
 

Zpravodaj obce Dobrá Voda 

 

 

 

 

Milí spoluobčané!  

Čas neúprosně ubíhá a máme zde podzim. I v tomto vydání zpravodaje napíšeme, co se stalo 

v obci za uplynulé tři měsíce, a přiblížíme akce, které nás čekají. 

Zastupitelstvo obce 

5. července jsme slavili naši tradiční pouť. Po mši svaté bylo pro zúčastněné připraveno 

občerstvení. Počasí bylo velmi slunečné až horko, ale nevadilo to našim fotbalistům, kteří 

opět sehráli souboj svobodní versus ženatí. Vyhráli svobodní, ale v penaltovém rozstřelu jim 

to ženatí, díky svým zkušenostem, oplatili. Přišli je podpořit i fanoušci. Dětem přijel kolotoč a 

stánek s dobrůtkami a hračkami. Večer byl výlet s hudbou MEŠ a při mírném ochlazení to byl 

krásný večer. Pouť se vydařila a děkujeme pořadatelům za výzdobu hřiště a organizování 

celého dne. 

V sobotu 18. července proběhl na místním hřišti fotbalový turnaj. Zúčastnily se ho čtyři 

družstva. Dobrovoďáci sestavili 2 mužstva a umístili se na 2. a 4. místě. 

25. července byl nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 6 týmů, všechny z Dobré Vody. I zde se 

hrálo jako o život. Průběh turnaje byl doplněn bohatým občerstvením. 

22. srpna se uskutečnil obecní zájezd. Přihlásilo se 48 účastníků, z toho z Dobré Vody  

27 občanů. Zaplnili jsme celý autobus a to bylo velmi dobré. Z naší obce jsme vyjeli v 7 hodin 

přes Křižanov a Kozlov směrem na Dolní Vilémovice. Nálada v autobuse byla od začátku 

výborná, paní vedoucí zájezdu Mgr. Pokorná nám po celou cestu vyprávěla historii 

navštívených míst. Pro nás všechny to bylo přínosné, protože určité skutečnosti jsme neznali. 

První zastávkou našeho výletu byl rodný dům atentátníka Kubiše v Dolních Vilémovicích. 

Zde jsme si zrekonstruovaný dům prohlédli a pan průvodce nám řekl pár slov o celé rodině 

Kubišových. Na desátou hodinu jsme byli objednaní na prohlídku zámku v Jaroměřicích nad 

Rokytnou. Měli jsme i dostatek času prohlédnout si zahradu u zámku, ta nádhera opravdu 

stála za to vidět. V zámecké vinárně se také někteří občerstvili. 

Následovala cesta do Nových Syrovic. Zde jsme poobědvali v restauraci " U Tesařů" a moc 

nám chutnalo. Naše putování pokračovalo do pivovaru Dalešice, je to pivovar filmových 

Postřižin. Tady jsme si prohlédli starou výrobu piva a opravený pivovar. Pivo téměř všichni 

ochutnali a ještě někdo si koupil lahev domů. Posezení zde bylo velmi příjemné, viděli jsme  

i nevěstu fotit se v pivovaru. Celý den nás obklopovali svatebčané, viděli jsme je na každé 

zastávce, asi to bylo magické datum 22. 8. 



Už jsme se těšili na parník. Nastupovali jsme v Kramolíně a jeli do Třesova vzdáleného o čtyři 

zastávky. Parník se jmenoval Horácko. Byl to krásný zážitek, na palubě lodi jsme mohli 

ochutnat burčák i víno a pozorovat dění na březích Dalešické přehrady. 

V této oblasti je také nově opravený zámek Valeč, který financoval majitel ze svých 

prostředků a peněz EU. Zámek byl znovu po rekonstrukci otevřen v roce 2013 a s ním také 

hotel. Zde jsme si dali kávu a pití a obdivovali opravený zámek s vysokým komínem s čápy 

a luxusní hotel. Nachyloval se konec našeho putování a tak jsme se vydali na cestu domů. 

