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ÚVODNÍ SLOVO
Občasník je znovu na světě. Doufám, že se dozvíte více veselých věcí než těch smutných.
Začnu tou méně veselou, jíž je zdražení vody, které nás čeká od 1.1.2020. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání 4.10.2019 odsouhlasilo zdražení vody ze současných 8 Kč na 12 Kč za 1 m3 vody. Jedná se
o neoblíbený krok, před jehož schválením probíhala bouřlivá diskuze. Ke zdražení nás vedlo několik
důvodů. Jedním z nich je šetření vodou. Sdělovací prostředky nás masírují zprávami o úbytku pitné
vody v krajině. V tom vidíme jednoduchý princip, kdo bude více šetřit, zaplatí za vodu méně. Dále
musí obec vytvářet zdroje na údržbu a obnovu vodovodu a kanalizace. Máme na to zřízen speciální
účet, kam musíme každý rok převádět určitou částku. Navíc jsme se dostali pod tlak úřadů, že máme
nejednotnou cenu pro odběratele. Tímto krokem sjednocujeme cenu vody všem odběratelům na 12 Kč
za 1 m3, takže k diskriminaci již docházet nebude. Nová cena se bude skládat z 12 Kč vodného + 2 Kč
stočného. Placení stočného v Dobré Vodě je další nepříjemnou novinkou. Jsme nuceni tento krok
udělat, jelikož obec má každý rok finanční náklad na odběr odpadních vod (10540,- Kč) a nemá účetní
příjem. Stočné tak musí platit všichni, kdo vypouští odpadní vody do obecní kanalizace.
Další zdražení provedlo SOMPO

(popelnice), kde cena pro rok 2020 je 685 Kč na osobu.

Zastupitelstvo rozhodlo, že cena pro občany zůstává 300 Kč, tedy nezměněna. Rozdíl bude hrazen
obcí. Tak to je veselejší závěr.
Vážené sousedky, vážení sousedé,
motivační čtení, které nám má dát smysl žití
v tomto údolí,
Vám přeje
Miloslav Matěj Zíka
starosta
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošním roce se nám podařilo chodit přesně 6.1.2019. Chodilo se ve složení Ludmila Zíková,
Anežka Hlavinková a Kristýna Švecová. Vybraly 3823.-Kč. Posléze proběhla výměna Anežky
Hlavinkové za Antonína Zíku a s M. Trefilem obešli obec Leskovice. Farní charita děkuje všem
za ochotu a my doufáme, že až budeme potřebovat pomoc, budeme vyslyšeni.
M. M. Zíka a A. Zíka

DOBROVODSKÝ BIATLON
Dobrá Voda nežije jen kulturními akcemi, i sport se tu těší velké oblibě. V zimě je oblíbené bruslení
a běžkování. K běžkování neodmyslitelně patří i biatlonové závody, které jsou v Dobré Vodě již
tradiční. Letošní biatlon se konal 26. ledna. Závod byl rozdělen do dvou kategorií, a to na dospělé
a děti. Účast byla hojná, zapojili se jak místní, tak i přespolní. Z okolních vesnic jsme přivítali
například Kámen, Věžnou či trochu vzdálenější Pelhřimov a Křelovice.
Děti i dospělí měli stejnou trasu, která vedla od budovy místní školy rovnou nahoru kolem Matějkovy
chalupy. Dále se rozprostírala skrze pustoprázdné pole, kde foukal velmi silný vítr, zem byla umrznutá
a závodníci si připadali jako na Sibiři. Když se podařilo překonat polní pustinu, dorazili závodníci
k rybníku v Hatích, kde bylo první střelecké stanoviště. Pravidla byla jasná, za každou střelu vedle
musí závodník oběhnout jedno trestné kolečko kolem rybníka. Kdo nejel přesně na vteřiny, ten si mohl
dovolit přijmout i skromné pohoštění od místních strážců stanoviště a srknout si grogu či čaje.
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Od rybníka vedla cesta nahoru k lesu. Výstup do kopce byl poměrně náročný. Vítr foukal, lyže
podkluzovaly. V tomto úseku byl i velmi lepkavý sníh, který se na špatně namazané lyže lepil.
Když závodníci dorazili k lesu, odbočili směrem k vodojemu a jeli podél lesa až k cestě. Zde už bylo
vidět pomalu na cíl. Závodníci se napojili na silnici, která prochází vsí od Součkovy chalupy, kolem
Pajerovy chalupy až dolů k Mlíkárně. Parkoviště vedle Mlíkárny bylo druhým střeleckým stanovištěm.
Zde platila pravidla stejná, jen trestná kolečka byla kolem fotbalového hřiště. Odtud už stačilo se jen
vyškrábat na poslední kopeček ke škole, zout běžky a ohlásit svůj příjezd ve třídě školy. Závodníci se
po proběhnutí posílili svařáčkem či pivem, klobáska také nechyběla.
Průměrný čas závodu se pohyboval mezi 30 a 50 minutami, ale našli se i tací, kteří si chtěli zimní
atmosféru náležitě vychutnat a závodili i déle než dvě hodiny. Celkově se biatlon shledal s úspěchem
a obešel se bez větších zranění a jen s lehkými újmami na psychickém zdraví.
Výsledky biatlonu byly následující:
1. Místo – Miroslav Matějka

Děti:

