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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Dostává se Vám do ruky další číslo našeho občasníku. Když se ohlédnu za letošním rokem, tak
máme v redakci štěstí. Vcelku se i něco dělo, a tak máme o čem psát.
Rád bych se zmínil o našich komunikacích, kterým jsme se letos věnovali poněkud víc. Začalo
se cestou k vodojemu podél lesa, se kterou byl původní záměr skončit za vodojemem, pak jsme to natáhli
o kus dál. Nakonec je úsek zpevněný a opravený škrabankou v délce 631 m. Tady byly náklady
354 000,- Kč. Rozhodnutí pro tuto cestu padlo především proto, že tam nejezdí VOD Kámen a nezničí
ji. Nabídka škrabanky byla zajímavá, byla vezena od Zlátenky, díky tomu bychom asi do budoucna
levnější dopravu neměli. Tak jsme se do toho pustili. Následně jsme pokračovali asfaltem od Samkovy
chaty k obydlí p. Podsklanové. Přitom jsme odklonili dešťovou vodu přes Hlaváčkův Vidlah škarpou ke
kravínu. Ještě jednou děkuji rodině Krškových za souhlas. Asfalt v této lokalitě je v délce 198 m.
Celkový náklad byl 548 000,- Kč, z toho dotace činila 210 000,- Kč.
V tomto roce jsme podali 2 žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedna byla na opravu
křížků v katastru obce a druhá byla na opravu komunikace na Lidmaň. Ani jedna nám nebyla přidělena.
Až 7. listopadu navečer, mi volali z ministerstva, že jim peníze zbyly a že by je poslali, je-li hotovo
v úseku komunikací. Hotovo nemohlo být, jelikož jsme to za své dělat nechtěli. Tak jsem si vzal 24
hodin na domluvení s firmou Swietelsky, zda jsme schopni akci zrealizovat do 28. 11. 2016. Štěstí bylo,
že jsme měli z podzimu udělané výběrové řízení a byli jsme nachystáni papírově. Počasí bylo příznivé.
Firma měla čas, tak jsme tam proasfaltovali 1 200 000,- Kč, dotace byla 600 000,- Kč. Peníze jsou již
na účtu. Celková délka je 754 m.
V tomto roce VOD Kámen opravilo kousek cesty podél silážní jámy do půl stohu v délce 132
m. Druhou žádost na opravu křížků jsme podali již znovu ke konci roku, tak uvidíme.
V novém roce 2017 Vám přeji hodně štěstí a zdraví.
Vážené sousedky, vážení sousedé,
motivační čtení přeje
Miloslav Matěj Zíka, starosta
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P. S. Snímek pochází z letošního léta při naší návštěvě Poslanecké sněmovny ČR. Ve svém
projevu jsem se především zmínil o nekvalitních komunikacích na venkově, špatném zásobování,
krátkém doletu špačků a rozdílu cen potravin na vsi a ve městě. (vtip, ne)

Poslanecká sněmovna ČR

V Praze krátce po předání
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Letos jsme chodili ve složení: Eda Mareš ml., Bára Blažková a Martin Bělovský. Se zpěvem
pomáhaly Liduška Zíková a Anežka Hlavinková. Vybralo se celkem na Pacovsku 116 617,- Kč.
V Dobré Vodě se vybralo 2775,-. Farní charita Pacov děkuje za ochotu.
M. M. Zíka

MASOPUST 2016
Rok se s rokem sešel a je opět na mě, abych napsal alespoň pár řádků k letošnímu, už třetímu,
masopustnímu průvodu. Možná se budu v textu už trošku opakovat, ale doufám, že jako já, nemáte moc
dobrou paměť, takže to pro Vás bude něco, co jste ještě nečetli. 
Jako předešlé dva ročníky jsme se kolem jedné hodiny začali pomalu scházet ve třídě
místní bývalé školy a připravovat se na průvod. Samozřejmě se, s každým rokem rostoucí mírou
profesionality jednotlivých masek, scházení protáhlo – jelikož to prostě už máme tzv. „na háku“. Když
bylo vše připraveno, zavelel starosta (tou dobou žid, pozn. redaktora) nástup na skupinové foto venku a
s tím proběhlo i symbolické předání „klíče od vsi“ do rukou báby. Pak už nám nic nebránilo vystartovat.
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V obvyklém složení tradičních i netradičních masek (některé museli po minulém roce
projít kompletní rekonstrukcí) jsme vyrazili do víru vesnice a brali jsme to pěkně jako vždy, chalupu po
chalupě. Bába se ptala, žid prodával, medvěd s nevěstou tančili, koně si chtěli v každé chalupě ochočit
– to vše samozřejmě za štědrého občerstvování od Vás, spoluobčanů. A v tomto duchu jsme absolvovali
náročnou procházku kolem celé obce. Nutno podotknout, že letos jsme měli vynikající (oproti
předchozím létům profesionálnější) hudební doprovod se dvěma harmonikami. Muzikantům se náš
průvod moc líbil a za odměnu přišel i náš, již tradiční, Vysoký jalovec.
Průvod byl ukončen, jak jinak, než obětováním všech zvířat (koně a medvěda) a jejich
vzkříšením. Vše dobře dopadlo a tak snad můžeme počítat, že v roce 2017 to dopadne stejně.
Toho dne večer proběhl ve škole i koncert několika kapel, na které dorazilo i pár lidí a
všichni si to užili. To beru jako všedně nevšední ukončení letošního masopustního průvodu.
Mimo jiné, příští rok si to s námi harmonikáři prý moc rádi zopakují! Stejně tak doufám, že i
Vy si to s námi příště zase užijete. Díky všem, kteří se zúčastnili jako masky i těm, co masky pustili
domů a pohostili je!
PS: Koblihy, kořalku i ostatní jste měli zase všichni dobrý. 
Dne 21. 12. 2016 v Dobré Vodě napsal Ing. Lukáš Vlach (Vaše bába).

