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VÍTÁM VÁS U DRUHÉHO DOBROVODSKÉHO ZPRAVODAJE
Rok utekl a zpravodaj nezahynul. Je to důkaz, že jsme živá obec, že je o čem psát, na co
vzpomínat. Věcí se událo dost, o čemž svědčí počet článků na dalších stránkách.
V souvislosti s blížícím se koncem roku 2014 bych chtěl poděkovat všem spolkům za akce,
které obohatily život v naší obci. Chci poděkovat také občanům za to, že na ně chodí, jsou dělány
hlavně pro nás všechny.
Všem občanům přeji prožití Vánoc podle jejich představ a do nového roku Vám přeji více
spokojenosti, tolerance a lásky.

Vážené sousedky, vážení sousedé,
inspirativní čtení vám přeje
Miloslav Matěj Zíka
starosta
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SILVESTROVSKÝ POCHOD NA KOPEC SVIDNÍK
Poslední den roku, tedy 31. 12. 2013, se i skupinka z Dobré Vody vydala na tradiční výstup na
Svidník. Sešli jsme se společně ve 13:00 u Mlíkárny a vyrazili. Cesta byla trnitá, mrazivá, ale po dvou
hodinách jsme se, aniž bychom úplně věděli, jak jsme se tam dostali, ocitli na Svidníku. I přes strmé
stoupání na kopec a vypětí všech sil, jsme byli promrzlí na kost a tak jsme ocenili, že nám místní
organizátoři nabídli horký čaj, pro dospělé ochucený rumem. Mladší účastníci byli zase odměněni
lízátkem. Na vrcholu jsme se také setkali se spoustou přátel a známých z okolních obcí. Po zahřátí a
mírném, zaslouženém odpočinku jsme se pomalu vydali zpátky k domovu. Cesta tam byla dlouhá 7,
737 km. Zpátky jsme šli trochu jinudy a cestu si malinko zkrátili na 6,137 km. Zpět domů jsme
dorazili 17:23 hod. Všem se nám výlet moc líbil a doufáme, že nás v příštích letech bude jen přibývat.
Martina Blažková
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ZABÍJAČKA
Hlasitý výstřel do ticha Litohoštského prasečáku, jako by zahájil start první obecní zabíjačky v
Dobré Vodě u Pacova. Při příjezdu obecního vepře do vesnice už voda v kotlích zběsile vřela, vály
byly připravené, pomocný personál i grog byl na svých místech. Vše zkrátka připravené jak se sluší a
patří. Joža jako zkušených řezník profík ani chvíli nemeškal, neváhal, úkoly a rady rozdával a tak ani
první příchozí diváci, nebyli akčního rána ušetřeni. „ Ty zvonkuj, ty podej kalafunu a pěkně ho posyp,
nekoukej a polívej to tady horkou vodou“, během chvíle už prase viselo krásně čisté na jasanu před
Míkárnou. Pod kotly mizela loučka za loučkou a Mlíkárnou se provoněla magická směs koření, cibule,
česneku a grogu. Joža byl i přes své né úplně dobře vypadající zranění ve svém živlu. Měl diváky,
pomocníky a vše co jsme mu jen na očích uviděli. Pod jeho rukami se tak kvapem torzo obecního
vepře měnilo v úhledné vepřové kousky. Počasí nám přálo a účast byla opravdu hojná. Postupem času
se v pařácích místo vody povaloval ovar, vařil základ na guláš, mlýnek na maso byl v permanenci.
Hurá!!! Po krátkém čekání se začaly na stolech objevovat škvarky a lahodný ovar. Následně proběhla
lehká obědová ochutnávka a přišly na řadu i další zabijačkové delikatesy. Každý kdo měl chuť a čas si
toho dne přišel na své, od vazačů tlačenek, šprycnařů, špejlovačů jelit až po míchače, ochutnávače,
nalejvače a ruční plniče jitrnic. Proto i rychle přibývalo hotových dobrot. Tlačenky, pečené maso,
nakládaný bůček, domácí sekaná, prejt, prdelačka… No prostě vše na co jen znalec zabíjačkových
produktů pomyslí. Čas nám kvapem ubíhal, až nakonec stmívání přemístilo účastníky i nově příchozí
do místní školy. Zde jsme mohli vidět vystoupení MŠ Kámen a k poslechu, degustaci i tanci zahrála