2. Místo - Martin Trefil

1. Místo – Lída Zíková

3. Místo – Antonín Zíka

2. Místo – Anežka Hlavinková
Martina Blažková
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KOFOLÁŘI (OBYVATELÉ BÝVALÉ PRÁDELNY)
V letošním roce se u nás v klubovně moc věcí nezměnilo. V loňském přibylo nové vylepšení kamen,
které zajišťuje mnohem rychlejší zahřátí prostoru, znova se nabílil interiér, pár křesel se vyměnilo
za novější a rozrostl se počet skleněného nádobí.
Během roku se zde uskutečnilo mnoho oslav nebo jen sešlostí, či společné sledování filmů různých
žánrů. Naše parta se zúčastnila pouťového fotbalového turnaje v Dobré Vodě. Pár z nás také
už tradičně doplnilo hasičskou reprezentaci na okolních soutěžích.
Skupinka odvážlivců se na začátku léta už potřetí vydala na strastiplnou cestu Dobrá Voda – Jindřichův
Hradec - Rakousko. Vyšli jsme se spacáky a ešusy a 4 dny a 3 noci přežívali v nelítostné přírodě.
Nakonec jsme všichni v pořádku dorazili zpět domů. Také většina z nás dorazila podpořit místní
prestižní festival.
Často se scházíme si popovídat, nebo jen pořešit budoucí akce.
Konec roku strávíme opět v přátelském kruhu, ať v Dobré Vodě nebo jinde.
Chtěli bychom poděkovat vedení obce za podporu a trpělivost s námi.
Emanuel Mareš
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VÝLET DO DIVADLA
Z kraje dubna, konkrétně 6.dubna 2019, vyrazili dobrovodští autobusem za kulturou do Počátek.
Ochotnický divadelní soubor z Počátek si totiž pro letošní rok připravil hru s názvem Na letním bytě.
Cesta autobusem byla zpříjemněna vínem, pivem i jiným mokem, takže rychle utekla. Na rozdíl
od představení. Někteří byli po cestě tak znaveni, že jim počátecké kino posloužilo jako noclehárna
a divadelní hru využili po svém.
Každopádně to jistě byl pro každého větší či menší zážitek a snaha ochotníků se cení. Kostýmy byly
dle mého velmi povedené. Obsah by snesl být o něco kratší, avšak ne každá recenze a hodnocení bývají
vždy kladné. I to je umění.
Přesto se těším a hlavně věřím, že příští rok se počátečtí předvedou v celé své kráse a my je přijedeme
v hojném počtu opět podpořit.
Kateřina Pošustová
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VELIKONOCE V DOBRÉ VODĚ
Všichni víme, že Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, takže každý rok nás překvapí jiným datem.
Letošní velikonoční dny byly plné sluníčka, vysokých teplot a jarního kvítí. Ještě, než přišly
velikonoční dny, tak jsme v sobotu 13. dubna tradičně tvořily jarní a velikonočních dekorace
pod záštitou paní M. Trefilové a J. Bártů. Bez jejich iniciativy by naše domy jistě nebyly obohaceny
takovou výzdobou.
Velký pátek byl 19. dubna, takže pro většinu z nás to znamenalo krásný slunečný o dva dny
prodloužený víkend. Na Zelený čtvrtek přestaly zvonit zvony, prý odlétly do Říma a děti, ty místní
i přespolní, oprášily řehtačky a vyrazily do vsi. Na Bílou sobotu chodily od domu k domu a řehtaly
a koledovaly tak dlouho, dokud nedostaly vajíčka nebo sladkosti, které si jistě spravedlivě rozdělily.
Na Boží hod velikonoční se pečou beránci, mazance, jidáše a barví vajíčka, aby bylo čím v pondělí
koledníky obdarovat. Víte, že dříve se mazance nepekly sladké s mandlemi a rozinkami, ale naopak
slané s mnoha vejci a sýrem? Kluci většinou v neděli řežou vrbové proutky a pletou pomlázku, kterou
jim my ženy ozdobíme stužkou. Zajímavostí je, že počet stužek na pomlázce označuje počet žen, které
pomlázka pomladila. V pondělí kluci vyrazili na koledu a za básničku dostanou nejen vajíčko
malované, ale často i po nejednom kalíšku.
Mimochodem, příští rok je rokem přestupním, tudíž vyrazíme my dívky a ženy a vše vám pánové
oplatíme.
Kateřina Pošustová
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO - 490 DNÍ MIMO DOBROU VODU
Jelikož moje poslední velká cesta trvala déle než rok, popis její velké části jste si již mohli přečíst
v předchozím čísle našeho občasníku před rokem. Jenom pro shrnutí, ať nemusíte v šuplících lovit
loňské vydání: v lednu 2018 jsem vyrazil do Nepálu a přes Indonésii a Kambodžu jsem dorazil
na Nový Zéland, odtud poté do Kanady, kde jsem oslavil i Nový rok a kde také navážu…
Silvestrovskou půlnoc jsem oslavil opravdu netradičně. Přesně ve dvanáct v noci mi totiž začínala
pracovní doba a já a moji kolegové jsme střídali odpolední směnu rolbařů. Dalších přibližně osm hodin
jsem se vozil v rolbě a staral se o úpravu sněhu, aby se ráno lyžařům klepala kolena jen kvůli
zbytkovému alkoholu a ne kvůli nerovnostem sjezdovek. Takhle nějak probíhala velká část mojí zimy.
Půlnoc – půlhodinové předání informací, co a kde máme dělat. Následovalo osm až devět hodin
rolbování. Těsně před otevřením areálu jsem musel zaparkovat rolbu, aby mi žádný lyžař-střelec
neskončil ve lžíci. Pak následovalo očištění rolby od sněhu a ledu, vyreportování případných závad,
dotankování nafty a cesta dolů na základnu na poradu s naším šéfem. V půl jedenácté jsem si mohl
“odkliknout“, skočit na snowboard a jít si zajezdit. Když bylo pěkně a já měl chuť a sílu, vydržel jsem
jezdit do dvou odpoledne. Poslední jízdu dne jsem zakončil přímo u našeho ubytování, dal si sprchu
a večeři. Nejdýl kolem čtvrté odpolední jsem se snažil být v peřinách, aby mě v půl jedenácté mohl
zase vzbudit budík.
Takový režim jsem měl osm dní (nocí) v řadě a pak následoval můj šestidenní víkend. V ten moment
jsem mohl jezdit od rána do večera. V celkovém součtu jsem napočítal asi 105 dnů (samozřejmě
ne vždy celých), kdy jsem stál na prkně. Středisko otvíralo na konci listopadu a zavíralo v půlce dubna,
takže jsem si zajezdil, můžu říct, dostatečně. Kanadská zima, ač náš resort Sun Peaks byl v “teplejší“
části hor, byla studená. V podstatě celý únor nevylezla teplota nad -20°C a v noci klesala k mínus
třicítce. Ale jak říkal kolega rolbař (ve volném překladu): „Aspoň všechny ty šunky zůstanou doma
a sjezdovky jsou jen pro nás!“ Každopádně po čase si většina zvykne, a tak v březnu, když teplota
vylezla k mínus deseti, si už každý liboval, jak je venku hezky. Závěr sezóny byl dokonce extrémně
teplý, takže si každý užil i dostatek letního lyžování. Potom, co sněhy z velké části roztály, nezbývalo
nic než udělat si dvoutýdenní výlet po jarní Kanadě a navštívit několik známých, které jsme tam měli.
Cestou jsme prodali auto a s letenkou v ruce jsme strávili pár dní v Calgary. Naše promrzlá těla jsme
si s Míšou rozhodli prohřát v jihoamerické Kolumbii. Měsíc v Kolumbii byl vskutku jenom
ochutnávkou Jižní Ameriky. Oprášil jsem svojí španělštinu (těch pár slov), kterou jsem se naučil
na začátku svých cest ve Střední Americe. Strávili jsme nějaký čas v horách, nakoukli do pralesa,
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vykoupali se v Karibiku, navštívili stará koloniální města, poznali pár zajímavých místňáků a ochutnali
spoustu místních dobrot a různých nápojů.
A jak jsem slíbil, tak jsem udělal, do pouti jsem byl zpět doma v Dobré Vodě. A teď (pro teď) se nikam
(nikam daleko a dlouhodobě) nechystám.
Jan Vlach
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HASIČI
Hasičská sezóna sboru dobrovolných hasičů Dobrá Voda za rok 2019.
Výroční hasičská schůze letos proběhla 19. ledna.
Hasičsko-rybářský bál se konal v sobotu 30. března v budově bývalé školy. K tanci a poslechu,
jako tomu je již několik let, zahrála kapela Status M z Kamenice nad Lipou. Děkujeme všem, kteří se
s námi přišli pobavit a zatančit si. Doufáme, že i nadcházející roky se budeme těšit stejně hojné účasti.
Stejně jako tomu bylo i minulý rok, tak i letos se okrsková soutěž konala v květnu, konkrétně
osmnáctého. Jen domácí byli tentokrát hasiči z Věžné. Za SDH Dobrá Voda si zasoutěžili Klára
Zíková, Lenka Vacířová, Petra Čajová, Oldřich Zíka, Jan Pejčoch, Tomáš Kršek a Daniel Mareš ml.
Zúčastnění obsadili 5. místo.
Již tradiční červnové akce „O pohár starosty obce Věžná“, která se letos konala 8. 6., se zúčastnilo
družstvo SDH Dobrá Voda v sestavě Klára Zíková, Petra Čajová, Jan Pejčoch, Emanuel Mareš, Tomáš
Kršek, Josef Blažek a Daniel Mareš ml. Družstvo vybojovalo v menší, ale kvalitnější konkurenci,
4. místo. Všem, kteří reprezentovali sbor nejen v tomto roce, chceme poděkovat za odvážné výkony.
Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda přeje všem odběratelům občasníku příjemné strávení svátků
vánočních a hodně úspěchů v roce 2020.
SDH Dobrá Voda
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RYBY A RYBNÍKY V DOBRÉ VODĚ
Blíží se konec roku a my zhodnotíme, co se dělo v našich rybnících.
23.3.2019 jsme lovili rybník Hať. Počasí nám moc nepřálo, ale zato přírůstky byly nad očekávání
dobré. Nějaké ryby sice scházely, ale to asi tak musí být, že se sem tam nějaká ryba ztratí.
20.4.2019 jsme lovili rybník Pod Zíkovi. Tam jsme byli také spokojení. 140 kaprů o váze 1,5kg,
10 amurů a také 3 sumečky americké jsme odvezli do Hatí.
21.4.2019 jsme lovili rybník Pod Babky. Tam jsme ale naopak dopadli velmi špatně.
24.4.2019 jsme přivezli novou sádku do rybníku Pod Zíkovi, do Hatí i Pod Babky. Jenže po teplém
létě byly malé přítoky a Pod Babky i Pod Zíkovi došlo k uhynutí ryb. Plány, co jsme si dali o výroční
hasičské schůzi – okysličování vody, zůstaly hodně plané.
13.7.2019

proběhl

kontrolní

odlov v Hati. Vše se vyvedlo,
slavilo se do noci.
A to je pro letošní rok vše o tom,
co se dělo v našich vodách.

