Dobrá Voda
Obecní zpravodaj č. 2/2014 z 12. 9. 2014
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám důležité informace o dění v obci.
1. Volby
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstva obce. Volební místnost
bude otevřena v kulturním domě v pátek od 14 – 22 hod., v sobotu od 8 - 14 hod. Ve
volbách kandiduje celkem 36 občanů ve 4 uskupeních a stranách. (Jmenovitě Sdružení
nezávislých kandidátů, KDU – ČSL, Hasiči pro obec, Sdružení pro sport a mládež). Do
zastupitelstva obce se volí 9 členů.
2. Pozvánka do Urbanic
Srdečně vás zveme na tradiční vycházku k pamětnímu kameni do Urbanic, která se koná
v neděli 14. 9. 2014. Sraz je ve 13.30 hod. u hasičské zbrojnice. Občerstvení zajištěno.
3. Statistika počtu obyvatel obce Dobrá Voda v období 2011 – 2014

2011
2012
2013

Narození
7
7
5

Přihlášení
9
9
18

Úmrtí
4
2
5

Odhlášení
9
10
13

K 1. 1. 2014 má trvalý pobyt v naší obci 349 občanů.
4. MŠ a ZŠ Dobrá Voda, školní rok 2014/15
Mateřská škola
Do mateřské školy je zapsáno celkem 23 dětí.
Z nich jsou 4 pětileté = předškoláci, 9 čtyřletých, 7 tříletých a 3 mladší. Ve třídě je 12 chlapců
a 11 holčiček.
V tomto školním roce nově nastoupí 4 děti (byly přijaty po zápisu nebo nenastoupily
v minulém školním roce).
Základní škola
Oproti loňskému školnímu roku se letos počet žáků sníží z 15 na 13. Předpokládáme,
že je to poslední rok s takto nízkým číslem.
V dalších letech se bude počet žáků v základní škole navyšovat vzhledem vyšším počtům dětí
narozených v obci.

V 1. ročníku jsou dva žáci, ve 3. ročníku šest žáků, ve 3. ročníku tři žáci a ve 4. a 5 ročníku po
jednom žákovi.
Ve třídě je 9 děvčat a 4 chlapci.
Zaměstnanci
Ředitelkou školy je Jiřina Marková z Křižanova, která učí v mateřské škole společně s
učitelkou Zdeňkou Buršíkovou Krátkou. Ta do Dobré Vody dojíždí z Ořechova. V základní
škole učí Mgr. Věra Havelková z Velkého Meziříčí. Výchovy - VV, TV a PČ vyučuje Romana
Heralecká z Kozlova, která je současně vychovatelkou školní družiny. Paní Marie Žejšková
pracuje jako školnice a kuchařka – připravuje dětem a žákům ranní a odpolední svačiny a
zajišťuje pitný režim.
Vzhledem k dobré spolupráci mateřské a základní školy budou všichni zaměstnanci
školy i v letošním školním roce pro děti obou škol připravovat řadu akcí a programů.
Nebudou chybět tradiční a oblíbené zábavné dny jako Den babího léta, Halloween, advent,
Vánoční besídka, masopust, Dětský karneval, Den matek, divadlo, společný školní výlet apod.
Přejeme dětem, žákům a zaměstnancům školy dobrý start a úspěšný celý školní rok
2014 – 2015.
(Informace poskytla p. ředitelka Jiřina Marková)
5. Hasiči
Stručné ohlédnutí za sportovními úspěchy hasičů Dobrá Voda
CTIF ve Francii konané 14. – 21 . 7. 2013
Tři děvčata – Radka Křikavová, Šárka Vítková a Petra Žejšková závodící za SDH Velké
Meziříčí odjela na Hasičskou olympiádu v klasickém požárním sportu (CTIF) do Mulhouse ve
Francii. Družstvo žen v celosvětové konkurenci skončilo na stříbrném místě. Jejich štafeta
400 m překážek byla posléze vyhodnocena Okresním sdružením v Žďáře nad Sázavou a
dostaly Pohár za výkon roku 2013. Za skvělou reprezentaci je ocenilo i město Velké Meziříčí a
SDH Velké Meziříčí.
Letos děvčata soutěžila ve Vlčnově, v Praze a v Německu. 13. září pořádají soutěž ve Velkém
Meziříčí.
Plamen
Soutěž mladých hasičů se skládá celkem ze 6 disciplín rozdělených na podzimní a jarní
kolo. Ročník 2013 – 2014 se konal 12. 10. 2013 a 31. 5. 2014 v Hamrech nad Sázavou. Naši
mladší hasiči sbírali zkušenosti a skončili celkově na 11. místě z 22 kolektivů. Spolu s Velkým
Meziříčím postoupili do krajského kola.
Krajské kolo se uskutečnilo 21. června v Petrovicích u Třebíče, kde se všechny
disciplíny konaly v jeden den a ve dvou kolech. O to je soutěž náročnější. Naši se
v konkurenci neztratili a skončili na krásném 6. místě.

