáli k jubileu dvěma ženám k 75. narozeninám, v srpnu jedné jubilantce k 80.
a v září jedné jubilantce k 70. narozeninám. Blahopřejeme!
Dne 23. 9. 2017 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobrá Voda konalo Vítání občánků
do života. Všechny přítomné přivítala předsedkyně kulturního výboru Jiřina Částková. Děti
ze ZŠ a MŠ v Dobré Vodě měly připraven krátký program pod vedením paní učitelky Buršíkové
- Krátké. Vystoupení bylo moc pěkné a děti si odnesly malou sladkost jako poděkování
za básničky a písničky. Po té vystoupil starosta obce pan Vladimír Zástěra. Poděkoval rodičům
za přítomnost na této malé slavnosti a popřál všem hlavně hodně zdraví a štěstí. Z jeho slov
také zaznělo, že rodiče na sebe berou obrovskou odpovědnost za výchovu svých ratolestí a že
máme velkou radost z toho, že přibyly nové občanky do naší obce. Mezi nově přivítanými
občánky byla tato děvčata: Veronika Berezněvová nar. 1. 8. 2016, Dobrá Voda 56, Melánie
Večeřová nar. 8. 10. 2016, Dobrá Voda 43 a Linda Šurdová nar. 12. 7. 2017, Dobrá Voda 82.
Během této slavnosti pořizovala fotografie Barborka Klapalová a děti se mohly také vyfotit
v připravené kolíbce. Po skončení oficiální části maminky živě diskutovaly na jejich nyní
nejdůležitější téma – miminko v rodině. Bylo připraveno malé pohoštění, káva nebo čaj
a koláčky, pro přítomné rodiče i víno.
Jsme moc rádi, že nám rodiče vyšli vstříc a přišli s jejich miminkem na tuto malou slavnost.
Doufáme, že i s připraveným programem a malými dárečky byli spokojeni a prožili pěkné
sobotní dopoledne.
Výzva občanům!
Již v minulém vydání zpravodaje jsme upozorňovali na nevhodný odpad, který občané stále
vyváží do rostlinného odpadu v areálu zemědělského družstva. Opětovně žádáme občany, aby
sem nevyváželi větve a jiný větší dřevěný odpad. Tyto větve způsobují špatnou manipulaci
technikou, která zpracovává odpad v kompostu. Větve se v naší obci vyvážejí na „Cigániště“.
Pokud nedojde ke zlepšení třídění tohoto odpadu, bude družstvo nuceno ukončit přijímání

odpadu a občané budou muset rostlinný odpad vozit do sběrného dvoru v Křižanově!!!
Děkujeme za pochopení!
Sdělení občanům
Na 26. listopad plánujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu – je to první adventní
neděle. Program upřesňujeme, ale kdyby z řad občanů měl někdo zájem účinkovat nebo měl
nové nápady na obměnu programu, budeme rádi, když přijdete s návrhem na obecní úřad.
Pozvánky na rozsvěcování budou rozneseny ve druhé polovině listopadu.
Od 1. října je odvoz popelnic každý čtvrtek.
Počínaje 1. listopadem budou úřední hodiny na obecním úřadě každou středu od 18 hodin do
20 hodin.
Jistě jste všichni viděli a zhodnotili nový plot a chodník u školy. O prázdninách se tato
rekonstrukce podařila a opravdu velmi povedla. Zkrášlil se celkový pohled na školu a pro děti
je chození do školy i bezpečnější. Rekonstrukci provedla dobrovodská firma pana Špačka.
V nejbližší době se bude bourat dům čp. 44 – kovárna. Prosíme o zvýšenou opatrnost v okolí
tohoto domu. Bude se zde pohybovat těžká technika. Prosíme rodiče o bezpečnost dětí, v této
době je na cestě do školy raději doprovoďte! Děkujeme!
20. a 21. října se konaly Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K volbám přišlo v celé
republice 60,84% voličů. Vyhrála strana ANO s 29,64%, na druhém místě skončila ODS
s 11,32% a na třetím místě skončila strana Piráti s 10,79% hlasů. A jak se volilo v Dobré Vodě?
K volbám přišlo 64,03% voličů. I v naší obci vyhrála strana ANO s 23,03 %, druzí KDU – ČSL
s 19,66 %, třetí Piráti s 14,6 %, další KSČM s 12,92 %, ČSSD s 10,11%, ODS s 5,61%, TOP 09
s 5,05%, SPD s 2,24% hlasů a ještě šest stran, které se do sněmovny nedostaly. V minulých
volbách u nás volilo 69,96% voličů a letos přišlo o 5,93% voličů méně.