Společné foto před zahájením masopustu
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Tančilo se…

… sáňkovalo …

a zase tančilo …

Bába přebírá klíč od obce, aby masopustní průvod mohl projít.
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO
Velikonoce se přiblížily, a aby to bylo to pravé, tak jsme opět zorganizovali tvořivé odpoledne.
Vajíčka, petrklíče a březové větvičky byly všude kolem nás. Někdo si ozdobil jarní kvítka a někdo byl
tak kreativní, že vznikaly krásné věnce na stoly i dveře. Počasí bylo opravdu jarní a pod rukama nám
vznikala krásná díla.
V neděli nám odpoledne zpříjemnil soubor Stražišťan, který nám předvedl velikonoční scénky
za doprovodu tance a hudby.
Vzhledem k tomu, že letošní rok je přestupný, tak si dívky upletly pomlázky a v pondělí se
vydaly oplatit předešlé roky místním chlapcům a mužům. A musím uznat, že se nám to povedlo a těšíme
se na další přestupný rok!
Bc. Kateřina Pošustová, DiS.

Petrklíče jsou ozdobené, věnečky se dokončují …
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RYBNÍKÁŘSTVÍ V DOBRÉ VODĚ U PACOVA
Tak se rok s rokem sešel, a máme tu Vánoce roku 2016. Dovolte mi se poohlédnout na náš další
rybník v katastru Dobré Vody, tentokrát na rybník Pod Šafářovi. Tento rybník má výměru 2321 m2.
Zmínky jsou od té doby, kdy začal fungovat rybářský spolek, tedy od roku 1929. Rybník se několikrát
bagroval, bahno se z něho vozilo na pole, kde o něj byl velký zájem. Dnes už tomu tak není. V 70. - 80.
letech, se z rybníka udělala hasičská nádrž a zdálo se, že z něj bude pěkný rybník. Jenže když se nad
kravínem postavila pařící kolna, tak se rybník rázem změnil na velmi špatnou páchnoucí vodu.
Okolo roku 1995 pařící kolna skončila a rybníky Pod Šafářovi a Zíkovi si mohly oddychnout.
Pak se ještě jednou vybagroval, ale rybám se tam stejně moc nedaří, a tak tam spíše dáváme samé
plevelní ryby (karasy, plotice), aby si mohli začínající rybáři z Dobré Vody chytit svou první rybu.
V příštím roce 2017 ho chceme vypustit, vyčistit a pokusit vysadit ušlechtilé ryby. Tak ať se jim
tam daří.
Dodatek:
Stav našich rybníku roku 1930:
pod Zíkova:
 ročních - 27kusů kaprů


větších - 88kusů kaprů



potěr z karase - 45kusů



koupeno z Vintířova - 70kusů

pod Babky:
 větších 40kusů kaprů
v Hati:
 velké matky 9 kusů


malých 300 kaprů

pod Šafářova:
 18kusů velkých kaprů
Hezké Vánoce a hlavně hodně zdraví v roce 2017 přeje rybářský spolek Dobrá Voda.
Milan Pošusta st.
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POUŤ
Ve dnech 20. 5. - 22. 5. proběhla tradiční dobrovodská pouť. Páteční program byl zcela naplněn
oslavami narození Adama Vlacha, u kterých nechybělo množství nápojů a grilované prase. Sobota již
probíhala dle zaběhlých kolejí – večer taneční zábava na návsi s kapelou Břímě a opět pečeným
prasetem. V neděli byla od 11.00 hod. sloužena mše v místní kapličce, následoval tradiční oběd pro
poutníky a poutnice ve škole, odpolední program na hřišti pod kapličkou, kde divadelní spolek Hralous
zahrál pohádku pro děti, a tradiční fotbalový turnaj. Pouť se opět vydařila, jen jsme se letos museli obejít
bez kolotočů a střelnice.
Jan Hlavinka

Prasátko se peklo …
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Kapela nám hrála …

