Zpravodaj obce Dobrá Voda
Milí spoluobčané!
Z roku 2017 už zbývá několik dnů. Můžeme tedy celý rok zhodnotit, co se nám povedlo a co ne.
V tomto zpravodaji vám připomeneme poslední čtvrtletí roku 2017 s událostmi v naší obci.
Přiblížíme připravované akce začátkem roku 2018.
Byla provedena demolice domu čp. 44 nad kaplí. Tento prostor bude upraven. Pravděpodobně
požádáme o zpracování paní Ing. Rozmarínovou, která nám navrhla odpočinkový park u hasičky.
Večerní vycházka se světýlky
16. listopadu se sešlo kolem 40 rodičů a dětí u kulturního domu. Přinesli si s sebou různá
světýlka – lampiony, lucerničky, baterečky… Úkolem vycházky bylo najít poklad. Cestou, která
byla zaměřená na obchůzku celé obce, plnily děti různé úkoly. Na konci procházky našly sladký
poklad. Večerní vycházka byla pro děti velkým zážitkem. Děkujeme rodičům za organizaci této
večerní akce a doufáme, že se stane tradicí a uskuteční se i v příštím roce!
Rozsvícení vánočního stromu 2017
Letos jsme si trošku pospíšili a vánoční strom jsme rozsvítili již 26. listopadu. Něco k přípravě:
8. listopadu jsme za pomoci vysokozdvižné plošiny na Avii sundali řetězy se svíčkami a opět
nainstalovali. Obohatili jsme strom o další dva řetězy, tak už jich máme asi 120 metrů. S Avií
přijel pan Blaha z Radenic. Celý strom nazdobil místostarosta pan Kubiš za pomoci paní
Částkové a pana Pekárka. Pan Sedláček zapůjčil žebřík. V neděli před rozsvícením jsme připravili
před kaplí stánek, ve kterém se podával punč a zákusky.
V kapli v 16 hodin všechny přítomné přivítala a seznámila s programem paní Jiřina Částková.
Nejdříve vystoupil starosta obce pan Vladimír Zástěra. Z jeho slov zaznělo i přání všeho dobrého
o Vánocích a hlavně pevné zdraví v novém roce. A již netrpělivě čekaly děti z naší základní školy.
Jejich vystoupení vdechlo všem nadcházející vánoční atmosféru a byly odměněny velkým
potleskem a malou sladkostí. Děkujeme učitelkám paní Fleck a paní Heralecké za nacvičení
tohoto pěkného vystoupení. Letos náš program obohatili i Terka Dychová a Marek Částek. Jejich
písně se velmi líbily a také jim patřil velký potlesk. Moc děkujeme! Již tradičně na rozsvěcování
vystupuje soubor „SCHOLA“, pod vedením pana Petra Hladíka. Jejich písně za doprovodu kytar a
flétny byly nádherné. Na flétnu zahrála slečna Tereza Heralecká z Kozlova a Helena Černá
ukázala, že pro ni sólový zpěv není žádný problém. I „ SCHOLE „ moc děkujeme! Na závěr
programu došlo k malému překvapení – navštívil nás pan farář Václav Hejč. Poprosili jsme ho,

aby nám také řekl pár slov. „ Jsem mile překvapen, že vás je tady v kapli tolik….“ řekl, a všem
popřál mimo jiného mnoho zdraví a lásky do adventní doby. Ještě před samotným rozsvícením
stromu jsme všem předali malý dáreček – háčkovanou vločku. A nastala ta pravá chvíle, kdy
jsme rozsvítili vánoční strom. Venku hrála hudba s vánoční tématikou, kaple i strom byly
nasvícené, o což se postaral pan Pavel Plehsberger. I jemu patří velké poděkování. Ve stánku se
podával výborný punč a čaj, tradičně uvařený rodinou Špačkovou. Šikovné ženy opět napekly
různé sladké i slané zákusky (paní Špačková Milada i Hana, Drápelová, Žejšková, Tribulová,
Pekárková a Částková). Počasí nám přálo, padlo dokonce i pár sněhových vloček, a tak se
povídalo, děti probíhaly okolo stromu a nikomu se nechtělo domů. 25 litrů punče bylo rychle
vypito, zákusky snězené, a tak jsme se kolem 18. hodiny rozešli.
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o přípravu a zdárný
průběh této slavnosti. Děkujeme za uvaření punče a upečení zákusků. Děkujeme také všem
občanům a přátelům, kteří se přišli podívat na vydařená vystoupení a svítící strom!
Doufáme, že se rozsvěcování stromu všem líbilo. Fotogalerie z akce jsou na stránkách obce
www.obec-dobravoda.cz.
Knihovna
26. 12. 2017 v knihovně nebude otevřeno, ať si můžete v klidu a pohodě užívat vánočních
svátků a přečíst si nové knížky, které najdete pod stromečkem. V novém roce všem přeji hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a na všechny se těším každé úterý v knihovně! Knížek na půjčení je
dost. Kdyby měl někdo zájem, můžu knížky dovézt až k Vám domů. Stačí jen zavolat na telefonní
číslo 737 565 009. Za knihovnu posílám přání:
Ježíšku, přečti si mé psaní, je krátké, je v něm jenom jedno přání.
Ať jsou lidé v celém roce, takoví, jak na Vánoce.
Ať jsou milí, míň se mračí,
děkuji Ti, to mi stačí!
Drápelová Marcela
Místní knihovna v Dobré Vodě byla vyhodnocena jako jedna z nejlépe pracujících
neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. Dne 22. listopadu 2017 proběhlo slavnostní
ocenění knihovníků těchto knihoven v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Na tuto malou
knihovnickou slavnost, kterou pořádala Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, byli
pozvaní i zástupci zřizovatelů, tedy obcí. Slavnosti se zúčastnily paní Drápelová, knihovnice,
a paní Částková za obecní úřad. Na slavnosti bylo vyhodnoceno celkem 12 knihoven, vždy jedna
z okresů Kraje Vysočina; ze Žďárského okresu Dobrá Voda. Byla vyzdvižena nelehká a obětavá
práce těchto malých knihoven a další aktivity knihovnami pořádaných. Naše paní knihovnice
byla oceněna i za pořádání jiných akcí, např. divadla v Horáckém divadle v Jihlavě, souboj
v Člověče, nezlob se, pasování prvňáčků na čtenáře a jiné. Byla také oceněna za hodně čtenářů
v naší obci, kterým vychází vstříc při výběru knih. Je zařazena ve výměnném programu knih, kde
jezdí pro knihy do jiných knihoven a půjčuje je do naší knihovny na určité období. Naši čtenáři si