Místní knihovna
Za knihovnu chci říct, že je zde mnoho nových knih půjčených ve Žďáře nad Sázavou. Z nich si
snad každý vybere, a když ne, tak se pokusím sehnat knihu podle přání. Začínají dlouhé večery,
tak abyste je všichni v pohodě prožívali, nejlépe s knihou v ruce.
Marcela Drápelová
Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace
Školní rok 2017 – 2018
V pondělí 4. září jsme do naší školy přivítali po dvouměsíční prázdninové odmlce děti a žáky.
Konec prázdnin pro nás, zaměstnance, byl jako každý rok náročný. Přes prázdniny se ani letos
nezahálelo. Ve škole se uklízelo po malování, dokončovala se rekonstrukce chodníku a zahrady
před školou, instaloval se nový nábytek do školní družiny. Nakonec se všechno stihlo a nás těší,
jak pěkné prostředí pro děti máme. Zvenku i zevnitř. Děkujeme zástupcům obce, díky jimž se
škola neustále zvelebuje.

V minulém školním roce jsme museli žádat o zvýšení kapacity základní školy, školní jídelny –
výdejny i školní družiny. Díky kladnému stanovisku nebylo třeba rušit 5. ročník. Bylo však
potřeba dokoupit nastavitelné školní lavice a židle, nádobí do kuchyně, ohřívací nádoby na
pokrmy, větší lednici a třeba i dvoukolový vozík k převážení potravin na svačiny.
V mateřské škole se stávající kapacita oproti loňskému školnímu roku nezměnila. Navštěvuje
ji 23 dětí. Starají se o ně vedoucí učitelka paní Zdeňka Buršíková Krátká z Ořechova a učitelka
slečna Marie Vávrová z Velkého Meziříčí. Věk dětí je od dvou do šesti let. Dvě děti jsou
dojíždějící (Kozlov, Pikárec). V mateřské škole učitelky děti vzdělávají podle školního
vzdělávacího programu „Hop a skok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme“
Jejich oblíbený kamarád krteček tak děti provází celým školním rokem, pomáhá jim objevovat
svět okolo nás, cestuje s nimi na výlety, slaví s nimi narozeniny. Naší velkou snahou je, aby
všechny nabízené činnosti a mimořádné aktivity byly pro děti zajímavé a přitažlivé, a aby
chodily do své školky rády.
Základní školu v letošním školním roce navštěvuje 26 žáků, z nichž čtyři jsou dojíždějící (Kozlov,
Pikárec, Kadolec).
Počet žáků v jednotlivých ročnících:
1. ročník: 9 žáků, 2. ročník: 6 žáků, 3. ročník: 3 žáci, 4. ročník: 2 žáci, 5. ročník: 6 žáků.
Z důvodu vyššího počtu žáky dělíme na český jazyk a matematiku do dvou skupin. První
skupinu tvoří žáci 1. a 2. ročníku, výuka těchto předmětů probíhá v učebně v přízemí, která
slouží také školní družině. Tato třída je k tomu uzpůsobena. O prázdninách do ní byl
instalovaný nábytek, který je vyhovující jak pro školu, tak i družinu.
Druhou skupinu tvoří žáci 3. – 5. ročníku, výuka probíhá v učebně v 1. patře. O žáky se stará
třídní učitelka a zároveň ředitelka školy Mgr. Věra Havelková a Mgr. Michaela Fleck, obě
dojíždějící z Velkého Meziříčí. Výtvarnou výchovu vyučuje slečna Marie Vávrová, učitelka MŠ.
Nepovinný předmět náboženství vyučuje pan Josef Drlíček z Křižanova.
Školní družinu navštěvuje 25 žáků pod vedením vychovatelky paní Romany Heralecké
z Kozlova.
Školní družina není pokračováním školního vyučování ani zařízením na „hlídání“ dětí v době
nepřítomnosti rodičů. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku
a rekreace žáků mimo vyučování. Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času
v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit
– zájmových kroužků, které se snažíme vytvářet tak, aby si mohl vybrat každý žák dle svých
preferencí. Jsou to:
Anglický jazyk hrou - zábavné seznamování s cizím jazykem pro 1. a 2. ročník
Toulavé tenisky – kroužek zaměřený na turistiku a poznávání míst v našem okolí
Všeználek, aneb cesta kolem světa – zábavné poznávání cizích zemí
Šikovné ruce – šití v ruce i na šicím stroji a další rukodělné práce.