… my jsme tančili …

… a v neděli fandili místním fotbalistům.
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HASIČI
Hasičská sezóna 2016 začala v tradičním duchu. 20. ledna byla pořádaná výroční hasičská
schůze s hodnocením roku 2015 a plánem na rok 2016 nejen soutěží, ale všech aktivit. V únoru se konal
hasičsko-rybářský bál kapelou Status M z Kamenice nad Lipou, která se minulý rok osvědčila. Ples
probíhal bez výraznějších pořadatelských komplikací, a tudíž soudíme, že se mohl líbit. Sportovní
ambice si SDH DV začalo naplňovat 28. května na okrskovém cvičení letos pořádaném v Eši. Dva
pokusy štafety, z toho druhy byl povedenější, nás dostal na průběžné 5. místo, ale následovala naše
slabší část – požární útok. První pokus vlastně skončil dříve, než začal. Špatně postavení hasičské
stříkačky zapříčinil neschopnost nasát vodu a následovalo hodnocení N. Druhý pokus byl výrazně lepší,
voda vystříkla z proudnic, nicméně ostatní družstva měla víc natrénováno. Po součtu obou disciplín
okupovala Dobrá Voda pozice, které se při nástupu vyhlašují jako první. Zúčastnili se Jenda Pejčoch,
Eman a Dan Marešovi, Lenka Vacířová, Klára Zíková, Tomáš Kršek a Milan Pošusta.
Jako každoročně jsme neodmítli ani pozvání na soutěž O pohár starosty obce Věžné. Ta se
konala 18. června. První pokus se Dobré Vodě vydařil, nicméně karabina s provazem nebyla připevněna
správně dle regulí ke koši, rozhodčí museli ohodnotit pokus jako neplatný. Druhý pokus se již
započítával, ale jeho konečný čas nebyl tak kvalitní, jak bylo v nabité konkurenci třeba. Zúčastnili se
Jenda Pejčoch, Tomáš Kršek, Pepa Blažek, Dan Mareš, Klára Zíkova, Lenka Vacířová a Milan Pošusta.
První víkend o prázdninách náš sbor značně omlazen vyrazil na divácky atraktivní soutěž v
„hrbáči“ do Hořic. Zde družstva pouze jen strojově nepopadnou hadice a neupalují k terčům. Zde musí
sbory po odstartování naskákat do loďky. Za pomoci rukou a nohou přeplout vodu velikosti našeho
rybníka Pod Babky. Dále si vezmou potřebné vybavení z hasičského vozíku a pokračují k připravené
stříkačce. Oba proudaři společně s člověkem od rozdělovače ještě navíc musejí překonat bariéru. O
vtipné situace zde není nouze a na časy některých lépe připravených hasičských sborů ve „sportu“ kolem
20 vteřin zde také zapomeňte. Výsledek našeho mužstva poznamenali drobné technické problémy na
savicích, takže jsme si z Hořic přivezli maximálně tak zkušenosti do dalších soutěží. Zúčastnili se Jenda
Pejčoch, Tomáš Kršek, Petra Čajová, Dan Mareš, Klára Zíkova, Lenka Vacířová a Milan Pošusta.
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Všem, kteří v roce 2016 reprezentovali SDH Dobrá Voda, chceme touto cestou poděkovat za
nebojácné výkony.
Hasiči v Dobré Vodě v roce 2016 pouze nesoutěžili. Při svěcení praporu posloužili jako
perfektně oblečený komparz (podrobnosti se jistě dočtete v článku o svěcení praporu). Dále se hasiči
věnovali údržbě obecní zeleně, konkrétně výřezu plevelných dřevin. V obecním lese je spousta práce
spojené s výchovou budoucích porostů, do které se sbor doufáme opře hlavně v roce 2017 a tím si
částečně odpracuje náklady obce na provoz hasičů.
Příjemně strávené svátky vánoční a do roku 2017 mnoho úspěch přejí za hasiče z Dobré Vody
Milan Pošusta a Miroslav Vlach.

Srandamač v Hořicích
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Hasičská soutěž O pohár starosty ve Věžné