Milan Pošusta st.
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POUŤOVÉ KOULOVÁNÍ
Ve dnech 14.6. - 16.6.2019 se opět po roce konala, dalo by se říci již tradiční dobrovodská pouť.
No tedy po roce… pro upřesnění těm, kteří možná nevědí, tak datum pouti se stanoví dle Velikonoc
a je to tedy vždy osmá neděle od Velikonoc!
Jako vždy se pouťový týden nesl v rámci příprav na víkend. Zabilo a naložilo se prase, aby bylo
v sobotu co jíst. Koupilo se a přivezlo pivo a limonády, abychom k tomu měli také co pít. V pátek
proběhl u Mlíkárny pod lípou tzv. Večer katr, kdy jsme si na zdi obecní garáže promítli pohádku.
Tentokrát se promítal americký animovaný snímek Tajný život mazlíčků, který si myslím, měl
i přes průměrné hodnocení kritiků, docela úspěch a všem se líbil. Při promítání jsme také stihli ještě
ugrilovat něco k snědku na „Lukyho teplém kameni“, což se i přes průměrné hodnocení kritiků taky
snědlo.
Sobota začala již od rána opět přípravou na večer. Musely se postavit stany, napíchnout prase
a nafouknout skákací hrad, takže o dopolední zábavu bylo postaráno. Večer se konala pouťová zábava,
která se nesla v rytmech funky punk-rock-rock’n’roll-punku. Nejdříve zahrála místní adolescentská
punk-rocková kapela Prádelní koš, na jejíž představení na domácí scéně samozřejmě všichni místní
i nemístní čekali a myslím, že i přes průměrné hodnocení kritiků, sklidil jejich set vlastních
i převzatých songů velký úspěch. Jako další vystoupili se svojí, nám již známou show, pelhřimovští
rock-punkoví Mullethead, a opět nezklamali. Po nich následovala veřejná premiéra rock’n’rollpunkových Žádný problém, kteří rozhodně nezůstali pozadu a před nabuzeným královským publikem
ze sebe vyždímali vše. Po muzice (vlastně i před a v průběhu) nám nezbylo než se pověnovat domácí
kořalce a pelhřimovskému pivu a myslím, že i přes varování kritiků, se to taky povedlo. Potom se,
jako v několika posledních letech, v ranních hodinách někteří z nás odebrali na fotbalové hřiště, kam
překvapivě nešli hrát fotbal, ale strávili zde zbytek rána/noci ve spacácích pod širákem.
Nedělní klasika již probíhala kompletně dle zaběhlých zvyků. Příprava oběda pro poutníky, mše svatá
v místní kapličce, oběd pro poutníky, fotbalový turnaj, divadelní představení pro děti, vyhlášení vítězů
turnaje a odpolední posezení až do hodin podvečerních. Je potřeba poděkovat divadelnímu spolku
Hralous za dlouholetou spolupráci. A především a hlavně vyzdvihnout to, že tým složený z pár Mlíkařů
vyhrál fotbalový turnaj, a to přesně po dvaceti letech.
Doufám, že všechny zúčastněné to letos bavilo stejně jako posledních pár let a že se příští pouť zase
potkáme!
V Dobré Vodě u Pacova, místní stavitel Lukáš Vlach
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SETKÁNÍ POD JALOVÝM VRCHEM
Letošní Jalový vrch proběhl 27.7.2019, téma: Likvidace selského stavu v polovině 20. století
na Pelhřimovsku, zpracovala Mgr. Irena Krčilová. Paní Krčilová čerpala z materiálů jí připravované
knihy. Dozvěděli jsme se, jaké praktiky používala Komunistická strana k naplnění svých falešných
ideálů, kolika lidem kvůli tomu vzali domov, rodinu, někomu i život. Po návratu do vsi na nás čekal
pečený beran, abychom ho sežrali. Od 18 hodin sehrál táborský divadelní spolek Divadlo Dokola
pohádku O kouzelné vodě.
M. M. Zíka a A. Zíka

VODAFEST – PÁTEK
Nápad rozšířit Vodafest ještě o páteční program přišel okolo Velikonoc. My, členové Prádelního koše,
jsme zjišťovali, jestli se pro nás najde místo v programu a dostalo se nám jasné odpovědi. Letos ne,
ale když si chcete zahrát, uspořádejte pátek. Dlouho jsme neváhali a hned na to kývli. Oslovili jsme
pár našich kamarádů z okolí Pelhřimova a Brna a dali jsme dohromady line-up složený z kapel
Myšlenkový pochod, Postřik na plevel, Prádelní koš a Svůdníci. O zvuk se postaral náš známý Radim.
Nic moc jiného jsme zařizovat nemuseli, tak jsme jenom s napětím čekali na první srpnový víkend.
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S přípravami se tentokrát začalo už ve čtvrtek, aby bylo v pátek odpoledne všechno hotové. Dokonce
se už ve čtvrtek ve večerních hodinách narazilo pivo. Tím okamžikem přípravy pochopitelně pro ten
den skončily. V pátek ráno jsme se probudili ve spacácích pod velkým stanem a po vydatné snídani
se dali opět do práce. Zpříjemňovali jsme si ji různými způsoby. Například stavěním sněhuláka
ze sněhu, kterým se chladily sudy s pivem. Skončili jsme uprostřed odpoledne, a zatímco
se připravoval zvukař, my netrpělivě vyhlíželi kapely.
Jakmile dorazily, postavily si aparaturu a okolo osmé bylo všechno připraveno na zahájení.
Po slavnostním rituálu v podobě panáka rumu na podiu začala hrát první kapela – Postřik na plevel.
Jsou to mladí punkáči z Pelhřimova a zahájili nám to parádně. Po nich následovala kapela Myšlenkový
pochod, která je složená z pelhřimovských gympláků a hrají ve stylu anarcho-punk. Po nich přišel
na řadu Prádelní koš a oficiální část večera zakončili dva kluci (i když počet lidí na podiu se různě
měnil) z Brna říkající si Svůdníci. Tímto ovšem produkce neskončila. Na úplný konec se objevilo
uskupení Dobrovodská písnička, které se během chvilky změnilo v B. K. band. Poté se všechno
z podia uklidilo, zvukař odjel a my mohli jít spokojeně spát s pocitem, že se večer povedl.
Na závěr bych chtěla poděkovat Mlíkařům za tuhle možnost a za rok se v pátek zase těšíme!
Klára Zíková
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SOBOTNÍ VODAFEST
Letošní Vodafest pro nás začal už o den dříve, a o to víc jsme si ho užívali. Jak již bylo napsáno,
v pátek hrála muzika a o chod festivalu se staral Prádelní koš a spol., takže my pouze stáli za výčepem
a poslouchali produkci.
V sobotu už mnoho příprav nezbývalo, tak jsme jenom navezli guláš a zelňačku a čekali, až začnou
najíždět kapely a s obavami sledovali předpověď počasí, která nám moc nakloněna nebyla.
Lenka samozřejmě protestovala, ale po dvou letech se nám podařilo domluvit, aby festival odstartovalo
Místní těleso, během jehož vystoupení přišla první sprška tohoto dne. Po jeho kvalitním výkonu
nastoupila spřízněná kapela v Pořádku, která si představení evidentně užívala, což samozřejmě
přenášela i na publikum. Poté na pódium vylezli pivem řádně upraveni členové kapely Driák.
Kvůli rodičovským povinnostem bohužel nedokázali vystoupit v lepší čas, ale ani to jim nezabránilo
za pro ně charakteristických zvuků harmoniky pod valníkem vytvořit první větší kotel. Bahno jen
lítalo. Pro mírný odpočinek Driák vystřídala kapela Méďa Péďa. Mlíkařská srdcovka, co byla
před deseti lety na návsi slyšet pořád a po 4 letech nečinnosti se dala do kupy jenom proto, aby mohla
zahrát u nás! Ani další přeháňka nám tenhle zážitek nezkazila a Méďa Péďa za zvuků saxofonu ukončil
produkci, aby ho mohli na návěsu vystřídat divocí, rumem nasáklí kelti Budweis Drunken Bastards.
Klasika Vodafestu nemohla dopadnout jinak než úspěchem. Námořnické písně, opilci a irský styl
s kilty nedokonale zakrývajícími chlupatá pozadí, je dokonalým receptem na dobrou zábavu.
I přes protesty polonahého publika ale Bastardi museli skončit a vystřídal je očekávaný headliner
festivalu – The Fialky. Jo, profesionálně zahráli, rozhodně neurazili, dali pár panáků, sbalili se a zase
odjeli. Takový zážitek (nijaký) zanechali ve mně. Třeba jsem je jenom pořádně nevnímal, někdo mohl
mít názor zcela opačný, tak abych jim nekřivdil…
Další z hlavních hvězd byl Kohout plaší smrt. To už byla jiná paráda. Kapela byla z festivalu nadšená,
publikum zase nadšeno z kapely a několikanásobný přídavek následovaný kořalkami s námi pořadateli
svědčil o tom, že se vystoupení vyvedlo. Mostecká skupina Topunky, která poté naběhla na valník,
atmosféru udržela a vtipnými texty s kvalitní muzikou nás protáhla nocí až k poslednímu
vystupujícímu. The Two Eggs z Tábora hráli pro vyčerpané a alkoholem zmožené pódium až
do pozdních nočních (nebo brzkých ranních) hodin, ale to už nastal úplný konec Vodafestu, pan zvukař
(úplnou náhodou příbuzný od Mazanců ze Lhoty) sbalil aparát a nechal nás napospas tmě a tichu.
Nedělní ráno probíhalo klasicky. Všichni snídali guláš, párky a zelňačku, někteří kořalku, pivo teklo
skoro až do oběda a během toho se sklízelo. Letos byl úklid jednodušší díky vratným kelímkům,
které nahradily jednorázové plastové a tím nám ušetřily dost práce. V průběhu dopoledne mizeli lidé,
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lavičky, stany, návěs i výčep, až na místě nezůstalo nic, co by připomínalo festival. Nic kromě Pana
Aleše spícího pod břízou vedle svého bicyklu. A i ten nakonec zklamal a asi odjel. Mysleli jsme si,
že nám tam zůstane napřesrok.
Tak tedy jak hodnotit. Další ročník byl i přes chvilkovou nepřízeň počasí opět úspěchem a nový,
dvoudenní model Vodafestu se nám zalíbil. My byli spokojeni, kapely odjížděly s dobrým pocitem
z přátelské atmosféry a celkově všechno fungovalo skvěle jako vždycky. Jsme zvědaví, jak se nám
povede ročník příští. Konkurenční chválkovský festival se hodně rozrostl, potáhne lidi, ale naše setkání
přátel a přátel přátel se svou komornější atmosférou určitě vydrží.
Martin Trefil
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ZÁJEZD NA HVĚZDÁRNU
Dne 10.8.2019 se uskutečnil dobrovodský zájezd na vlašimskou hvězdárnu. Zájezdu se zúčastnilo
24 lidí. Jeli jsme mikrobusem, vyjeli jsme v 17:30 z Dobré Vody. Do hvězdárny jsme dojeli asi
za hodinu. Když jsme přijeli, přivítal nás ve dveřích hvězdárny Jan Urban v tričku Dobré Vody.
Ze začátku nám přednášel o vzniku hvězdárny, poté jsme vystoupali na balkon. Odtud nám ukazoval
okolí hvězdárny. Dále jsme viděli meteorologickou stanici a dostali přednášku o meteorologii.
Následně nás občerstvily Pavla Kovalská a Mirka Urbanová. Ke konci zbylo pozorování hvězdářským
dalekohledem. Viděli jsme Jupiter, Měsíc a Saturn. Z hvězdárny jsme odjeli v 23:00 a do Dobré Vody
se vrátili krátce po půlnoci.