Smíšené družstvo dorostenců skončilo v okresním kole na 5. místě.
Pohár tří okrsků – Heřmanov, Křižanov, Strážek
V letošním roce se konal již 7. ročník poháru v kategoriích muži, ženy, starší žáci a
mladší žáci.
Družstvo mužů a žen se zúčastnilo soutěže v Dobré Vodě, ženy ještě v Ořechově.
Žáci soutěžili v Heřmanově, Březí, Radňovsi, Dobré Vodě a v Jívoví. Vynechali 3 závody, které
je stály cenné body, tak neobhájili vítězství z minulých ročníků a skončili starší na 3. místě a
mladší na 4. místě. Do výsledků se započítají i závody v Rozseči, kde se kromě požárního
útoku běhají i štafety 4x60m.
(Informace poskytla p. Olga Žejšková.)
6. Nohejbal
Dne 26. 7. 2014 proběhl na hřišti 8. ročník turnaje v nohejbalu „O pohár starosty obce“.
Turnaje se zúčastnilo 8 tříčlenných týmů, (všechny z Dobré Vody). Vítězové letošního poháru
jsou Petr Malec, Pavel Vítek a Radek Nedoma. Součástí akce byla bohatá tombola,
občerstvení, pro děti i dospělé byl připraven velký skákací hrad. Večer se konala tradiční
„After party“.
7. Obecní zájezd
Tentokrát naše cesta vedla na sever a první zastávkou byla Lipnice nad Sázavou. I když
jsme chvílemi projížděli mlhou, silueta mohutného hradu Lipnice se nám po více než
hodinové cestě začala objevovat. Již při výstupu k hradu se objevilo sluníčko, které nás
neopustilo celý den.
Příjemná průvodkyně nás seznámila s historií hradu, přístupností objektů a nechala
nás toulat se hradem. Krásné byly vyhlídky ze dvou věží i z ochozů, zaujaly nás i nově
otevřené výstavní sály.
Asi 600 m od hradu jsme se zašli podívat na Bretschneiderovo ucho a Ústa pravdy reliéfy, tesané ve skále nad lomy, známých jako "Národní památník odposlechu".
Lipnice nad Sázavou je spojená s životem Jaroslava Haška a my jsme nemohli
vynechat zhlédnutí jeho sochy, navštívení jeho hrobu a přečíst si jeho citát v několika řečech,
který je vytesán na jeho památníku /Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu
úplnej hadr/.
Po dobrém obědě jsme obdivovali kuriozity v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Vyvrcholením zájezdu bylo poutní místo Křemešník - někteří využili výborné podzimní
viditelnosti a vystoupili na rozhlednu Pípalku, jiní se pustili po křížové cestě ke kapličce a
pramenu se zázračnou vodou, další se osvěžili v restauraci, ale všichni společně jsme
navštívili kostel Nejsvětější Trojice a Větrný zámek. V doprovodu průvodkyně jsme se

dozvěděli mnoho historických zajímavostí, pověstí a obdivovali unikátní výzdobu kostela.
Po této prohlídce jsme se spokojeni vydali na cestu domů.