SETKÁNÍ NA JALOVÉM VRCHU
Letošní setkání na Jalovém vrchu proběhlo poslední červencovou sobotu – 30. 7. 2016, ale pro
mě osobně začalo již o pět dní dříve.
Sešlo se několik důvodů, které mi dali možnost a navíc i motivaci vyrazit z mého studentského
města Brna pěšky domů do Dobré Vody. S krosnou poloplnou nejnutnějšího vybavení, vytištěnou
mapou a přibližným naplánováním cesty jsem vyšel o úterním pozdním odpoledne ze svého brněnského
bytu. První den byl pouze rozcvičkou vedoucí okrajem města skrz obory a parky až kousek za Brněnskou
přehradu. V teplé letní noci se mi po prvních sedmnácti ujitých kilometrech usínalo i pod širákem nad
míru dobře.
Další den jsem šlapal v úmorných vedrech celých čtyřicet kilometrů a zjistil jsem, že moje
optimistické představy o klidné relaxační procházce byly dosti nadhodnocené. Monotónní chůzí jsem
se od brzkého rána až do večera nepatrně přibližoval k Dobré Vodě a na konci dne, v momentě
výrazného fyzického vyčerpání ještě začalo pršet. Jako nejschůdnější možnost přenocování jsem tudíž
zvolil krytou autobusovou zastávku v obci Ořechov.
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I přes tvrdé lože, které mi připravila betonová podlaha zastávky, mi spánek dodal plno sil, a
proto jsem mohl další ráno pokračovat ve svojí cestě. Celé dopoledne ubíhaly kilometry nad míru dobře,
ale s postupujícím časem přibývaly chvíle odpočinku, při kterých regenerovala především bolavá
chodidla. Den byl opět zakončen slabým deštěm, který jsem ovšem přečkal pod slunečníkem hospůdky
ležící kousíček od zříceniny Rokštejn. Když se na nebi rozsvítila první hvězda, bylo rozhodnuto, že není
potřeba stavět improvizovaný spací přístřešek, ale že bude možné přespat přímo na zřícenině pod širým
nebem.
Další den jsem musel zvládnout největší porci kilometrů – celkem čtyři a čtyřicet, protože jsem
se večer měl setkat s pelhřimovskými kamarády na kopci Křemešník. Tento cíl mi dodával sil a ulevoval
ošlapaným chodidlům. Dokonce jsem na místo srazu dorazil o něco dříve než ostatní. Po večeru
stráveném v příjemné společnosti jsem ještě za svitu čelovky sešel k “radioaktivnímu“ pramenu u
kapličky pod kopcem. Poblíž byla i poustevna – něco jako starý sklep – poskytující možnost úkrytu před
případným deštěm. Naštěstí můj spánek nebyl ničím rušen.
Do sobotního rána jsem se probudil s vidinou, že je potřeba zabrat, abych urazil posledních třicet
kilometrů a mohlo svoje putování zakončit výstupem na Jalový vrch společně s ostatními. V rámci
šetření nesené váhy v krosně jsem se ovšem vybavil pouze jedněmi boty, které byli z procházení mokrou
trávou více než vlhké, a tak k unaveným nohám přibyly ještě omačkané puchýře.
Po celkových sto sedmdesáti uražených kilometrech jsem vystoupal na Jalový vrch. Na něm už
byli všichni ostatní poutníci, kteří vyrazili z druhého směru od Dobré Vody, a já se tak mohl
zaposlouchat do probíhající přednášky pojednávající o starých záznamech a historii přilehlého okolí
Kámenska. Po skončení vyprávění pana Holuba se všichni poutníci vydali na opětovný sestup zpět na
dobrovodskou náves, kde bylo možné ochutnat pečené prase či uhasit poutnickou žízeň. Odpolední
divadlo o Červené Karkulce určené pro děti pobavilo i mnohé dospělé diváky a zpříjemnilo slunečný
den v Dobré Vodě. A jak je u nás dobrým zvykem, dobrá nálada domácích i hostů panovala až do
pozdního večera.
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Jak jsem zmínil na začátku, letošní výstup na Jalovák byl pro mě speciální. Ač se z předešlých
řádků může zdát, že moje cesta byla pouze náročným pochoďákem, jsem velmi rád, že jsem se k ní
odhodlal a vyzkoušel si svoje fyzické hranice a užil si nezvyklou dovolenou. Zvláště když měl člověk
takový cíl svého putování.
Ing. Jan Vlach
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VODAFEST
Letos jsem tuto úlohu – napsat něco o Vodafestu – dostal já. A to trošku nechtěně, takže se Vám
pokusím napsat něco, co se alespoň trochu přiblíží kolegům, co psaly ročníky přede mnou, jen z jiného
úhlu pohledu. Jelikož mám, asi jako jediný člen Mlíkařů, jiný názor na to, co je to dobrá hudba, takže
nečekejte, že tu budu pět ódy na účinkující nebo dokonce do hloubky popisovat co jsou zač.  Ten,
kdo má strach, že to nepřekousne, tak ať radši přestane číst teď.
S přípravami na Vodafest se, jako každý z posledních ročníků, začalo už asi půl roku předem a
to hlavně s kontaktováním kapel a nejednoduchým domlouváním termínů (to si šéfil náš předseda). Taky
jsme se letos pokusili termín Vodafestu posunout o týden, tak, abychom se nekryli s akcí „Černovicko
se baví“, která nám léto před tím „přetáhla“ pár lidí. To se ale nakonec neukázalo jako dobrá strategie,
protože jakýsi kdosi odněkud, nevím odkud, si řekl, že by bylo super udělat v podstatě stejnou akci ve
stejný termín, dokonce i se stejnou kapelou a nikomu se s tím nepochlubil moc dopředu. To tedy
nakonec znamenalo mnohem větší úbytek potenciálních návštěvníků naší akce (fakt díky Někdo).
Druhou věcí, kterou jsme chtěli vylepšit komfort účinkujícím i nám, byla realizace přívodu el. energie.
Začali jsme kopat v místech, kde kdysi stál vysílač Oskara, a po pár dnech hledání našli kabel. Pak
nebránilo nic ve výstavbě „kapličky“ s vlastním rozvaděčem (za to zase patří díky i chlapcům
Jarošovým, kteří pomohli). Když o tom položeném kabelu teď tak přemýšlím, vyvolává to v mé paměti
ještě jedno zlepšení – TOITOI. To jste si poprvé mohli na letošním Vodafestu taky užít nebo použít.
Další přípravy pak následovali až pár dnů před akcí. Avšak při relativně vlhkém počasí se ukázalo, že
dostat na místo pódium nebude žádná sranda, ale když máte někoho ve správnou dobu na správném
místě, je to vždycky jednodušší (díky táto, příště ti donesu i to pivo).  Následovalo stavění stanů,
nábytku, a dalších rekvizit. Toto se stíhalo v podstatě v pátek před akcí, kdy se nám po navození velice
příznivé nálady a po příchodu prvních návštěvníků (ano, někteří opravdu dorazili už o den dříve), zrodil
