Zpravodaj obce Dobrá Voda

Milí spoluobčané!
Vše jednou začíná a samozřejmě také končí. Ve dnech 5. a 6. října budete volit nové členy
Zastupitelstva obce Dobrá Voda. Stávající členové zastupitelstva končí, děkují Vám za Vaši
přízeň a na závěr své činnosti vydáváme ještě jeden Zpravodaj obce.

Zastupitelstvo obce informuje
5. července proběhla tradiční dobrovodská pouť. 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 tanci a poslechu skupina „Šafářanka“. Ve 14 hodin začal již tradiční
duel ve fotbale – svobodní versus ženatí. Celý den nás provázelo krásné slunečné počasí,
odpoledne bylo až parno. Večerní pouťový výlet doprovázela skupina MEŠ. Průběh celého
svátečního dne zabezpečovali členové místní organizace KDU ČSL. Poutních radovánek se
zúčastnilo mnoho občanů se svými dětmi a přáteli, a tak doufáme, že tradice pouti bude
v naší obci stále udržovaná. Děkujeme občanům, kteří uklidili před poutí prostranství před
svým domem!
14. července na hřišti u školy uspořádali příznivci fotbalu fotbalový turnaj v malé kopané.
Zúčastnilo se ho 5 týmů se zajímavými jmény – Pojď sem, kam jdeš; Neprohrajem; Dobrá
Voda; Lavi(y) team a Lazio rum. Členové týmu Dobrá Voda byli naši fotbalisté a ostatní týmy
byly přespolní. Finále si zahrály týmy: Lavi(y) a Lazio rum. Po penaltách vyhrál Lazio rum.
O třetí místo bojovali naši s Neprohrajem a zvítězili 3:1. Fotbalový turnaj se velmi povedl a na
závěr byla udělena zvláštní cena – „Nejlepší tým u baru“. Toto ocenění získal tým Dobrá
Voda.
28. července bylo druhé klání na místním hřišti - nohejbalový turnaj pořádaný místní
mládeží. Zúčastnilo se ho 8 družstev. I letos byly týmy pojmenované. Vyhráli „Synové
výčepu“ – Vítek Jakub, Částek Marek a Petr Malec. Druhou příčku obsadili „TGR“ – Kadlec
Michal, Tomáš Hladík a Horníček Tomáš. Na třetím místě byli „Flamengo“ – Bajer Petr,
Tomšík Honza a Procházka Michal. Během celého turnaje se podávalo občerstvení jak k pití,
tak k jídlu. Doplněním byla i reprodukovaná hudba a podpora všech fanoušků. Těšíme se na
nohejbal v roce 2019.