do pozdních večer dechovka.
Snad jen na závěr díky všem, kteří našli odvahu a chuť se zúčastnit a těšíme se, že se uvidíme i
na dalších kulturních akcích Dobré Vodě.
Bc. Jan Pejčoch
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2014
Tento článek se dostal pod moji taktovku v podstatě náhodou a na poslední chvíli a tak mi
prosím na začátek dovolte malé vysvětlení. Protože moje znalosti nesahají moc hluboko do historie a
už vůbec ne z náboženského hlediska, tak z pozice mé osoby nemůžu tuto „akci“ hodnotit z jiného
pohledu než vizuálního a jako zúčastněná osoba, proto si myslím, že tu „duchovní a tradiční“ stránku
(chcete-li přínos) tohoto svátku bude muset zhodnotit někdo více kompetentní.
Rozhodování jestli toto uskutečnit provázelo mnoho pochybností, a to hlavně kvůli tradici,
kterou masopustní průvod v Dobré Vodě nemá. První pohnutka pro start maškar přišla od občanů,
kteří se nakonec nijak neangažovali. Vše se podařilo dát dohromady resp. do pohybu. I když někdy to
stálo hodně přemlouvání a přesvědčování. Pak se stačilo dohodnout, kdo a jak si připraví základní
masky a už nám nic nebránilo v dalším pokračování.
Pojďme se tedy ve svých vzpomínkách vrátit zpět v čase do 2. března 2014. V tento den totiž
začal v tomto století a vlastně i tisíciletí první Dobrovodský Masopustní průvod, ten předposlední prý
totiž proběhl zhruba někdy před 70-ti lety (toto si dovolím napsat v odvolání na vzpomínky svého
dědy). Vše vypuklo kolem 13. hodiny odpolední, kdy byl sraz maškar v místní škole. Tam jsme se
kupodivu sešli včas a hlavně v hojném počtu a domluvených maskách. Průvod se dal do kupy a vyrazil
do víru vesnice. Samozřejmě nechyběli medvěd, medvědář, řezník, kůň, žid, babka, šašek, cikánka,
krásná nevěsta a hodně dalších. Začátek přeci jen po tolika letech provázely lehké trampoty s
tradičním vystupováním a hlavně s muzikou a zpěvem. Tyto jsme však začali překonávat už po
prvních návštěvách místních obyvatel a jejich výborně připraveného pohoštění. Už jen zbývalo najít si
muziku, která vyhovuje všem maskám v průvodu i hudebnímu doprovodu cikánky – tímto se
jednoznačně stala lidová píseň „Vysoký jalovec“. Po 4 chalupách už byl scénář všude stejný a ke své,
nebojím se napsat, bravurní dokonalosti doladěný. Bába s nůší šla první do chalupy s prosíkem, jestli
může průvod vstoupit, žid se snažil něco prodat (většinou úspěšně), medvěd s nevěstou tančili jako o
závod a slamník všude trousil. A než jsme se nadáli, tak jsme byli v poslední chalupě a odtud se za
stálého zpěvu pomalu vraceli zpátky na start, tedy ke škole. Tady jsme (znalci tradic, viz 1. odstavec,
případně prominou ) resp. ras obětoval koně a medvěda a potom se je snažili vzkřísit. Pro pobavení
všech museli být naše snahy úspěšné – tento akt však znamenal konec masopustního průvodu.
Tímto krátkým shrnutím bych rád poděkoval nejen těm, co se průvodu zúčastnili, ale i těm,
kteří průvod pustili domů a pohostili ho, ať už tím co napekli, vypálili, vydělali nebo kombinací všeho.
Čistě ze své zkušenosti, z role báby s nůší, musím říct, že toho pohoštění bylo opravdu hodně, což se
dalo velice jednoduše pozorovat na hmotnosti nůše! Doufám, že se v průběhu průvodu nikdo neurazil
nebo nebyl zraněn (vyjma pár masek). Z mého pohledu hodnotím akci jako velice povedenou a
zdařilou a doufám, že se příští rok sejde ještě více maškar a průvod tak bude rozmanitější a pro
všechny přihlížející i zábavnější. Takže na shledanou v roce 2015!
6