hrad Lipnice nad Sázavou
Bretschneiderovo ucho

8. Okénko do minulosti naší obce
Ze vzpomínek pana Ladislava Křikavy na občany, kteří zahynuli v období II. světové války
nebo byly ohroženy jejich životy:

Babák Ludvík - rodák z Dobré Vody, zaměstnanec městského úřadu ve Velkém Meziříčí
zahynul 5. května 1945 při tragických událostech tohoto města.
Vladimír a Josef Urbánkovi - byli střídavě na "nucených" pracích v Norsku. Jak nebezpečná
tam byla situace vypovídá příběh jejich kamaráda, který doplatil životem na to, že poslal
domů písemnou zprávu. Josef se vrátil domů dlouho po ukončení války.
Bárta Josef a Sedlák František - pracovali na železniční stanici v České Třebové, odtud utekli,
doma si udělali z kozího chlívku úkryt a tam přežili do konce války.
Žejšek Antonín - byl na "nucených" pracích v Německu, utekl, domů se dostal několik dnů po
9. květnu 1945.
Ze vzpomínek pana Kobylky, podložených dokumenty této smutné události:
Kobylka Ludvík a Malý Karel (řídící uč.) - tito dva občané kamarádili s panem
moravským zemským prezidentem Mezníkem. Vzhledem k potřebě informací o situaci v zemi
sehnal našim občanům pan Mezník rádio (rozměry: výška 100cm,85x35 cm). V té době se

pod nejpřísnějším trestem rozhlas nesměl poslouchat. Rádio zůstalo u pana Kobylky, kam
začali denně chodit poslouchat další kamarádi: pan Malý, Bartůněk A. a J. Pařízek, Žundálek
a jeho bratr, 2 bratři Chylíkovi, Hlaváč L., Pekárek, Hladík F., Hladík A., Badalík, Bárta A.,
Dvořák J. a pan Zezula z Vídně. 11. dubna 1940 přijela z Jihlavy německá kriminálka a zatkla,
asi na udání, pana Malého a pana Kobylku - toho při práci v lese. Mohli si sbalit dvoje
oblečení a zavezli je do Jihlavy. Odvezli samozřejmě i rádio. Při vyšetřování měl pan Kobylka
vytlučeny před ní zuby, ztratil sluch v levém uchu. Později byli převezeni k soudu do Berlína,
kde obdrželi tresty: pan Malý 2 a půl roku, pan Kobylka 6 let. Pan Malý byl propuštěn o něco
dříve.
Tito dva obvinění neprozradili ani své kamarády ani pana prezidenta Mezníka. Pan
Kobylka byl vězněn v Jihlavě, na Pankráci, v Drážďanech, Berlíně a dalších německých
městech.
S kamarádem Kropáčkem z Prosetína pracoval pan Kobylka na dovážení ledu, při
přenosu ledového kusu je oba dva nešťastně přitiskl vůz a oba dva utrpěli těžká poranění
hrudníku. Byli převezeni na léčení do věznice Mírov, kde zůstali až do konce války.
Domů se dostali pěšky, od partyzánů obdrželi nějaké peníze, jídlo a koníka, tak "dojeli" 12. 5.
1945 do Dobré Vody. Pan Kobylka měli silně podlomené zdraví, obtížně dýchal. Aby se mohl
jezdit léčit do lázní, finančně ho podpořila jeho sestra. Zemřel v 64 letech.
JUDr. Jaroslav Mezník , moravský zemský prezident - byl zatčen7.listopadu 1941,
vězněn byl v Kounicových kolejích v Brně. 14. 11. 1941, i přes přísný zákaz, otevřel okno své
cely a vyklonil se z něj. To střežící německý voják pokládal za útěk a zastřeli jej. Pohřeb byl v
Křižanově. Na pohřbu z nařízení četnického zemského velitelství v Brně dohlíželo četnictvo z
Křižanova a okolí z obav před projevy odporu.
(Výše uvedené údaje mohou být neúplné nebo nepřesné – jsou ze vzpomínek.)

Přejeme Vám krásné prožití podzimních dnů.

Zastupitelstvo obce Dobrá Voda