Jedenáctý „Dobrovodský zájezd“.
18. srpna v 6.45 hodin jsme vyjeli na tradiční zájezd. Cestu opět naplánovala a vše potřebné
pro zdárný průběh zájezdu zajistila paní Mgr. Marie Pokorná. Občanů z Dobré Vody
se přihlásilo 36 a 6 cizích, většinou z Křižanova. První zastávkou bylo město Znojmo.
V 9.00 hodin jsme měli objednanou prohlídku znojemského podzemí. Hodinová cesta
v podzemí byla velmi pěkná, paní průvodkyně nám dokonce i zhasla světla a to dodalo celé
procházce na větší zajímavosti. Dále jsme dle zájmu navštívili kostel sv. Mikuláše a rotundu
sv. Kateřiny, která je národní kulturní památkou. Někdo si také prohlédl pivovar a hrad.
Ve Znojmě by bylo k vidění mnoho dalších památek, jako např. radniční věž, hradební
opevnění a další. My jsme vzhledem k časovému plánu zájezdu museli z města odjet v 11.45
hodin do Šatova, kde byl objednán oběd. Všem chutnalo i přes úmorné vedro, které nás
celým dnem provázelo. Po obědě jsme vyjeli do Rakouska, do města Retz. Retz - česky Rec je vinařské městečko, které leží nedaleko moravských hranic, asi 12 kilometrů jihozápadně
od Znojma, ve spolkové zemi Dolní Rakousko. My jsme se podívali na zdejší větrný mlýn
z 2. pol. 18. století, který je v současnosti jediným provozuschopným větrným mlýnem
v Rakousku. Našli jsme ho na Kalvárii nad městem, kam nás pan řidič autobusem dovezl.
Zde jsme ještě viděli zbytky barokní Křížové cesty. Po té jsme přejeli na náměstí. Tady nás
mile přivítala hudba u radnice, ale toto hudební vystoupení nepatřilo nám, nýbrž právě se
konajícímu svatebnímu obřadu. Celý den nás obklopovali svatebčané, a tak jsme si
uvědomili, že to bylo kvůli magickému datu – 18. 8. 2018. Na náměstí byl k vidění vyhlídková
věž a různé kavárny. Na závěr výletu v Rakousku jsme si nakoupili v Hofru, je to nákupní
dům, něco jako Lidl. Znovu jsme se vrátili do Česka do Šatova. V Šatově je malovaný vinný
sklep a ten jsme si také prohlédli. Posledním bodem programu zájezdu byla ochutnávka vín
v šatovském vinném sklepě. V 17 hodin nás přivítal odborník přes znojemská vína, velmi
zajímavě nám povídal o pěstování révy, o odrůdách a dalších zajímavostech s vinařením
spojených. Ochutnali jsme 5 vzorků vín , 2 bílá, 2 červená a jedno růžové. Poseděli jsme tady
až do 19. hodiny, kdy jsme museli odjet k domovu. Do Dobré Vody jsme dojeli v 21 hodin.
Znovu musíme poděkovat paní Pokorné za vzornou přípravu a celodenní organizaci zájezdu.
Letos to pro ni bylo trochu bolestivé, protože si tři dny před zájezdem zvrtla koleno a hůře se
jí chodilo. Ale přesto nedala na sobě nic vidět a bavila nás humorem celý den.
Vycházka do Urbanic.
Již pojedenácté jsme šli uctít památku zaniklé vsi v Urbanicích. 2. září ve 13 hodin jsme se
shromáždili u hasičky a vyrazili do Urbanic. Počasí nám vyšlo, nepršelo a bylo docela teplo.
U památného kamene bylo vše připraveno, lavičky k sednutí, malé občerstvení a hudebníci pan Kaštan a Míša Matula. Na začátku programu nám řekl pár slov pan starosta, poté jsme
položili květiny ke kamenu a zapálili svíčku občanům zaniklé vsi. I letos jsme poprosili pana
Ing. Hromka o příspěvek. Historie okolí Dobré Vody a okolních vesnic je jeho velkým
koníčkem, a tak nám opět zajímavě o historii těchto míst povyprávěl. Na závěr jeho povídání
jsme uctili památku občanů Urbanic minutou ticha. Moc panu Hromkovi děkujeme.
Po pěkném jeho povídání nám zahráli k poslechu i tanci, již zmínění muzikanti. Také jim moc
děkujeme. Celé toto posezení u kamene bylo korunováno malým občerstvením, podávaly se
koláčky, pivo a limonády a také něco málo na zahřátí. Je třeba zmínit, že každá akce musí být
připravena a tak děkujeme zastupitelům, kteří zabezpečili její zdárný průběh. Pan Špaček
přivezl svým autem vše potřebné; lavičky, občerstvení i muzikanty. Starosta obce pan Zástěra
upravil prostor u kamene a paní Částková a pan Kubiš zorganizovali celou akci. Děkujeme
všem občanům a ostatním příznivcům (bylo nás tady letos méně, jenom 29), 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 srpnu jsme přáli jednomu muži k 70. narozeninám, v září jedné jubilantce
k 85. narozeninám a jedné jubilantce k 70. narozeninám. Blahopřejeme!
Vítání občánků do života
Dne 22. 9. 2018 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobrá Voda konalo Vítání občánků
do života. V 10.00 hodin všechny přítomné přivítala předsedkyně kulturního výboru Jiřina
Částková. Děti z naší základní školy přednesly básničky a slečny Dvořákovy krásně zazpívaly
a zahrály. Vystoupení bylo moc pěkné a jako poděkování si účinkující odnesli malou sladkost.
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 velkou odpovědnost za výchovu svých ratolestí a že máme radost z toho, že
přibyli noví občané do naší obce. Závěrem vystoupení přednesl i několik veršů. Mezi nově
přivítanými občánky byli: Honzík Čermák, nar. 27. 12. 2017, Amálka Urbánková,
nar. 25. 1. 2018, Maxmiliánek Pauch, nar. 16. 2. 2018, Marcusek Roman Večeřa,
nar. 11. 5. 2018, Davídek Vítek, nar. 28. 6. 2018 a Vaneska Mahelová, nar. 29. 6. 2018.
Bohužel se slavnosti nezúčastnili Večeřovi z důvodu nemoci. Během celého slavnostního
dopoledne pořizovala fotografie Barborka Klapalová. Miminka se mohla vyfotit i v připravené
kolíbce. Na závěr slavnosti bylo připraveno malé pohoštění s přípitkem.
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.
Sdělení občanům
Od 4. října je odvoz popelnic každý čtvrtek.
Počínaje 31. říjnem budou úřední hodiny na obecním úřadě každou středu od 18 hodin
do 20 hodin.
Místní knihovna
V knihovně je otevřeno každé úterý od 17 do 18 hodin, jen 6x za rok bude půjčovní doba
v úterý od 16 do 17 hodin. Poprvé k této změně dojde letos 23. 10. a další změna bude včas
oznámena.
24. 11. od 15 hodin jsem pozvala místního umělce do zasedací místnosti kulturního domu.
Umělec umí žonglovat s míčky a toto nám předvede. Pro všechny zájemce zde bude možnost
si to vyzkoušet a natrénovat.
Marcela Drápelová