PS.: Večer po masopustním průvodu se konal Mlíkařský ples, který se však s takovým
úspěchem jako průvod nesetkal. Vzhledem k malé oblibě tohoto plesu a ve své podstatě ani
nechtěnosti přemlouvat lidi, aby se přišli pobavit, tak se v příštím roce Mlíkařský ples NEKONÁ.
Díky všem co letos přišli! 
Dne 14.12.2014 v Dobré Vodě napsal Ing. Lukáš Vlach.
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ TABULE RODÁKA FRANTIŠKA J. ZÍKY
V sobotu 19. dubna 2014 byla na návsi pod školou v Dobré Vodě u Pacova slavnostně
odhalena informační pamětní tabule nejvýznamnějšího rodáka, zemědělského ekonoma a politika
Františka Jana Zíky. Na úvod přednesla Martina Blažková báseň, kterou dětem Františka Jana Zíky
napsal básník Petr Bezruč. Poté starosta obce Miloslav Matěj Zíka a poslanec Ing. Karel Tureček
pronesli krátké proslovy a následně potomci F. J. Zíky ze Štítiny pamětní tabuli odhalili.
Součástí informační tabule je i
rozcestník ukazující pocestným, kudy kam.
Odhalení jednotlivých ukazatelů se zhostili
starostové z okolních obcí, kteří byli na
slavnost pozváni: za Kámen Mgr. František
Hofman, za Lidmaň Jiří Zourek, za
Vysokou

Lhotu

se

bohužel

starosta

nedostavil. Za České Budějovice byl
pozván primátor Mgr. Juraj Thoma, ten se
však

pro

zaneprázdněnost

omluvil

a

občanům poslal krátkou zdravici. Jeho role
se tedy zhostila dobrovodská děvčata Stáňa
a Lenka, která českobudějovické univerzitě
vděčí za svá vzdělání.
Po