Bohumil Zíka
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KRONIKA OBCE DOBRÁ VODA U PACOVA 2018
POČASÍ
16. ledna napadl letos první sníh, teploty kolem nuly, foukal silný vítr. Silnice klouzaly a někteří se
nedostali včas nebo vůbec do zaměstnání. Koncem ledna sníh roztál, teploty ve dne vystoupaly
i do deseti stupňů nad nulou, v noci klesly k nule. V únoru udeřily silné mrazy, koncem února bylo
i mínus dvacet stupňů. V březnu pokračoval chladný ráz počasí. Na přelomu března a dubna došlo ke
značnému oteplení až na 15-20 stupňů nad nulou. Celé jaro bylo velmi teplé a suché počasí, teploty
vystupovaly nad 25 stupňů. Léto bylo také velmi teplé a srážkově velmi podprůměrné. Podzim byl též
suchý a teplý. První sníh napadl 18. listopadu, ale během dvou dnů roztál. Mrazy uhodily
až v posledním týdnu v listopadu, teploty několikrát klesly i pod deset stupňů. V prosinci byly teploty
přes den nad nulou a v noci kolem nuly nebo do mínus pěti stupňů.
VOLBY
12. – 13. ledna proběhlo první kolo prezidentských voleb. Do voleb se přihlásilo devět kandidátů,
v naší obci dali voliči hlasy sedmi z nich. Nejvíce hlasů získal Jiří Drahoš - 32 hlasů, Miloš Zeman –
8 hlasů, Pavel Fischer – 7 hlasů, Michal Horáček – 5 hlasů, Mirek Topolánek – 4 hlasy, Marek Hilšer
– 2 hlasy a Jiří Hynek – 1 hlas. Voleb se u nás zúčastnilo téměř 81 % voličů.
26. – 27. ledna proběhlo druhé kolo voleb prezidenta České republiky. V naší obci volilo 77 % voličů
a zvolili J. Drahoše /78,33 %/. Celkově v České republice byl zvolen za prezidenta Miloš Zeman
/51,37 %/. Volební komise byla pro obě kola stejná – S. Zíková /DV 19/, L. Vacířová /DV 25/,
Z. Průšová /DV 3/, D. Mareš ml. /DV 3/, V. Podsklanová /DV 35/. Volby probíhaly v prvním kole
ve třídě bývalé školy, v kole druhém pak v knihovně tamtéž. Volilo se v celé republice stejně, a to
v pátek mezi 14,00 a 22,00 hodinou, v sobotu mezi 8,00 a 14,00 hodinou. Poté volební komise hlasy
sečetla a odvezla na sběrné místo do Pacova. Finanční odměna komise byla 1500 Kč.
5. – 6. října se uskutečnily volby do místních zastupitelstev a v části republiky také do Senátu / u nás
ne/. Občané Dobré Vody vybírali ze sedmi kandidátů / M.M. Zíka, M. Pošusta, L. Vacířová,
J. Hlavinka, L. Vlach, M. Trefil, D. Mareš ml/, a protože se zastupitelstvo u nás skládá ze sedmi členů,
neměli občané téměř žádnou možnost vybírat. Všichni navržení kandidáti získali alespoň jeden hlas, a
tak byli zvoleni všichni. Na konci října byl do funkce starosty opětovně zvolen Miloslav Matěj Zíka
/DV 19/.
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KULTURNÍ AKCE
6. ledna se konala výroční schůze členů Sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá Voda. Předsedou
i nadále setrvá Miroslav Vlach /DV 11, ale žije v Kamenici nad Lipou/, velitelem družstva byl zvolen
Daniel Mareš ml. /DV 3/.
6. ledna navštívili naši obec opět po roce Tři králové – Anežka Hlavinková /DV 13/, Ludmila Zíková
/DV 19/ a Kristýna Švecová /DV 21/. Vybralo se 3.973,00 korun pro Farní charitu Pacov.
20. ledna se konal dětský karneval. O zábavu, hudbu i soutěže pro asi dvacet dětí se postarala jako
obvykle country kapela z Pacova Jezevci. Vstupné se vybíralo 50,- Kč. Děti i dospělí se bavili od 14,00
hodin do 17,30 hodin. Jako odměny v soutěžích získaly masky malé dárečky, sladkost a o přestávce
ochutnaly párky s chlebem od řezníka Prokeše z Pelhřimova.
26. ledna se ve třídě bývalé školy konal koncert několika kapel. Vystoupila také místní začínající
kapela Prádelní koš /K. Zíková, E. Mareš, T. Kršek/ a zahrála tři vlastní písně.
27. ledna se konalo již patnácté setkání s Janem Urbanem z Vlašimské astronomické společnosti.
Jeho asi dvouhodinová přednáška se opět týkala toho, co jsme mohli vidět v uplynulém roce a co
uvidíme nad hlavami v naší obci v roce 2018. Krátce povyprávěl i o jeho cestě za zatměním slunce
do Ameriky a vše doprovázel fotografickou prezentací. Také jsme společně vzpomenuli na pana Jana
Zajíce /rodáka z Pacova a zakladatele této astronomické společnosti, který má v knihovně v Dobré
Vodě pamětní koutek/.
3. února v naší obci rejdil masopustní průvod. Sraz masek byl ve 13,00 hodin v místní škole, ve 13,30
průvod vyrazil do vsi. Začal u Zíků č. 12 a postupoval obcí, přičemž navštívil každý dům. Nevěsta
vyzvala hospodáře a medvěd hospodyni k tanci, účastníci něco pojedli a popili a pokračovali dále.
Opět před školu se vrátili až kolem 18,00 hodiny. Letos se průvodu zúčastnilo asi dvacet masek.
Celé odpoledne akci doprovázeli harmonikáři z Pacova p. Kudrna a p. Korba. Večer se k nim přidal
ještě bubeník p. Klika a k poslechu a k tanci hráli pro všechny účastníky i obyvatele obce až do půlnoci.
Všichni také mohli ochutnat vykoledované občerstvení.
2. března se konal Hasičský bál pořádaný SDH a spolkem rybářů. K poslechu a tanci hrála kapela
Status M. Vstupné bylo 100 Kč, do kterého byl zahrnut panák alkoholu. Do bohaté tomboly přispěli
nejen sponzoři, ale i místní občané, kteří věnovali některé předměty větší či menší hodnoty. Část z nich
putuje tombolou již několik let a neustále hledá svého budoucího majitele.
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10. března se uskutečnil pochod na podporu svobodného Tibetu. Trasa vedla z Pelhřimova a končila
ve škole v naší obci. Zde proběhla krátká osvětová přednáška o Tibetu.
24. března večer vystoupil ve třídě místní školy divadelní ochotnický spolek z Rodinova s vlastní hrou
Strasti a pasti telecí slasti. Hru shlédlo asi šedesát diváků a všichni bez rozdílu věku a pohlaví se dobře
bavili a od srdce zasmáli. Vstupné bylo 100 Kč.
24. března večer ve 22,00 hodin proběhl naší obcí Keltský telegraf.
25. března odpoledne proběhlo ve třídě velikonoční tvoření, kde si návštěvníci / většinou místní ženy
a dívky/ mohli vytvořit jarní nebo velikonoční dekoraci. Malé pohoštění donesly některé účastnice,
kávu nebo čaj uvařil všem starosta. Vánoční a velikonoční tvoření se stává již tradicí, při které
si zúčastnění nejen něco vyrobí a odnesou domů, ale i místem setkání a popovídání si. Materiál
na výrobu opět zajistila M. Trefilová / rodačka z DV 20/ a J. Bártů /rodačka z DV 11/za finanční
podpory obce.
31. března místní rybáři provedli výlov rybníku Hatě.
31. března prošlo přes naši obec několik desítek turistů, kteří šlapali dvacetikilometrovou trasu
Obrataňských okruhů. Ve škole bylo kontrolní stanoviště a malé občerstvení. Tyto pochody se konají
vždy o velikonoční sobotě.
14. dubna zorganizovala obec zájezd do Počátek na divadelní představení „Na správné adrese“ sehrané
počáteckými ochotníky, členy divadelního souboru J. K. TYL. Vstupenka stála 90 Kč a dopravu platila
obec.
5. května se uskutečnila v Dobré Vodě okrsková hasičská soutěž. Zúčastnila se družstva z Dobré Vody
/2/, Kámena, Věžné /2/ a Eše. Nejdříve účastníci běželi štafetu, která se skládá ze čtyř stometrových
úseků, ve kterých je vždy jedna překážka /bariéra, okno, minimax a lávka/. Všechna družstva měla dva
pokusy a počítal se lepší čas. Poté se přistoupilo k hlavní disciplíně, a tou je útok. Soutěží sedm hasičů
a každý má svůj úkol. Cílem je co nejdříve zprovoznit stříkačku, sestavit vedení vody /2x hadice B,
4x hadice C, rozdělovač a 2x proudnice/, nasát vodu /sestavit savice a koš/ a proudem vody zasáhnout
terč. Opět mělo každé družstvo dva pokusy a ten zdařilejší se počítal do hodnocení.
25. – 27. května se uskutečnilo opět Dobrovodské lesklokulní pouťování. V pátek večer se na návsi
promítal film Paddington, v sobotu večer se konala pouťová zábava také na návsi. Hrálo několik kapel
a mezi nimi i místní PK. V neděli sloužil páter A. J. Grambal Mši svatou v místní kapličce a odpoledne
se konal fotbalový turnaj. Následovalo nové představení pro děti divadelního spolku Hralous.
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Občerstvení bylo zajištěno na návsi v Mlíkárně, pro děti byl nafouknut skákací hrad a nově byla
v provozu i obecní střelnice. Tu vyrobili D. Mareš ml. a D. Mareš st. ze staré skříně.
9. června se SDH zúčastnilo soutěže „O pohár starosty obce Věžná“. Na hasičském útoku se podíleli
T. Kršek /DV 16/, E. Mareš /DV 3/, M. Pošusta /DV 37/, K. Zíková /DV 12/, P. Čajová /DV 2/,
J. Blažek /DV 3/, J. Pejčoch /DV 18/.
6. července se v Hatích opět konalo vítání prázdnin. Místní rybáři připravili posezení na břehu rybníka
s občerstvením z ryb.
13. července se obyvatelé z obce i okolí mohli blíže seznámit s problematikou kůrovce, tedy lýkožrouta
smrkového v našich lesích. Přednášel Ing. Miroslav Vlach ml. /rodák z DV 11/, technik lesní správy.