Sbor dobrovolných hasičů
V neděli 9. září 2018 pořádal SDH v Dobré Vodě 2. ročník Dne řemesel. Letos se počasí
oproti loňskému roku vydařilo, proto probíhala akce na místním fotbalovém hřišti a po obci
Dobrá Voda.
Při krásné procházce obcí návštěvníci shlédli práci kováře, truhláře, rybáře, zedníka, hrnčíře,
pradleny, včelaře, dřevorubce, sedláka a švadleny. Na jednotlivých stanovištích si děti
i dospělí vyzkoušeli činnosti spojené s těmito řemesly – hoblování, vrtání, lovení ryb, stavění
zdi, výroba předmětů na hrnčířském kruhu, praní prádla na valše, hrabání trávy, řezání
a štípání dřeva. Velmi zajímavý byl i výklad a následná ukázka moštování. Děti jistě
nepohrdly možností svézt se na poníkovi a ochutnat pravý domácí med. V průběhu celého
odpoledne byla možnost prohlédnout si různé nářadí, náčiní a zemědělskou techniku, naučit
se a následně si zazpívat píseň Žádnej neví jako já, která zaznívala při kosení trávy či klepání
kosy a samozřejmě se občerstvit různými dobrotami v podobě buchet, bábovek, koláčů a
ovoce.
Na hřišti se dala shlédnout výstava historických motorek a kol. Děti mohly navštívit
zookoutek, kde na ně čekali kozel, oslík, kozy a ovce. Nechybělo ani občerstvení, které si
připravili řezníci a chasa v dobovém oblečení.
Celé odpoledne se vydařilo, proto si velké díky zaslouží nejen pořadatelé, ale především
rodiče a děti, kteří do Dobré Vody s místními hasiči přišli strávit Den řemesel již druhým
rokem.
Hasičky
Stále máme zastoupení našich děvčat v týmu hasiček ve Velkém Meziříčí. I letos se jim velmi
dařilo v hasičských soutěžích. 7. května soutěžily v Praze a získaly 2. místo. Ve Velkém
Meziříčí soutěžily 8. září a bylo to zlato. Na Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF
ve Dvoře Králové 22. září to bylo stříbro. Jsou to naše velmi šikovné holky – Petra Žejšková,
Radka Křikavová, Barbora Klapalová a Zdeňka Tribulová. Moc blahopřejeme k výsledkům
a děkujeme z reprezentaci naší obce.

2. 10. 2018

zpracovala Jiřina Částková