oficiální

části

následovalo

drobné pohoštění, volná zábava i beseda
s poslancem Turečkem, který do Dobré
Vody přijel na svém oblíbeném bicyklu.
Vybudování informační tabule proběhlo v
rámci dotovaného projektu úpravy návsi a na její zhotovení tedy přispěla i Evropská unie.
Jan Čáp Hlavinka z čp. 13
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HASIČI
Hasičský rok 2014 začal tradiční výroční schůzí v první části měsíce ledna.
Následovala odmlka až do 19.4., kdy proběhlo námětové cvičení v Roučkovicích. Nácviku
případného hašení místního zemědělského družstva se zúčastnili sdružení ze dvou okrsku, a to z
Obrataňského a Pacovského. Voda se čerpala z místního potoka a pomocí 7 mašin se přepravovala dva
kilometry s celkovým převýšením cca 100 metrů. Na každém ze sedmi stanovišť byly dvě jednotky,
které se postupně vystřídaly. Technika našemu sboru sloužila na výbornou, na rozdíl od ostatních
jednotek, které se potýkali i s nemalými poruchami.
Další akcí sboru byla okrsková soutěž, kterou jsme hostili dne 17.5. v Dobré Vodě. Sestavili
jsme dvě mužstva mužů a jedno družstvo dětí. Slabší výsledné časy domácích a kvalitní výkony
některých hostujících celků bohužel naprosto zastínilo počasí. Horší počasí si snad nedokážeme
představit, snad jen sněhová vánici by byla horší. Vyhlášení proběhlo v místní škole. Zde jsme potom i
zafandili české hokejové reprezentaci v souboji s Dánskem (prohra 3:4 na SN). Všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci okrskové soutěže, touto cestou děkujeme.
Dětské družstvo se také zúčastnilo noční hasičské soutěže v Hořepníku. Na prvních místech se
sice neumístily, ale poslední také nebyly.
Tradičního poháru starosty obce Věžná jsme se v letošním roce nezúčastnili, protože probíhala
intenzivní příprava na pouť v Dobré Vodě.
Celý sbor dobrovolných hasičů v Dobré Vodě přeje všem odběratelům občasníku příjemné
strávení svátku Vánočních a hodně úspěchů v roce 2015.
Za SDH Dobrá Voda velitel Milan Pošusta ml. a starosta Miroslav Vlach ml.
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POUŤ 2014
Od pátku 13.6. do neděle 15.6.2014 se konalo každoroční dobrovodské pouťování. Jako
předešlé roky dorazil i pan kolotočář, který s sebou přivezl střelnici a deštníčky.
Pátek patřil tradičně pohádce (letos Turbo) a grilovanému masu. Počasí nám přálo o něco víc
než loni, takže se promítalo venku u mlíkárny.
Sobota začala přípravami na večerní zábavu. Napíchnout prase, připravit pstruhy od p.
Turečka, postavit stany, rozestavět lavičky, …, úkolů bylo dost. Vše jsme ale zvládli v dobrém čase a
nic nebránilo v tom, abychom si za odměnu pochutnali na pečených pstruzích. Večerní zábava byla
odstartována první písničkou od skupiny Wajt již ve 20:00. Slavilo se až do pozdních ranních hodin.
Nedělní program zahájilo zvonění zvonu, který svolal občany na Mši svatou v 11:00.
Odpoledne patřilo nejen dětem, pro které byly připraveny hry, fotbalový turnaj, skákací hrad, pohádka
od Hralouse a samozřejmě kolotoče, ale i dospělým, kteří si u střelnice přišli na své.
Lenka Vacířová
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SETKÁNÍ NA JALOVÉM VRCHU
19. 7. 2014 se přátelé nejen Dobré Vody opět setkali na Jalovém vrchu. Letošním tématem byl
život a osud posledního majitele hradu Kámen Antonína Fleissiga, o kterém hovořil historik Jan
Tomášek. Po sestupu z nejvyššího vrcholu dobrovodska bylo pro účastníky připraveno zasloužené
občerstvení a divadelní artistické představení, kterého se řada návštěvníků účastnila i aktivně.
S podprahovým sdělením „Ať jsou přátelé Čenda a Milda dlouho zdrávi!“.
Jan Čáp Hlavinka z č. p. 13

NÁVŠTĚVY U NEJSTARŠÍCH SPOLUOBČANŮ.
Píši jenom o návštěvách za katastrem obce.
10. 10. 2014 slavila Milada Másilková 85. narozeniny. Žije v Daměnicích u dcery. Návštěvu
jsem vykonal s Marií Soukupovou.
21. 10. 2014 slavil Josef Brož 80. narozeniny. Žije na Bělé za Obrataní. Návštěvu jsem
vykonal sám.
Je škoda, že se mi nepodařilo zlákat na návštěvy někoho dalšího do osádky auta. Jako kdyby
padla na občany nějaká deka, a nikdo neměl čas.