Informoval majitele lesů i ostatní zájemce o průběhu kalamity, o tom, jak je možné se bránit a
jak vůbec včas odhalit napadení tímto škůdcem. Přednášku uspořádala obec.
28. července se uskutečnil již sedmnáctý ročník výstupu na Jalový vrch pořádaný spolkem Lesklé
koule. Tentokrát účastníky obohatila o nové informace paní Mgr. Martina Pekařová, pracovnice
Státního okresního archivu v Pelhřimově. Paní Pekařová hovořila o přípravě knihy Dobrá Voda 700 let
a také se podělila o některé vypátrané zajímavosti o naší obci a jejím okolí. Na návsi bylo připraveno
občerstvení a navečer se nejen děti, ale i dospělí pobavili u pohádky Kolotoč pohádek. V průběhu dne
se zájemci mohli podívat na oblohu dalekohledem Vlašimské astronomické společnosti.
4. srpna proběhl v Pískovně nad vsí Vodefest. Spolek Mlíkaři uspořádal již jedenáctý ročník koncertů
rockových a punkových kapel. Akce probíhala od 14,00 hodin odpoledne do jedné hodiny po půlnoci.
700 LET OBCE A SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
8. září ve 13,00 hodin zahájil program starosta obce Miloslav Matěj Zíka /DV 19/ krátkým přivítáním
přítomných. Poté následovala Mše svatá za zemřelé rodáky z obce vedená páterem Augustinem Jánem
Grambalem. U pomníku padlých přítomní uctili památku padlých vojáků v první světové válce
a připomněli si sté výročí vzniku Československa. Na trávníku pod školou u křižovatky byl následně
odhalen altánek na odpočinek zhotovený jako maturitní práce D. Marešem /DV 3/. V 16,00 hodin
proběhl křest knihy „Dobrá Voda u Pacova – 700 let“, který provedl starosta obce spolu s autorkou
M. Pekařovou. Odpoledne hrála k poslechu i tanci Černovická dechovka, večer ve škole Přespolanka.
Účastníci se mohli projet s p. Vlachem /DV 11/ v kočáře taženém koňmi, zapsat se do pamětní knihy,
navštívit místní klubovny Mlíkárnu a Kofolárnu a Kulečník, prohlédnout si opravenou kovárnu,
shlédnout výstavu legionářů v knihovně připravenou K. Krškem ml. /předci z DV 15/.
Během odpoledne starosta předal vyznamenání L. Vlachovi /rodák DV 11/ za významný přínos
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v oblasti vodohospodářství, zejména v Hatích; J. Urbanovi a VAS za významný přínos v oblasti vědy,
zejména astronomie; divadelnímu spolku Hralous za významný přínos v oblasti kultury a sportu a
Ottovi Klodnerovi/magistru Kellymu za významný přínos v oblasti kouzel a iluzí.
SVĚCENÍ KŘÍŽKŮ
20. října se uskutečnilo svěcení osmi křížků umístěných v katastru obce. Ve 13,00 hodin vyrazil
od místní školy slavnostní průvod v počtu asi třiceti účastníků, kteří jeli na kole nebo ve dvou bryčkách
řízených Václavem a Miroslavem Vlachem/ DV 11 /. První zastávka byla u křížku umístěného hned
vedle chaty manželů Samkových /DV 41/ nad vsí směrem k Pískovně. Tam pronesl pan páter Augustin
Ján Grambal z Černovic modlitby a požehnání všem křížkům současně a pak již následovala cesta
k jednotlivým křížkům, u kterých byla pronesena jen krátká modlitba. Poté následoval křížek rodiny
Vlachů /DV 11/ v Jalovčí, rodiny Másilků /DV 9/ za jejich humny, rodiny Brožů /DV 8/ též za jejich
humny. Dále se cesta ubírala ke křížku v Hatích, který patří rodině Vacířových /DV 25/, směrem
k Věžné je v poli u cesty velký kamenný kříž rodiny Průšovy a Marešovy /DV 3/ a zpět směrem do vsi
křížek rodiny Krškovy /DV 10/. Poslední zastávka byla u křížku v obci nad rybníkem Pod Šafářova
v listnatém hájku. Výprava trvala asi dvě hodiny, následně se účastníci sešli v místní škole, aby
si popovídali a též zavzpomínali na dobu minulou. Někteří byli z proběhlé události tak nadšení,
že došlo i na poděkování obci prostřednictvím Českého rozhlasu České Budějovice.
Křížky byly zrestaurovány p. Danielem Marešem st. /DV 3/, oprava byla financována obcí a dotacemi
z EU. Do skupinky křížků patří ještě křížek u silnice do Kámena, v místě, které se jmenuje U křížku.
Ten byl opraven vlastníkem a posvěcen již dříve.
17. listopadu uspořádal spolek Mlíkaři koncert několika kapel. NNP Pelhřimov, kteří u nás vystupovali
již několikrát, Sisus Ralsis z Prahy a místní PK – Prádelní koš.
1. prosince obec uspořádala Vánoční tvoření v místní škole. Od 13,30 hodin si mohli místní občané
sami nebo s pomocí mladších vyrobit zimní nebo vánoční dekoraci. Různé dekorační ozdoby, chvojí,
stojánky, věnečky zajistila M. Trefilová /rodačka DV 20/ spolu se starostou obce. Od 18,00 hodin
pak proběhlo rozsvícení vánočního stromu na návsi před kapličkou, podával se svařák z vína a pro děti
svařák z džusu. Byla také sehrána scénka Živý Betlém, kterou s místními dětmi secvičila L. Vacířová
/DV 25/. V rolích se představili: Josef – E. Mareš, Marie – K. Zíková, Ježíšek – F. Trefilová, Kašpar
– B. Zíka, Melichar – A. Zíka, Baltazar – J. Mareš, pastýři – A. Hlavinková, Š. Mareš, J. Pekař /Nízká
Lhota/, chudý lid – E.- Pekařová / Nízká Lhota/, Č. Hlavinka, oslík – L. Zíková, andělé – L. Vacířová,
K. Pošustová, vypravěč – J. Blažek /Pelhřimov/. Od 19,00 hodin promítal v místní škole D. Mareš st.
/DV 3/ diapozitivy zachycující domy a dění v obci z roku 2000 a 2015.
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5. prosince chodili v obci čerti /tři čerti, anděl a Mikuláš/. Navštívili domácnosti s dětmi a obdarovali
je dárky, které předem připravili rodiče.
7. prosince se konala v místní škole včelařská přednáška přítele p. Pravečka. Zúčastnili se především
včelaři z pacovského spolku a několik laických návštěvníků.
8. prosince uspořádala obec obecní zabíjačku, které se mohli zúčastnit všichni obyvatelé obce. Na vše
dohlížel a pevnou rukou vedl řezník p. J. Žák z Dobšic u Znojma. Vše probíhalo především v bývalé
kovárně a přilehlém okolí. Prase porazili již v pátek, aby se v sobotu ráno mohlo včas začít. Produkty
byly k ochutnání po celý den a následně i večer ve třídě bývalé školy. Tam vystoupil ochotnický
Divadelní spolek víceméně holek z Rodinova, tentokrát se svou hrou „Kaliméra, aneb viď, Charlesi?“
Představení se všem moc líbilo a všichni se dobře bavili.
22. prosince se od 17,00 hodin rozeznělo v místí kapličce Pacovské klarinetové duo, které zahrálo
vánoční skladby i koledy. Večer mohli zájemci dokončit ve třídě bývalé školy u recitálu Slávka
Klecandry, který zde vystupuje tradičně již více jak deset let.
28. prosince proběhlo vzpomínkové setkání na autora básní a obrazů Slávu Čecha. Následoval koncert
kapel NNP /PE/ a Místní Těleso/DV/, které zahrálo třináct vlastních písní.
29. prosince se opět v obci kouzlilo. Tentokrát předvedl své šikovné ruce kouzelník Martin Hruška
/PA/ a všichni diváci byli nadmíru spokojeni. Večer následoval jako již obvykle Šipkový turnaj
pod záštitou Luboše Ryby.
31. prosince se mohli ti zdatnější z nás vydat po jedenácté hodině dopolední na výšlap na kopec
Svidník, kde se setkali s podobně smýšlejícími lidmi, popřát si s nimi mnoho zdraví a štěstí do nového
roku a kolem čtvrté odpolední se navrátit zpátky do vsi. Někteří se cestou zpět zastavili na Jalovém
vrchu, kde na ně čekali místní patrioti, kteří chodí právě na Jalový vrch a v přátelském duchu jim
nabídli občerstvení. Večer se obyvatelé mohli ještě naposledy v tomto roce sejít v místní škole
a společně oslavit vstup do roku 2019 půlnočním ohňostrojem.
BRIGÁDY
8. dubna v neděli uklidili chlapci z vesnice odpadky ve vsi a v okolí, především na příjezdových
komunikacích a ve škarpách kolem. Nasbírali několik pytlů odpadu, roztrhané plachty, pneumatiky.
Nachodili při tom asi deset kilometrů. Počasí jim přálo a pracovali s nadšením.
Na podzim se konalo několik brigád na úklid obce od lupení, na vyřezávání křovin, na sečení staré
trávy, bílení obecních budov.
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SLUŽBY
V obci je každý rok většinou v měsíci dubnu přistaven kontejner na nebezpečný odpad a na nadměrný
komunální odpad. Tím obec předchází černým skládkám a také pálení starých věcí, což vede
ke znečišťování ovzduší.
28. dubna proběhlo očkování psů. Tuto službu poskytuje našim občanům hromadně veterinářka
z Pacova J. Šťástková.
Na podzim nabízí své služby vyčištění komínů a vystavení potřebného potvrzení kominík Z. Dvořák.
Obyvatelé obce jsou o jeho příchodu informováni a záleží pouze na nich, jestli jeho služby využijí.
12. listopadu do obce poprvé zavítala pojízdná pekárna Adélka z Pelhřimova. Občané si mohou
objednávat pečivo přes internet a třikrát v týdnu tak odebírat čerstvé produkty, které rozdělí
dle objednávek A. Trefilová /DV 33/. Pan R. Pošusta /DV 37/ zhotovil výdejní stůl s věšáky na vlastní
tašky.