v hlavě nápad, jestli by festival příště neměl být dvoudenní. Za mě osobně mohu říci, že pátek jsem si
užil více než sobotu… Ale o mě tu nejde.
V sobotu 6. 8. 2016 ráno už finišovaly poslední přípravy a brzo odpoledne jsme mohli začít!
Akcičku rozjelo Místní těleso, které si rádi poslechli hlavně místní. Pak jsme pokračovali s dnes již
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Vodafestovou stálicí NNP, která zahrála už po čtvrté v řadě (myslím). Následoval písničkář (asi)
Tom77, který si po přestávce vyplňující kapelou Krize středního věku zahrál s další kapelou Louty.
Kluci jen nepřijeli na motorkách, což mě osobně trochu mrzelo.  V hlavních časech návštěvníky
pobavili postupně Vision Days, Pirates of the Pubs a Tragedis, kteří přijeli hned po předchozí štaci. Vše
důstojně zakončili mladící s mladicí Zlomená čtrnáctka (asi klíč č. 14). Všichni hráli asi tak nějak ten
punk a jeho odnože, v horším případě ska (uf a je to venku). Teda asi všichni kromě MT, ty si dali
klasicky setík undergroundu zastydlých disidentů, proložený místní autorskou poezií. To je o muzice
asi tak všechno, víc po mě nechtějte. 
Večírek skončil pěkně slušně včas, tj. asi v 7 ráno. Myslím, že cílová skupina si přišla na své a
ostatní si v průběhu akce našli jinou zábavu, pro ně přijatelnou. Nakonec Vás všech dorazilo asi stejně
jako vloni, tedy cca 160 platících. Ti (a my) vypili asi 16 sudů Pelhřimovkého likéru i řidičské „desítky“
a hodně rumu. I díky tomu si tedy můžeme dovolit uspořádat pro Vás tenhle večírek (nebo dva večírky)
i v příštím roce! Díky všem, co přišli nebo jinak pomohli nebo obojí. Bez Vás by to nešlo. 
Dne 28. 12. 2016 v Dobré Vodě napsal Mlíkař číslo 12 - Lukáš Vlach.
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SVĚCENÍ OBECNÍHO PRAPORU
V sobotu 17. 9. 2016 proběhla před budovou bývalé školy slavnost svěcení nového obecního
znaku a praporu. Slavnost úvodním slovem zahájil starosta obce Miloslav M. Zíka. Poté byly znak a
prapor, slavnostně přinesené místními hasiči, posvěceny farářem Jaromírem Šmejkalem z Pacova.
Význam symbolů použitých na znaku a praporu následně popsal autor jejich návrhu Miloslav Daněk.
Hudební doprovod slavnostního odpoledne zajistila Černovická dechovka.
Velký úspěch u přítomných přihlížejících sklidil překvapivý nefalšovaný požární útok
dobrovodských hasičů s nejmodernější místní technikou. K programu dále patřil mládežnický fotbalový
mini turnaj na hřišti pod kapličkou, projížďky s koňským spřežením kočírovaným Miroslavem Vlachem
starším, večerní zábavu obstarala v místní třídě Vlčeveská čtyřka. Po celou slavnost bylo připraveno
bohaté občerstvení včetně grilovaného prasete.
Oficiální popis znaku a praporu v Registru komunálních symbolů, který zajišťuje evidenci
žádostí o udělení obecních symbolů a shromažďuje informace o obecních symbolech České republiky:
Znak: Ve stříbrno-modře vlnitě děleném štítě nahoře kosmo džbán, dole zvon, obojí opačných
barev.
Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zvlněný modrý s jedním vrcholem a dvěma
prohlubněmi. V bílém pruhu kosmo džbán, v modrém zvon, obojí opačných barev. Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3.
A jaká je tedy cesta získání obecních symbolů:
Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT). Žádosti o udělení obecních
symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT.
Jednání podvýboru jsou ze zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
neveřejná. Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků
v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách). https://rekos.psp.cz/
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O předávání certifikátu k užívání symbolů v Parlamentu je psáno v jiném článku.
Jan a Lucie Hlavinkovi
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ROZHOVOR S NOVOU OBČANKOU DV
I letos nám přibyl nový občan, respektive dvě občanky a tak jsme se rozhodli s tou starší udělat
krátký rozhovor.
Hana Vacířová, společně s dcerou Kristýnou a psy, jsou v Dobré Vodě u Pacova přihlášené od
12. září 2016. Předtím žila ve Vintířově, pochází z Černovic (Markvarce).
Co se Vám líbí na naší obci?
Obec je živá, neustále se tu něco děje – divadla, zábavy, koncerty, Vodafest. O obec neustále
obyvatelé pečují, udržují ji příjemnou, hezkou. Do Dobré Vody jsem již předtím chodila na procházky,
do místních lesů na houby a lesní plody. Od svých 10 let jsem chodila do Dobré Vody dívat se na koně
– Žanku.
Co se Vám na naší obci naopak nelíbí? Co bychom měli vylepšit?
Mohli by se nechat vyčistit rybníky, aby se v nich dalo v létě koupat (nyní je tedy k dispozici
nový rybník mezi Dobrou Vodou a Věžnou, ale kdyby bylo něco blíž …). Dále bych omezila pohyb psů
po vsi a sousedovic slepice.
Jaké máte koníčky, zájmy?
Mám ráda zvířata, máme doma 3 kočky, králíky, ale hlavně psy – konkrétně dlouhosrsté kolie
trikolóry. Pět let jsme užívali titul nejlepší chovatelské stanice, jezdili s nimi na soutěže, vyhrávali
poháry. Díky soutěžím jsem se dostala do různých zemí – např. Makedonie, Moldávie, Švédsko, Rusko,
Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Finsko, Německo.
Jaké akce by se měli pořádat v Dobré Vodě?
Kultura obce je bohatá, snažíte se pořádat velké množství akcí, ale chybí mi tu akce pro děti nějaké stezky Bobříka odvahy, apod.
Co plánujete s rodinou na rok 2017?
Pokud se zadaří, chtěla bych na jaře štěňata od mojí fenky. Nějakou společnou dovolenou,
odpočinout si. Velkou část svého času věnuji péči o své rodiče. Určitě si nedáváme žádná novoroční
předsevzetí 
Lenka Vacířová
M. M. Zíka
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KRONIKA OBCE DOBRÁ VODA U PACOVA 2015
POČASÍ
Rok 2015 byl na srážky podprůměrný. Sněhu napadlo málo, rybníky téměř nezamrzly. Teploty
se v zimních měsících držely ve dne kolem nuly, v noci klesaly maximálně k minus deseti stupňům.
Série více chladnějších dnů po sobě se nevyskytla, spíše bylo ve dne i tepleji, až k pěti stupňům nad
nulou. V létě bylo tropických dnů /teplota nad třicet stupňů/ asi třicet.