Miloslav Matěj Zíka
Starosta
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MLÍKAŘI
V roce 2014 se Mlíkaři společně zúčastnili spousty událostí, ale tento rok se mezi námi zapsal
především dvěma akcemi, které spolek pořádal: Mlíkařský ples a Vodafest. Ples se konal první
březnový den a jeho hlavní hvězdou byla s námi spřátelená kapele Çilek Aromali Kremali Bisküvi z
Prahy neboli band babičky Podsklanové. Po několika společenských tancích a za přispění nové
mlíkařské pálenky se večer rozjel až do koncertních obrátek, kdy se do toho kapela i tanečníci pořádně
opřeli. Na plese samozřejmě nemohli chybět soutěže a tombola, která potěšila nejednoho sběratele
drobného domácího nářadí a jiných obvyklých serepetiček.
Hlavní událostí léta se na Dobrovodsku, k naší radosti, stal již tradiční Vodafest, který každý
mlíkař vyhlíží již od skončení pouti a který letos vyšel na sobotu 9. srpna. Přípravy Vodafestu pro nás
už v podstatě nekončí, jelikož vždy se dá diskutovat o dalších možnostech, jak náš festival vylepšit či
kterou kapelu pozvat. Ale vlastní fyzické přesouvání materiálu k Pískovně začalo v pátek brzy ráno,
protože již podle zkušeností víme, že přípravy trvají opravdu dlouho a neradi bychom vítali první
účastníky ještě v montérkách, jak se tomu několikrát v historii stalo. Letos jsme porušili tradici a
nepřipravili jsme k občerstvení pečené prase, protože jeho konzumace probíhala předchozí roky až
nadmíru “živelně“ a s přípravou bylo opravdu zbytečně moc práce. Geniální myšlenka byla udělat
guláš v pařáku (autor článku myšlenku prvotně pokládal za vtip), ale naštěstí nám s realizací pomohla
paní Pejčochová, za což jsme jí neskutečně vděční a patří jí ještě jedno velké díky. Její výborný guláš
měl obrovský úspěch.
Po drobných komplikacích s přepravou podia a nekomunikaci pana zvukaře byla celá
Pískovna připravena v celé své kráse, počasí bylo ideální a už jsme se mohli těšit na hosty stejně tak,
jako se oni těšili na Vodafest. Letos naše produkce naplánovala opravdu nabušený program v popředí
s ústeckou punkovou legendou Houba a táborskou zoopunkovou stálicí Peshata. Okolo páté
odpoledne, poté, co pořadatelé dali znamení, začala hrát začínající spřátelená partička NNP (Nikdy
Není Pozdě). Poté vystoupili pacovští mlaďasové Bastards Way, kteří rozhýbali i první tanečníky, dále
následovali černovští Nehasit Vodou a se západem slunce úplně všechny rozeskákal skapunkový
Žádnej Stres. Když vlezly na podium dvě hlavní hvězdy večera, měly to už jednoduché, protože
početné publikum se těšilo na každé hrábnutí do strun či ránu do bicí. Komu zbyla po půlnoci síla,
mohl se ještě vyhoupat v rytmech pražské skáčkové partičky Skalingrad United, která tento skvělý
večírek i uzavřela.
Hned ráno jsme si od prvních probuzených kempařů mohli poslechnout první ohlasy na náš
festival a ze zbylých vstupenek jsme propočítali, že se akce zúčastnilo 125 platících, což s námi a
lidmi z kapel dalo takový počet, který ještě Pískovna nikdy nezažila. A teď můžeme jenom doufat, že
příští rok se vydaří alespoň jako Vodafest 2014.
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SETKÁNÍ RODÁKŮ 2014
Diskuze o této události se na obecním úřadě vedly již několik generací. Jsme rádi, že v
současné situaci je obec v kondici, kdy našla odhodlání na uspořádání této v historii obce největší
události.
S přípravami jsme začali již v zimním období, kdy jsme po diskuzi s občany v místní třídě
začali tvořit program. Během příprav Zdeňka Průšová a Eva Matějková obešly občany, daly
dohromady adresy a seznam rodáků a přátel obce. Každému rodákovi byl věnován kalendář na rok
2015.
Datum bylo zvoleno na září, což se snad osvědčilo. Při sestavování programu jsme brali ohled