OBECNÍ KNIHA
V měsíci červnu se finišovalo s dokončením obsahu knihy o historii a současnosti obce Dobrá Voda.
V úterý 3. července byla předána do tisku. Informace třídila a sestavovala p. Martina Pekařová
z Chýnova, která pracuje v oblastním archivu v Pelhřimově. Mnoho občanů poskytlo informace,
vzpomínky a fotografie. Gramatickou část zajistila především p. S. Zíková /DV 19/ a důchodkyně
z Obrataně p. J. Vokalová, učitelka českého jazyka. S kontrolou historických faktů pomáhal
pan Tomášek z Kámena. Příprava knihy trvala více jak dva roky. Obec nechala vytisknout 600 kusů.
Zdeňka Marešová

OBECNÍ KNIHOVNA FRANTIŠKA ZÍKY
Ruku na srdce! Kdy jste naposledy otevřeli nějakou knihu? A kdy naposledy jste přečetli celou knihu?
Máte chuť si něco přečíst, ale doma žádnou pěknou zajímavou knihu nemáte? Přijďte se podívat
a půjčit si nějakou! Otevřeno je každý pátek od 18:00 do 19:00. Na seznamu máme celkem 1761 našich
knih a 2x ročně nám vozí knížky z pelhřimovské knihovny, takže výběr je opravdu velký (od dětských
knih po romány, detektivky, horory, naučnou literaturu …). Pokud nejste fanoušci knih a dlouhého
čtení, odebíráme každý měsíc časopis dTest, kde testují a srovnávají snad úplně vše (např. spotřebiče,
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kosmetiku, vše pro děti, pneumatiky, jídlo, atd.). Ke dni 6.12.2019 je v knihovně zapsaných 59 čtenářů,
ale věřím, že se odhodláte a číslo vzroste. Těším se na Vaši návštěvu.
Lenka Vacířová