KULTURNÍ AKCE
6. ledna proběhla opět Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek putoval do kasy České katolické charity.
31. ledna se uskutečnila přednáška Jana Urbana z Vlašimské astronomické společnosti. Týkala
se toho, co se nám událo za poslední rok nad hlavami. Tato přednáška si získala již značnou oblibu,
neboť se koná každoročně již mnoho let.
7. února byl uspořádán dětský karneval. Opět byl v režii skupiny Jezevci, která měla připravené
různé hry a soutěže. Odměny zajistila Obec, vstupné bylo 50,- Kč. Ve vesnici a okolí je již málo dětí
školou povinných, takže účast dětí v maskách je nižší než v dřívějších letech. Asi dvacet masek a k ním
dalších dvacet účastníků v civilu se dobře bavilo.
14. února prošel naší obcí již druhý ročník masopustního průvodu. Zúčastnily se ho vedle
tradičních masek, jako jsou medvěd, kůň, šašek, bába, nevěsta, ras, žid i masky již novější, třeba rytíři,
zvířátka, pohádkové a bájné postavy. Průvod vyrazil v 13,00 hodin od místní školy a zde také asi v 17,00
hodin svůj pochod ukončil závěrečnou porážkou koně a medvěda. Večer se konaly v místní škole ještě
První masopustní bramborové hody. Místní dívky, ženy i muži se podíleli na přípravě pokrmů
z brambor, mnohdy jídel neznámých, tvořených podle receptů. Většina výtvorů se celkem povedla a
dala se konzumovat. Všichni mohli také ochutnat koblihovou výslužku.
21. února uspořádal místí svaz hasičů a rybářů Hasičský ples. K poslechu a tanci hrála hudební
skupina z Kamenice nad Lipou Status-M. Zábavu zpestřila i scénka sehraná z členů již zmíněných
spolků. Pořadatelé také jako již tradičně zajistili i zajímavou a bohatou tombolu. Vstupné bylo 100,-Kč.
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21. března proběhlo Velikonoční tvoření v místí škole pod vedením M. Trefilové / rodačky
z č.p.20/ a J. Bártů / rodačky z č.p.11/. Organizátorky zajistily vhodný materiál na výrobu, obec akci
finančně zajistila a účastnice si s sebou přinesly malé pohoštění. Každý si mohl vytvořit velikonoční
věnec či jinou výzdobu, ozdobit si petrklíč nebo jen tak posedět a popovídat. Všem zúčastněným se zde
velmi líbilo.
29. - 31. května se konala pouť. Program byl již standardně dán. V pátek večer proběhlo
promítání dětského filmu spojené s občerstvením u mlékárny. V sobotu večer hrála též u mlékárny na
návsi k poslechu a tanci skupina Cílek Aromali Kremali Biskúvi. Účastníci si pochutnali na grilovaném
praseti nad ohněm i na cukroví z vlastních donášek. V neděli před svátečním obědem /který se koná pro
přespolní účastníky již tradičně ve škole/ byla v místní kapličce sloužena Mše svatá p. páterem Janem
Paulem z farnosti Černovice. Odpoledne proběhl fotbalový turnaj, pro menší děti byl zapůjčen skákací
hrad a divadlo sehráli členové spolku Hralous. Celý víkend nám zpříjemňovala i pouťová střelnice.
30. května byla také pořízena hromadná fotografie občanů Dobré Vody a jejich příbuzných a
přátel. Bohužel se na focení všichni nedostavili. Fotografie bude součástí Fotografické kroniky 2015.
17. července zajistila obec promítání filmu „Něžné vlny“ venku na návsi. Podobné akce jsou
vždy doplněny drobným občerstvením. Několikrát od jara do podzimu se uskutečnilo společné grilování
na návsi u mlékárny. Účastníci si donesou své jídlo, které si mohou opéci na horkém kameni.
25. července se již počtrnácté sešli přívrženci setkání na Jalovém vrchu, aby společně pohovořili
nad tématem tentokrát upálení mistra Jana Husa před šesti sty lety. Po návratu do vsi se mohli všichni
zúčastnění občerstvit a poté shlédnout představení kočovného divadla Studna, popřípadě se i zúčastnit
vystoupení. Odpoledne i večer všem zpříjemnil harmonikář p. Vít Moštěk. V průběhu celého dne se
mohli zájemci podívat na oblohu nad Dobrou Vodou hvězdářským dalekohledem Vlašimské
astronomické společnosti.
8. srpna pořádal spolek Mlíkaři již poněkolikáté Vodafest /koncert různých hudebních žánrů,
především rocku, punku aj./. Milovníci této hudby se sešli v počtu asi sto šedesáti platících návštěvníků
v Pískovně u lesa Lesíky. První kapela zahrála v 16,00 hodin, poslední až dlouho po půlnoci.
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28. listopadu odpoledne uspořádala M. Trefilová a J. Bártů Vánoční tvoření, při kterém si
všichni zájemci vytvořili vánoční výzdobu nebo adventní věnec. Poté všichni společně poseděli u kávy
a něčeho dobrého, co si sami donesli. V 18,00 hodin se všichni přemístili před kapličku, kde byl
slavnostně rozsvícen vánoční strom /ozdobený kaštan/. Příjemný den mohli všichni zakončit poslechem
hudební skupiny Srny a dřevo z Pacova, která vystoupila v místí škole od 20,00ti hodin.
19. prosince uspořádali M. Trefil a A. Symonová přednášku ze své cesty po Gruzii.
22. prosince proběhlo Vánoční setkání u kapličky, slavnostní náladu navodil pěvecký sbor
Lumen a vystoupení dětí s hrou na různé hudební nástroje. Místní děti také vytvořily živý Betlém a
všichni si zazpívali některé známé koledy. Večer pokračoval vystoupením Slávka Klecandra v místní
škole. Vstupné bylo 100,- Kč.
26. prosince v místní škole uspořádal spolek Lesklé koule hudební setkání tří kapel. Vystoupilo
Místní těleso z Dobré Vody, NNP z Pelhřimova a Čerstvý schody z Pelhřimova. Vstupné bylo 100,- Kč.
30. prosince čaroval ve třídě místní školy opět Magistr Kelly, a to nejen pro děti ale i pro dospělé.
Poté se konal šipkový turnaj, nejdříve pro děti a večer pro dospělé.
31. prosince slavili občané Silvestr nejen doma, ale i v místní škole, v mlékárně a v kofolárně
/děti/. O půlnoci se nad vsí rozzářil ohňostroj financovaný obcí Dobrá Voda.