Poslední zastavení bylo na Fajtově kopci, kde stojí nová rozhledna. Kdo zdolal 160 schodů 

rozhledny ve tvaru dvojité šroubovice a 46 m vysoké, viděl celé město Velké Meziříčí 

a krásnou krajinu Vysočiny s komíny jaderné elektrárny Dukovany. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Pokorné za velmi vydařený a velmi dobře 

připravený zájezd. Počasí nám také přálo a to je důležité. Zájezd se velmi líbil, všichni byli moc 

spokojeni a těší se na příští! 

 

Urbanice 13. 9. 2015. V roce 2008 bylo slavnostní odhalení kamene k uctění památky 

obyvatel zaniklé vsi Urbanice. Letos jsme opět vyšli na procházku k tomuto kamenu.               

U hasičky se shromáždilo asi 30 občanů a vyrazili jsme k vytčenému cíli. Po cestě se k nám 

přidali ještě další. Do Urbanic nás došlo nebo dojelo včetně dětí celkem 48. Byli zde také 

občané z Vídně a Borů.                                                                                                              

Slavnostní posezení u kamenu zahájil starosta obce a všechny srdečně přivítal. Následovalo 

zapálení svíce a položení květin. Pan Ing. Karel Hromek z Křižanova měl pro všechny 

zúčastněné připravenou malou přednášku, která se týkala historie zaniklé vsi a dalších 

zajímavostí s tímto místem spojené. Moc panu ing. Hromkovi děkujeme. Posezení za 

krásného slunného počasí zpestřil pan Kaštan se svou harmonikou a Míša Matula s bubny. 

Zahráli a zazpívali všem k poslechu a někteří z přítomných si i s nimi zazpívali. I panu 

Kaštanovi a Míšovi děkujeme za pěkný zážitek. K občerstvení byly podávány koláčky a k pití 

limonády a pivo.                                                                                                                                  

Toto odpoledne proběhlo v přátelské atmosféře v krásné přírodě za plného sluníčka a snad    

v příštím roce nás půjde na procházku ještě více! 

U hasičky budujeme odpočinkový park. Firma Ing. Václavy Rozmarínové z Vídně zpracovala 

projekt a v současné době pracuje na zhotovení úpravy veřejného prostranství. 

Svoz domovního odpadu bude od 1. října každý týden. 

Žádáme všechny občany, aby řádně třídili domovní odpad!!!                                                   

Plasty a sklo nepatří do popelnic! Za tříděný odpad, plasty, papír a sklo, obec dostává od 

firmy EKO-KOM, a. s., čtvrtletně odměnu za separaci odpadů. Jedná se o nemalý příspěvek do 

rozpočtu obce. Děkujeme! 

V pondělí 28. září 2015 se v 10,30-10,45 hodin uskuteční sběr nebezpečného odpadu. 

Mobilní sběrna bude přistavena u zastávky autobusu. 



Úřední hodiny na obecním úřadě se mění se změnou letního času na zimní od 28. 10. 2015 

od 18.00 hodin do 20.00 hodin. 

Snad všichni víte, že 27. září v neděli bude v Křižanově slavnostně odhalena socha svaté 

Zdislavy. Proběhne slavnost, na kterou pravděpodobně přijede mnoho lidí. Slavnost začíná  

ve 14,00 hodin. Pan farář a spolupořadatelé prosí ženy o napečení zákusků nebo slaného 

pečiva. Pokud se rozhodnete věnovat na tuto akci své výrobky, můžete je předat v neděli    

27. září 2015 v 9,15 hodin u zastávky autobusu, kam si pro ně organizátoři akce přijedou. 

Hasiči budou zabezpečovat lavičky a organizaci dopravy. Kdyby někdo z občanů chtěl ještě 

nějak jinak pomoci, obraťte se na koordinátora akce pana Josefa Sedláka, tel.  603 759 242. 