O prázdninách byla do školní družiny instalovaná tzv. „chytrá zeď“. Jedná se o 8m² speciálního
nátěru, který z obyčejné zdi vytvoří hladký magnetický povrch, na který se může psát
stíratelnými fixy. Děti tak mají prostor, na který se mohou výtvarně vyjádřit, nejsou limitovány
formátem papíru, zeď je využívána i k výuce. Máme z ní velkou radost.
Škola má dva provozní zaměstnance. Ve školní jídelně – výdejně pracuje dlouholetá
zaměstnankyně paní Marie Žejšková z Dobré Vody, která zabezpečuje také vytápění budovy a
částečně i její úklid. Dále škola zaměstnává paní Dagmar Bojko z Dobré Vody, která vypomáhá
při úklidu nádobí po obědě a uklízí školní budovu.
Od 1. září 2017 má škola nové internetové stránky, které finančně podpořil Kraj Vysočina
dotací z Fondu Vysočiny. Dotace činí polovinu z nákladů na jejich pořízení.

Nové stránky najdete na adrese http://skoladobravoda.cz
Stránky jsou přehledné a hlavně mají vyšší kapacitu, která nám u starých stránek chyběla.
Najdete zde informace o našich aktivitách, fotografie z proběhlých akcí, projekty, aktuální
jídelníček i kalendář s tím, co nás čeká.
V základní škole jsme zapojeni do projektů „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“,
„Veselé zoubky“, sběr PET víček a „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. V rámci recyklohraní
sbíráme vysloužilé mobilní telefony, baterie do spotřebičů, drobné elektrospotřebiče, použité
náplně do tiskáren i staré počítače. Pokud se u Vás doma něco z toho najde, prosíme, přineste
k nám do školy. Zajistíme odvoz a dostaneme body, které vyměníme za výukový program nebo
hry a hračky. Děkujeme!
V minulém školním roce jsme se zúčastnili povinného výběrového testování žáků 5. ročníku,
které zajišťuje Česká školní inspekce. Výsledky nás potěšily a opět nás utvrdily v tom, že výuka
v rodinném prostředí málotřídní školy, kde je prostor k bohatému uplatňování individuálního
přístupu k žákům, je efektivní a přináší dobré výsledky.
Test
Průměrná úspěšnost Celorepublikový průměr
žáků naší školy
Český jazyk
77%
61 %
Matematika
66 %
60%
Člověk a jeho svět
74 %
65 %
Jednotlivé výsledky žáků naší školy byly ve vzájemném porovnání velmi vyrovnané a nad
celorepublikovým průměrem.
V červnu 2017 školu navštívili na tři dny tři školní inspektoři z České školní inspekce,
inspektorát Jihlava. Komplexní inspekce se týkala všech součástí školy, včetně školní jídelny –
výdejny. Inspektorům se líbilo naše školní prostředí, výuka i celková atmosféra školy.
Děkujeme za podporu a těšíme se na setkání s Vámi. Ať už na půdě školy, či na našich akcích
mimo ni.
Mgr. Věra Havelková, ředitelka školy
Sbor dobrovolných hasičů
V neděli 17. září 2017 pořádal náš sbor dětský den. Tato akce se původně měla konat venku,
kde by po celé obci byla rozmístěna stanoviště zaměřená na různá řemesla. Děti by si mohly
vyzkoušet tyto činnosti. Počasí nám však vůbec nepřálo, a tak se vše odehrálo v kulturním
domě a v prostoru před ním. Příchozí vítaly a odpolednem provázely naše hasičky v krojích.
Děti měly možnost vidět a zkusit si různé profese, např. řezník, zedník, rybář, pečení perníčků
a buchet, navlékání korálků, enkaustika (vosková malba horkem). Pobavily se vyráběním
a doručováním dopisů s pošťáky, nebo si mohly prohlédnout a poznávat ukázky z myslivosti,
ze zahrádky a poznávat polní plodiny. Velký zájem byl o malování na obličej i o terapii se psem
(canisterapii). Dle návštěvnosti a reakcí se snad dětem a jejich rodičům toto nedělní odpoledne
velmi líbilo. Vedení sboru děkuje všem, kdo se do uvedené akce zapojil a pomohl z organizací,
ať už hasičům či nehasičům. Děkujeme hlavně Vám všem, kteří jste se přišli pobavit a možná
se i něco dovědět. Fotky z dětského dne najdete na stránkách naší obce v odkazu „Dětský den
plný řemesel“.