SPORTOVNÍ AKCE
Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil hned několika soutěží. 2. 5. proběhla okrsková soutěž ve
Věžné, kde nás reprezentovalo družstvo mužů a družstvo dětí. 13. 6. proběhla také ve Věžné soutěž O
pohár starosty, kde se zúčastnilo pouze družstvo mužů. Ze čtrnácti soutěžících se umístili na dvanáctém
místě.
11. července se v Hatích konal soutěžní výlov na udici, spojený s občerstvením z ryb a
posezením v krásném a upraveném prostředí rybníka. Akci pořádali místní rybáři.
Děti se také účastnily fotbalového turnaje ve Věžné.
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Ve vsi je k dispozici travnaté fotbalové hřiště na loučce na návsi, dovybavené dvěma brankami.
Pod místní školou je pískové hřiště na míčové hry. Obyvatelé provozují cyklistiku, turistiku, běh, chůzi
s holemi, kopanou, nohejbal, hokej, florbal aj.

ZNAK A PRAPOR
12. 12. 1014 se na schůzi obecního zastupitelstva projednávala možnost vytvořit obecní znak a
prapor. Počátkem roku 2015 byl osloven p. M. Daněk z Nového Dvora, aby vytvořil návrhy, vhodné
pro naši obec. Po předložení návrhů v anketě vyhrála varianta modrobílého znaku se džbánem /symbol
dobré vody/a se zvonem /symbol statečnosti místních občanů, kteří místní zvon uchránili před konfiskací
v roce 1918 potopením do tůně/.