V pátek 2. 10. 2015 ve 20,00 hodin pořádá SDH Dobrá Voda v našem kulturním domě zábavu 

se skupinou ACCORT. Výtěžek akce bude použit na připravované oslavy výročí založení sboru, 

které budou příští rok. Jste srdečně zváni. 

Na 29. listopad 2015 plánujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu u kaple. 

 

Knihovna 

29. září bude knihovna zavřená.                                                      Drápelová Marcela 

 

Základní a mateřská škola  - školní rok 2015 – 2016 

Mateřská škola                                                                                                                                   

Kapacita mateřské školy je 23 dětí a je v tomto školním roce opět zcela naplněna.                     

Z celkového počtu je 7 dětí předškolního věku, které by po prázdninách měly jít do 1. třídy ZŠ. 

Ve třídě je 12 chlapců a 11 holčiček. 21 dětí je z Dobré Vody, jedno dojíždí z Kadolce  

a jedno z Pikárce - obě tyto děti mají sourozence v základní škole. Až do roku 2017 – 2018 

bude kapacita mateřské školy zcela zaplněna a hranice pro přijímání dětí budou 3 roky. 

Základní škola                                                                                                                                         

Do 1. ročníku základní školy 1. září 2015 nastoupili tři žáci. Z mateřské školy přestoupila jedna 

dívka a jeden chlapec, jedna dívka se s rodiči přistěhovala z Velkého Meziříčí. Ve třídě  

s pěti ročníky je celkem 14 žáků, 10 dívek a 4 chlapci. V letošním školním roce jsme začali 

dělit žáky na výuku Českého jazyka a Matematiky do dvou skupin. 

Do 1. ročníku nastoupili tři žáci:   Pavelec Mikuláš, Dobrá Voda                                                                   

van der Tol Samantha Lenka, Dobrá Voda                 

Večeřová Natálie, Dobrá Voda, 

2. ročník navštěvují dva žáci:   Špaček Zdeněk, Dobrá Voda 

     Žejšek Patrik, Dobrá Voda, 

do 3. ročníku chodí 6 žáků:  Dvořáková Markéta, Dobrá Voda 

Jízdná Denisa, Pikárec 

Marková Sofie, Dobrá Voda 



Mičková Veronika, Kadolec 

Nedomová Zuzana, Dobrá Voda 

Pavelec Damián, Dobrá Voda, 

4. ročník navštěvují dva žáci:  Hladíková Daniela, Dobrá Voda 

van der Tol Denise Lenka, Dobrá Voda, 

v 5. ročníku se učí jedna žákyně: Dvořáková Veronika, Dobrá Voda.  

V dalších letech se budou počty žáků v základní škole navyšovat vzhledem vyšším počtům 

dětí, které budou přicházet z mateřské školy. Je na zřizovateli, jak zajistí, aby pro všechny tyto 

děti a žáky bylo v budově dostatek místa. 

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.  Do základní 

školy nastoupila po čtyřleté mateřské dovolené Mgr. Michaela Fleck. Učí na celý úvazek. Na 

zkrácený úvazek v základní škole zůstala učit Mgr. Věra Havelková z Velkého Meziříčí, která je 

současně třídní učitelkou.  Vzdělávací předměty Český jazyk a Matematika se vyučují 

odděleně ve dvou skupinách – 1. a 2. ročník učí Mgr. Věra Havelková, 3. - 5. ročník Mgr. 

Michaela Fleck. Vychovatelkou školní družiny je Romana Heralecká z Kozlova. Paní Marie 

Žejšková z Dobré Vody pracuje jako školnice a kuchařka – připravuje dětem a žákům ranní      

a odpolední svačiny a zajišťuje pitný režim. V rámci pracovní náplně školnice se stará                  

o vytápění budovy. 