V pátek 13. října 2017 se náš sbor zúčastnil odborné přípravy (cvičení). Jednalo se o hledání
ukrytého předmětu. Pátrání probíhalo za účasti a velení Policie ČR. V rojnici jsme ve večerních

hodinách procházeli zámecký park v Křižanově a hledalo se, až se našlo („zbraně použité
při trestné činnosti“). Za náš sbor se tohoto cvičení zúčastnilo 14 hasičů a hasiček. Ještě nás
do konce roku čeká jedna odborná příprava, která bude zaměřena na správnou obsluhu,
údržbu a zazimování hasičské stříkačky PS 12. Pojedeme 10. listopadu opět do Křižanova.
Informace z dění kolem hasičů a nějaké fotky z akcí jsou také na nástěnce u naší autobusové
zastávky.
Hasičky
První závody letošní sezóny se již tradičně konaly v Hradci Králové, je to halová soutěž, kde se
necvičí celý útok. Jedná se o jedinou soutěž CTIF, kde se běhá v tělocvičně. Útok běhá pouze
5 členů družstva. Jde o zadní část, při které se spojují savice a váží lanka. Štafetu poté běhají
4 členové. Proto se naše družstvo rozdělilo na 2 skupiny a soutěžily jsme proti sobě. Umístily
jsme se na 3. a 4. místě z celkových 5 družstev.
Další soutěž byla také v hale, tentokrát však v Ostravě. Zde se již běhal celý útok. Skončily jsme
na 2. místě z 5. O chladném dubnovém víkendu jsme zamířily do Vlčnova a Bludova.
Ve Vlčnově jsme nasbíraly pár trestných vteřin, ale i tak jsme si udržely stříbrnou pozici.
V neděli jsme přejely do Bludova, kde se tato soutěž konala poprvé. Zde se nám už moc
nedařilo, sice to bylo bez trestných vteřin, ale s velkými prostoji a tudíž jsme zůstaly
na 3. místě.
Společně s mužstvem z Hradce Králové jsme se vydali o květnovém víkendu do chorvatského
města Zaprešić. Po osmihodinové cestě jsme konečně dorazily na místo, ani jsme si nestihly
odpočinout a už jsme šly na tréninky. Tam nás čekal materiál, se kterým se nedala udělat velká
paráda. Časy jsme měly pěkné, ale bohužel se nám rozpojily savice, a tak jsme se posunuly až
na 4. místo. Ale bez trestných vteřin jsme měly druhý nejlepší čas jak na útoku, tak i ve štafetě,
což pro nás byla dobrá motivace do dalších závodů. Na závodech ve Velkém Meziříčí se nám
povedlo konečně pokořit hranici 40 vteřin a tím jsme si vysloužily 1. místo. Byl to zároveň
poslední „ostrý“ trénink před olympiádou. Dne 10. července jsme odjely na olympiádu do
rakouského města Villach, kde nás čekal ten nejdůležitější start této sezóny. V pondělí a úterý
jsme měly tréninky. Ve středu proběhl slavnostní nástup, kterého se účastnilo 2 500
soutěžících a 500 rozhodčích, celkem z 27 zemí. Byl to neuvěřitelný zážitek. Olympijský oheň
zapálil místní profesionální hasič spolu s dobrovolným hasičem na mechanickém vozíku.
Dorazilo za námi i spoustu fanoušků jak z Dobré Vody, tak i z Velkého Meziříčí, což bylo pro
nás velkou oporou. Malé zaváhání na sacím vedení nás neodradilo a časomíra se zastavila
na čase 44:62. To není nejlepší čas, ale naštěstí to bylo bez trestných bodů. Netrpělivě jsme
čekaly na výsledky. Nakonec jsme se radovaly, protože jsme věděly, že jsme nejlepší z ženských
družstev cvičící CTIF v kategorii A za Českou republiku. O 0,6 setin vteřiny jsme skončily první
pod čarou zlaté kategorie (celkem 23 ženských družstev se rozdělilo na 3 kategorie: zlaté,
stříbrné a bronzové). Tudíž už podruhé zacinkalo olympijské stříbro, ale zlato uteklo o fous.
První podzimní víkend nás čekaly poslední závody v klasických disciplínách CTIF. Závodilo
5 družstev žen a 8 družstev mužů včetně družstva ze Slovenska a Německa. Povedl se nám
pěkný čas útoku i štafety a tak konečně zacinkala zlatá medaile a bouchlo šampaňské. Slavilo
se. Nejen titul Mistryně České republiky, ale i absolutní vítězství v kategorii žen bez rozdílu
skupin A nebo B.
25. 10. 2017

zpracovala Jiřina Částková