PEKAŘOVNA ADÉLKA
Výdej pečiva letos v listopadu odstartoval již druhý rok tohoto úspěšného projektu. V minulém roce
jsem popsala, jak výdej pečiva funguje. Spousty z vás zná průběh z vlastní zkušenosti a snad zde
po roce není nikdo, kdo by tuto novou funkci v obci vůbec nezaznamenal.
Od minulého roku se zapojilo několik dalších rodin a v dnešní době to činí dohromady sedm aktivních
odběratelů. Dá se tedy říct, že projekt je úspěšný a pro mne osobně jako odběratele i velmi pohodlný.
Jako jakýsi zprostředkovatel této služby velmi oceňuji férový a poctivý přístup Adélky. Musím říct,
že z jejich strany nikdy nedošlo k jakýmkoliv pochybnostem o našich reklamacích a chybějící pečivo
bylo vždy dodáno s následující objednávkou. Samozřejmě tato chyba nás těšící se na chybějící
tvarohový šátek většinou nepotěší, ale vzhledem k množství plných přepravek to dokážeme lidem
na druhé straně odpustit. Mnohem častěji se spíše někdo přepočítá mezi rohlíky, a tak sem tam čas
od času má „škodu“ každá rodina. Tyto chyby ale nereklamuji, neboť ze zkušenosti vím, že se na druhé
straně dokáží přepočítat i k našemu dobru, a tak rohlíky rozdám těm, kteří jako poslední nedostali.
Samozřejmě, někdy se mohu přepočítat i já. A tak pokud má někdo z Vás pocit, že je ošizen více,
v žádném případě se nebojte mne kontaktovat a vše hned napravíme.
Pro zvědavé duše:
Benefity díky zapojení do tohoto projektu nese i obec, a tak si za 1,5 % odečtených z výdělku Adélky
mohla dovolit objednat chleby na dětský karneval, koláčky a jiné občerstvení na vánoční tvoření a další
objednávky ji ještě čekají.
Nejvíce pečiva jsme snědli v červenci, a to za celých 7 100,- Kč.
V průměru si u nás Adélka vydělá mezi 5 000 – 6 000,- Kč měsíčně
Objednávky v jednotlivých dnech se pohybují mezi 300 – 500,- Kč,
Anna Trefilová
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PRÁDELNÍ KOŠ
Řekl bych, že tento rok byl pro nás nejúspěšnější. Za dobu, co působíme, jsme již stihli 18 koncertů
(jestli se tomu tak dá říkat) a právě 9 jich bylo letos. Dostali jsme se za hranice obce a hráli pro lidi
například v Pošné, Pacově, Chrástově a několikrát v Pelhřimově. Letos také naše písně zněly
na pahorku za obcí při VODAFESTĚ, ale letos netradičně již v pátek. Hráli jsme tak po boku většiny
kapel podobného ražení z okolí, ale také i vedle hlavních lídrů celé republiky.
Na jaře jsme dostali nabídku od známého na nahrávání v provizorním studiu a toho jsme využili.
Nahráli jsme, co se dalo a dnes nás můžete poslouchat i z pohodlí domova. Do konce roku zavítáme
do dalšího nahrávacího studia a pevně doufáme, že nás to opět posune dopředu.
Letos jsme také uspořádali vlastní koncerty. Konkrétně dva - jeden na jaře a druhý na podzim. Cílili
jsme je také na začínající kapely a vlastně jim nabídli si u nás zahrát, protože prostory, kterými oplývá
Dobrá Voda, nemá každá obec. Obě akce se velmi vydařily a dorazilo víc lidí, než bylo očekáváno.
O víkendech se scházíme, jak se dá, pilujeme nedokonalosti, tvoříme nové věci a hlavně rozezníváme
hlučným kraválem okolí. Za což se omlouváme. :)

Budeme rádi, když si nás přijdete poslechnout na dalším setkání v Dobré Vodě a třeba nás i ohodnotíte.
Zdraví PRÁDELNÍ KOŠ!
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ÚČAST NA DEMONSTRACÍCH
Již dva roky, ten poslední obzvlášť, se část občanů nepravidelně účastní setkání a demonstrací majících
jediný účel – shromáždit lidi na podporu svobody a demokracie v České republice. Nejprve bych zkusil
vzpomenout, kde jsme za ten rok všude byli a pak také zkusím malinko nastínit proč.
Letos v dubnu začala vlna demonstrací odvoláním ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a
jeho nahrazením Marií Benešovou úzce spřízněnou s prezidentem Zemanem a premiérem Babišem.
Tato výměna, vzhledem k době, kdy máme trestně stíhaného premiéra, a ministr spravedlnosti jmenuje
státní zástupce, kteří premiéra mohou obžalovat z trestného činu, působí dosti účelově. Právem
se strhla vlna demonstrací, kdy se 29.4. demonstrovalo na 105 místech republiky včetně Pelhřimova.
Tam se sešlo odhadem 150 lidí, řečníci připravení i ti z publika přednesli svoje projevy, zpívaly se
písně včetně státní hymny a byl přednesen návrh spolku Milion chvilek pro demokracii scházet se
každý týden, dokud nebude Marie Benešová odvolána.
Další demonstrace proběhly v Praze na Staroměstském náměstí, týden nato opět v Pelhřimově,
kde jsme byli, pak opět Staroměstské náměstí, kam přišlo přes 20 000 lidí a to organizátory „nakoplo“
zaplnit Václavák. Tak se také stalo a 21.5. se sešlo na Václavském náměstí více než 60 000 lidí
demonstrujících proti chování prezidenta a premiéra. Každotýdenní demonstrace vyvrcholily
n Letenské pláni 23.6., kde se sešlo odhadem 300 000 účastníků. Je to opravdu dobrý pocit stát
mezi stovkami tisíc podobně smýšlejících lidí, kterým záleží na tom, aby se v naší zemi udržela
slušnost, nekradlo a nelhalo se a aby se do vládnutí nemluvilo pouze jednou za 4 roky při volbách,
ale aby politici stále viděli, že jsou pod dohledem. Možná si říkáte, k čemu je taková demonstrace,
když se vlastně vůbec nic nezměnilo, ale kdo ví. Premiérovi s prezidentem masy lidí, kterým nemůžou
vytknout nic než mládí (což vzhledem k množství seniorů, které jsem na demonstracích viděl,
rozhodně není pravda) dle jejich reakcí vůbec nedělají dobře, a kdyby se nedemonstrovalo, třeba už je
spoustu dalších věcí posunuta mnohem dále k režimu, kterého jsme se před 30 lety zbavili.
Dobrá Voda se 28.10. v Den české státnosti účastnila akce „Kroky pro demokracii“. Po nohejbalovém
turnaji jsme vystoupali na Jalový vrch včetně nejstarší účastnice Marie Soukupové, která byla lesem
dovezena na vozíku. Starosta pronesl projev a po diskusi se osazenstvo přesunulo do školy, kde
k poslechu zahrál sólový koncert Vít Žižka.
Celý rok ve znamení aktivní občanské společnosti završila akce 16.11. opět na Letné, kdy byla účast
i přes chladné počasí odhadována na cca 250 000 lidí.
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Veškeré akce jsou spjaty se spolkem Milion chvilek pro demokracii založeným několika studenty,
kterým začal jako mnohým vadit Andrej Babiš v roli premiéra a jeho těsné prospěchářské spolčení
s Milošem Zemanem. Nemá cenu rozepisovat důvody proč, ale i přes veškeré výzvy k diskusi a
vysvětlení premiér nereagoval, a proto byla založena petice za jeho odstoupení, kterou podepsalo
přes 400 000 lidí. Během té doby spolek převážně přes sociální sítě svolal mnoho demonstrací a akcí,
pravidelně informuje o dění v okolí premiéra a prezidenta a aktivuje občanskou společnost k diskusím
a setkávání za podporu svobody, pravdy a slušného chování, čehož se oběma výše zmíněným pánům
nedostává. Pokud se chcete informovat více, navštivte https://www.milionchvilek.cz/ a možná vám
myšlenky tohoto spolku budou také blízké.
Martin Trefil
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NOVÉ STARÉ TVÁŘE VE VSI
Rok se s rokem sešel a v Dobré Vodě přibyly nové tváře, se kterými jsme udělali rozhovory. Nové
staré tváře se nebály žádných otázek a odpověděly na vše, co nás zajímalo. Abychom byli genderově
korektní, začneme mladou paní.