Okolí školy                                                                                                                                                 

O letních prázdninách se začalo s pracemi na úpravě hřiště mateřské školy. Všechny práce, 

včetně výběru herních prvků, zajišťuje zřizovatel, tj. Obec Dobrá Voda - obecní zastupitelé.    

V příštím roce by se měla, dle informace pana místostarosty, úprava hřiště dokončit 

doplněním zbylých herních prvků - podle plánku, který zpracoval dodavatel. Od minulého 

roku má škola novou fasádu. Vypadá velmi hezky. Zbývá ještě upravit také okolí školy - taras 

pod zahradou vedle silnice je popraskaný, má zurážené rohy, schody ke škole se drolí stejně 

jako taras u plotu vedle chodníku do budovy, chodník je rovněž popraskaný, plot zrezivělý. 

Věříme, že si těchto nedostatků zastupitelé obce povšimnou a potřebné finanční prostředky 

na opravy zahrnou do návrhu rozpočtu na příští rok.                             Jiřina Marková                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Hasiči 

Sbor dobrovolných hasičů organizuje nově volnočasovou aktivitu nejen pro děti ve věku od tří 

let – hasičský kroužek. První setkání bude 7. 10. 2015 v 16,30 hodin v kulturním domě. Bližší 

informace Vám podá Marie Tribulová nebo Šárka Vítková. 

 

Hasičky 

Každý den není posvícení  



Tak přesně tohle rčení si hasičky na vlastní kůži zažily v Rakouském Neudorfl, kam jely změřit 
své síly 3. července 2015. Na poslední chvíli byly nuceny, kvůli zranění jedné členky, předělat 
složení a půjčit si jednu slečnu z SDH Vlčnov. Holky startovaly v 9 hodin ráno, takže je horko 
během závodu nezastihlo. Čas byl úžasný 44:84 sekund, mohl jim zajistit přední příčky a 
možnost pomýšlení na pohár. Bohužel na konci kontroly se našly chyby, které byly následně 
penalizovány 25 trestnými body. Letos se jim to zatím ještě nestalo. Čas štafety byl krásných 
64:25 sekund. Tady už se naštěstí na kontrolu a trestné body nečekalo. Vše bylo v pořádku. 
Bohužel při sečtení bodů z útoku a štafety, obsadily 3. místo v jejich skupině. Společně s nimi 
závodili také dvojí muži. 

Závod na domácí půdě  

Dne 12. září 2015 se konal závod na hřišti za III. základní školou ve Velkém Meziříčí. Přípravy 
probíhaly už od ranních hodin. Po tréninkách začaly ostré starty. Rozhodčí byli 
nekompromisní a hlídali trestné body. Naštěstí byly vždy dva pokusy, aby si družstva své 
výkony mohla vylepšovat. Holky z Velkého Meziříčí měly v konkurenci ostatních ženských 
družstev cíl, dostat se pod hranici dosavadního osobního rekordu, který byl něco málo přes 
41 sekund. První čas byl 45,92 sekund. Ve druhém pokusu si většina družstev své časy sice 
vylepšila, ale byly jim přičteny trestné body. To hrálo ve prospěch domácímu týmu, který ani 
svůj druhý pokus, i když stále bez trestných bodů, časově nevylepšil. Ženské týmy se tak do 
poslední chvíle praly o první příčky a nakonec rozhodovala štafeta.                                         
Před družstvem z Pískové Lhoty a Spišské Nové Vsi (Slovensko) se domácím ženám nakonec 
podařilo loňské vítězství obhájit. Putovní pohár tak zůstává zase na jeden rok doma.  

Nyní se všechna družstva soustředí na příští závody, které proběhnou 26. 9. 2015 ve Dvoře 
Králové nad Labem, kam pojedou bojovat o titul Mistrů České republiky v klasických 
disciplínách CTIF. Tyto závody ukončují hasičskou sezónu. 

                                                                                                                     Hasičky z Dobré Vody                                                                                                     