BRIGÁDY
Několikrát do roka byla uspořádána obecní brigáda na úklid školy, návsi, hrabání trávy,
podzimního listí, vyřezávání roští kolem vsi, kolem rybníků, kolem cest za vesnicí a také na vyřezávání
sušin v obecním lese, aby bylo čím topit v místních klubovnách a ve škole.
Zdeňka Marešová

NÁVŠTĚVY U NEJSTARŠÍCH SPOLUOBČANŮ
12. 10. 2016 jsme se starostou jeli navštívit paní Miladu Másilkovou, která oslavila 87.
narozeniny. Žije v Daměnicích u dcery.
25. 10. 2016 jsme se opět se starostou vydali navštívit pana Josefa Brože na samotu Bělá, který
oslavil 82. narozeniny.
4. 12. 2016 jsme se vydali do horní části naší obce navštívit paní Marii Součkovou, která oslavila
84. narozeniny.

Lenka Vacířová
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TVOŘÍME I O VÁNOCÍCH
Co by to bylo za Vánoce bez adventního věnce, svícnu a věnce na dveřích. A abychom si
nemuseli kupovat výzdobu v obchodech, tak jsme si čekání na Vánoce zkrátili společným tvořením.
Sešlo se nás opravdu hodně, místní třída byla plná tvořivých rukou a vznikal jeden věnec za druhým.
Pohodu podtrhly koledy, dobroty, které tvořivé dámy upekly i káva a společné povídání. Když se
uklidilo poslední jehličí, tak jsme se všichni přemístili ke kapličce, kde se po 18. hodině rozsvítil náš
kaštan, který se letos nově pyšnil i kometou. Svařák nás zahřál a živá hudba vše dokonale podtrhla. Jen
jsme si říkali, že ten sníh stále chybí… Tak třeba za rok.
PS (za obec): Na obecním úřadě je pořád bedna, do které můžete nosit staré ozdoby, které se
ještě dají použít. Děkujeme.
Bc. Kateřina Pošustová, DiS.
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SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SVIDNÍK
I letos jsme vyrazili na setkání občanů okolních obcí – na Svidník. Výprava se rozšířila o několik
členů a domácích mazlíčků. Všichni jsme se sešli v dopoledních hodinách u školy, udělali společné foto,
dostali zajímavé tipy k místním přírodním památkám a vyrazili. Cestou jsme si prohlédli les, který sázel
sám v dětství Jiří Pošusta st. Cestou jsme si udělali pár zastávek na občerstvení, a po dvou hodinách
jsme dorazili na kopec, kde jsme dostali teplý čaj na zahřátí. Mezitím, co skupinky z okolních obcí
přicházely, my se chystali k odchodu, protože nás čekalo ještě dost kilometrů do cíle. Krátce před
setměním jsme došli na náš nejvyšší bod – Jalový vrch, kde na nás čekala skupinka patriotů (méně
fyzicky zdatných), kteří s námi sešli do vsi. Nejmladším účastníkem výstupu byl Štěpán Mareš, naopak
nejstarším byl Fík (70 let ). Pokud nám bude počasí přát, vyrazíme i letos! Můžete se přidat.
Lenka Vacířová
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SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA JALOVÝ VRCH
Na Silvestra odpoledne proběhl tradiční výstup na naši Fudžijámu – Jalový vrch. Na vzdory
silnému mrazu se dobrovodští turističtí patrioti plni odhodlání vydali na vrchol, kde proběhlo krátké
zamyšlení a setkání s kolegy, kteří se vraceli z nějakého sousedního kopce, a následoval sestup zpět do
vsi.
Za Spolek dobrovodských turistů.
Jan Hlavinka

GALERIE

Keltský telegraf 2016

Karneval 2016

Čarodějnice 2016

Hatě leden 2016
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Výlov Pod Zíkova

Pěší výlet s deštěm

Čerti 2016

Koncerty Místního Tělesa

Hasičský ples
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Tvůrci časopisu:
Miloslav Matěj Zíka

Milan Pošusta st.

Lenka Vacířová

Milan Pošusta ml.

Ing. Jan Vlach

Ing. Miroslav Vlach

Jan Hlavinka

Bc. Kateřina Pošustová, DiS.

Ing. Lukáš Vlach

Zdeňka Marešová
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