Barbora Bělovská
Kdo nebo co tě přitáhlo do Dobré Vody?
Kdo nebo co mne táhlo do Dobré Vody se v průběhu času měnilo. Poprvé mne sem dotáhli rodiče a
poznala jsem svojí skvělou babi, dědu a zbytek rodiny. Pak mne to sem táhlo kvůli kamarádům, protože
jsme super parta, a nakonec se z jednoho kamaráda stal můj úžasný manžel a ten mne sem už přetáhl
úplně. :D
Proč zrovna Dobrá Voda? Co se ti tady líbí?
Mám to tu ráda už od malinka. Je mi sympatické, jak je to tu malé, klidné a je tu blízko do přírody.
Taky to, že tu všechny znám a všichni tu na mne jsou hodní (doufám, že si tenhle dobrý vztah
s místními ničím nezkazím :D). A v neposlední řadě se mi taky líbí, jak se tu dodržují všechny zvyky
a tradice, protože to považuju za důležité.
A co se ti naopak moc nelíbí? Stálo by za uvážení to třeba změnit?
Nic moc mne nenapadá. Možná jedině, že mne osobně tu občas schází častější autobusová doprava.
Ale vzhledem k tomu, že tím busem, co tudy projíždí, stejně skoro nikdo nejezdí, tak myslím, že změna
ani nestojí za zvážení.
Chceš se nějak osobně zapojit do chodu obce? Popřípadě jak?
Ráda se zapojím a pomůžu třeba s přípravou nějaké místní akce. Ale zapojit se třeba do zastupitelstva,
to rozhodně v plánu nemám.
Předpokládám, že tvé studium maturita neukončila. Kde pokračuješ?
To je pravda, gympl mám sice za sebou, ale spousta dalšího učení mne ještě čeká. Teď studuju
v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě. Jsem na Přírodovědné fakultě v oboru Péče o životní
prostředí a když se mi bude dařit, budu tam studovat celkem pět let. Doufám, že se tam naučím řešit
například problém čím dál většího sucha, které ničí nejen naše lesy, a další problémy.
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Nesmím zapomenout na tu nejčastější otázku – jaké jsou tvé zájmy a koníčky?
Tak těch není zrovna málo :D Mám ráda sport, hraju volejbal a dřív jsem i hodně tancovala. Mám ráda
i hudbu. Ráda chodím na koncerty a sama hraju na klavír, klávesy a pokouším i ukulele. Taky miluju
přírodu a procházky v ní. Zbožňuju všechna zvířata a včelařím.
Co máš v plánu v roce 2020?
No hned po Novém roce mne čeká první zkouškový, tak to mám v plánu nějak přežít, zvládnout a dál
studovat :D. Taky pojedu na hory a v létě s Kofolářema určitě vyrazíme na nějaký čundr. Ale žádnou
velkou událost v dalším roce nečekám… všechny velké změny jsem stihla už letos (svatba, malá
rekonstrukce a stěhování, nová škola)
P.S.: Všem Vám moc děkuju za zatahování, bylo to super. Tak tady fotka pro připomenutí a nějaké
přímo ze svatby.
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Jaroslav Kudrna Pejčoch
Co se ti líbí na obci?
Sakra, chtěl jsem odpovídat jen ano, ne a to teď nejde! Líbí se mi kulturní akce, dobré pivo na čepu,
lidi spolu hezky vychází a hlavně jsem tu vyrůstal a cítil jsem se tu vždy doma, i když jsem tu neměl
trvalé bydliště.
Odkud jsi se tedy přistěhoval?
Z Pelhřimova, rodiště nejlepšího piva pelhřimovského typu (pozn. redakce – při rozhovoru popíjí pivo
Klášter).
Co se ti na obci naopak nelíbí? Co máme vylepšit?
To je těžký, mě se líbí vše.
Jak se cítíš jako nový statkář? Pocity z nové nemovitosti?
Barák je pořád stejný (po celých 27 let), jiné pocity nemám.
Plánuješ rekonstrukci?
Ano! Až Jenda dostaví, přijde na řadu i můj statek. Plány jsou v hlavě, ale nechci vystrašit prarodiče.

Jaké jsou tvé zájmy?
Chůze, pletení svetru, kolo, obvorávání brambor a chov drobného ptactva.
Máš chuť se více zapojit do chodu obce?
Když bude chuť a čas, tak ano!
Jaké akce by se měly pořádat v Dobré Vodě?
Ty co doposud. Zabíjačku bych třeba dělal každý rok. Ale uvítal bych častější kurzy na pletení svetru
a více přednášek o chovu ptactva.
Neláká tě sedlačení?
Není mi to umožněno, hektary mi obdělává družstvo.
Jak ti dupou telata?
Dupou… ale teď jedno pajdá! 
33

Co plánuješ na rok 2020?
Neplánuji prodat zahradu jako slečna Čajová, ani pole, louky a lesy. A jinak bude nový rok probíhat
v podobném duchu jako rok 2019. Budu více sportovat, protože novoroční investicí bude nové kolo.
Výslech provedli a zapsali:
Lukáš Vlach a Lenka Vacířová

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
I v letošním roce proběhlo již tradičně adventní tvoření. Sešli jsme se odpoledne ve třídě, kde bývá
již vše nachystáno. Za to patří poděkování Marušce Trefilové a jejím asistentkám, které nám to již
několik let pěkně připravují a potom také vše uklidí. Obec akci podpořila částkou zhruba 8500,- Kč.
Ozdob, svíček, větví bývá dost, pouze obalené věnce, které kupujeme na počet, jsou rozpočítány
na jeden do rodiny. V letošním roce proběhla změna, 85 % buchet bylo od Adélky Pelhřimov, obec
využila svůj podíl za provoz Pekařovny. Tak jsme měli možnost ochutnat z pestré škály výrobků
Adélky. V 18 hodin jsme rozsvítili vánoční kaštan u kapličky a byla podávána horká medovina od Víti
Krejčího z Hrádku. Poté jsme se přesunuli do třídy, kde probíhala diskuze mezi občany a následná
konzumace medoviny.
M. M. Zíka a A. Zíka
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KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ
Obecní úřad ke 30.11.2019 provedl kontrolu stavebních činností v novém obecním satelitu na základě
kupních smluv. Postavit si zde nový dům není jen tak. Aby stavebník nemusel platit pokuty, musí
dodržovat předem stanovené podmínky. Při našem kontrolním dni se nám jednalo o zhotovení
základové desky. Stavebník má povinnost do 3 let od vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí zbudovat základovou desku. Kontrola proběhla na základě podepsaných smluv (květen
2018 a září 2018). V tuto chvíli jsou základové desky hotové, tudíž stavebníci splnili první podmínku
kupní smlouvy. Na podzim roku 2019 probíhá prodej posledních dvou parcel.
Kontrolu provedl starosta a místostarostka obce Dobrá Voda u Pacova
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GALERIE

Masopust 2019
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Dětský karneval

Rodinovský spolek víceméně holek v Dobré Vodě u Pacova
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Silvestrovský výstup na Svidník

Silvestrovský výstup na Jalový vrch
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