tak mohou přečíst vše, co chtějí. Děkujeme paní Drápelové za vedení knihovny a k ocenění jí
blahopřejeme!
Základní a mateřská škola v Dobré Vodě
Vážení občané, zdravíme Vás z naší školy. Poslední měsíc je u nás ve znamení těšení se na ty
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Máme za sebou vystoupení na rozsvěcení vánočního
stromu. Také jsme zvládli návštěvu Mikuláše se svými dvěma pomocníky. Ve škole jsme tvořili
zimní obrázky, výtvory a dekorace. Potěšili jsme svoje nejbližší vánočním vystoupením na
besídce. Těšíme se na bruslení a školního Ježíška. Ale nejvíc na to, až se sejdeme u vánočního
stolu s těmi, které máme nejraději a budeme čekat, až uslyšíme sladké zvonění vánočního
zvonečku. Čekají nás zasloužené prázdniny a snad bude i trochu sněhu, abychom si je mohli
jaksepatří užít. Přejeme Vám, aby ty „Vaše“ Vánoce byly kouzelné a nezapomenutelné. Do roku
2018 vstupte s úsměvem na tváři. Mějte ho plný pevného zdraví, úspěchů a spokojenosti.
Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru, které si opravdu vážíme.
Za děti, žáky a zaměstnance školy Mgr. Věra Havelková.
Přinášíme několik informací.
Na Štědrý den bude opět otevřeno v Klubu hasičů v kulturním domě od 14.00 hod do 16.00
hod pro rodiče s dětmi. Bude se podávat čaj a dospělým se bude točit pivo.
Srdečně všechny zveme na již 20. tradiční výšlap na Holý vrch 1. 1. 2018. Sraz bude v 12.15
hodin u hasičky. Tento výšlap bude slavnostnější, protože jde o dvacáté výročí. Tím jsme přišli
o vaření polévky – byli jsme na řadě po Borech. Občané z Jívoví tuto tradici zavedli a tak chtějí
polévku na výročí vařit sami. Je nepsaným pravidlem vzít si sebou malinké množství vypáleného
elixíru, který nás zahřeje při nepříznivém počasí.
Ve škole každou středu od 17 hodin probíhá zdravotní cvičení pro občany. Jde o cvičení, které
pomáhá od bolestí pohybového ústrojí.
Úřední dny na obecním úřadě budou nezměněny, středa od 18.00 do 20.00 hod.
Svoz domovního odpadu bude stejný i v roce 2018, každý čtvrtek. Místní poplatky za svoz pro
rok 2018 zůstávají stejné, 500,- Kč za osobu nebo neobydlený dům a 50,- Kč za psa. Splatné jsou
do 31. 3. 2018. Staré známky na popelnicích platí do konce ledna 2018 a nové jsou již na
obecním úřadě připraveny k vyzvednutí. Pozor – ve středu 17. ledna 2018 se poplatky za
popelnice nebudou vybírat, náhradní termín bude v sobotu 20. ledna 2018 od 8.00 do 10.00
hodin.
Připomínáme každoroční Tříkrálovou sbírku, která proběhne v naší obci 6. ledna 2018. Sbírka
bude vyhlášena místním rozhlasem.
Masopust v naší obci proběhne 10. a 11. února 2018 a v březnu bude dětský karneval.
Pořadateli budou 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 úspěchů v roce 2018!

Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné osobní pohody, pevného
zdraví a spokojenosti. Do nového roku 2018 přejeme mnoho
úspěchů!
Zastupitelstvo obce
zpracovala Částková Jiřina
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