na to, že sraz rodáků je hlavně o tom si popovídat, zavzpomínat a hlavně si prohlédnout vesnici, co se
kde změnilo. Hlavně jsme se také domnívali, že odpoledne bude tak pestré, že se nikdo nudit nebude.
Při pátečních přípravách se spustil silný déšť a před školou tekl potok. Počasí nevěstilo nic
dobrého. I přes nepřízeň jsme počítali s venkovní variantou, protože kapacita třídy by nebyla schopna
pojmout sobotní návštěvu. Při sobotních dopoledních přípravách bylo objeveno hnízdo sršňů u
pomníku padlých v kmenu lípy. Byli povoláni profesionální hasiči z Pacova, kteří provedli zásah a
zajistili bezpečnost celého odpoledne.
Celá akce vypukla úderem 13:00. Po úvodním slovu starosty byly předány dary nejmladšímu
a nejstaršímu rodákovi. Programem dále provázela Kateřina Pošustová (rodačka z č.p. 37). Páter Paul
zahájil mši u kapličky, dále následovalo položení věnce u pomníku padlým v 1. světové války.
Oficiální část programu byla zakončena Českou hymnou v podání Černovické dechovky. Ta dále
provázela program celé odpoledne. Pro všechny byla připravena stezka po stopách obce se zastávkami
na významných, či nově vytvořených místech. Kolem 16:00 byla na návsi zhruba 240 lidí. Pro mladší
generaci byl na hřišti uspořádán fotbalový turnaj o pohár starosty, kterého se zúčastnili družstva z
Kámena, Obrataně a Dobré Vody A a B.
Celé odpoledne byl k dispozici kočár s koňmi na projížďku obcí a jejím okolí, který byl hodně
využíván. Tímto bychom chtěli poděkovat Miroslavu Vlachovi st., který se o to postaral bez nároku na
honorář.
Poděkování patří všem těm, kteří se na akci podíleli, ať už při úklidu školy, přípravě okolí,
pohoštění, dále obsluze, která se o hosty celé odpoledne dobře starala a především starostovi, který se
nebál a celou akci zorganizoval.
Doufáme, že se nám taková akce podaří zorganizovat za 4 roky při výročí první písemné
zmínky o obci.
Kulturní komise
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DOBROVODSKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ
V prvním vydání zpravodaje jsme si popsali malý rybníček v Hati, který se dočkal velmi
špatného konce. V dalším vydání si něco napíšeme o velkém rybníku Hať.
Stávající rybník má výměru okolo 5113m2. První zmínka byla v roce 1929, kdy byl založen
rybářský spolek v Dobré Vodě u Pacova. Tento spolek měl okolo 20 členů. Rybník Hať měl minulost
oproti malému rybníčku v Hati podstatně lepší a jeho vodní plocha se postupem času zvětšovala. Asi
největší rekonstrukcí prošel v roce 2000, kdy se celý vybagroval, zabetonovalo se vodní stavidlo,
udělal se nový přítok vody od Bukovce, zpevnila se hráz, udělaly se nové lávky a postavila se na hrázi
malá buňka. Od roku 2000 se o rybník stará Sbor dobrovolných hasičů, který pořádá skoro každé léto,
na začátku prázdnin kontrolní odlov, který je určen pro všechny obyvatele Dobré Vody, ale také i pro
přespolní.
V roce 2014 jsme postavili na hrázi rybníku krásnou chatku, která dříve byla buňkou. Ta
bývalá byla už moc malá, tudíž teď bude sloužit jako sklad pro krmení pro ryby.
Někdy se rybám v Hati dařilo velice dobře, jako třeba letos, ale také byly roky moc špatné, ale
to už tak někdy bývá. Hlavní je, aby rybářský spolek v Dobré Vodě pokračoval dál!

Milan Pošusta st.
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KRONIKA OBCE DOBRÁ VODA U PACOVA 2013
POČASÍ
V zimním období bylo velmi málo sněhu, teploty v noci neklesaly pod -10 stupňů, ve dne byly
lehce pod nulou. Často byla i obleva. V březnu a na začátku dubna ještě mrzlo, poté nastalo jaro. V
polovině dubna dosahovaly denní teploty i ke 20 stupňům a výše. Pouze duben byl srážkově vydatný.
V polovině června teploty vyšplhaly až na 37 stupňů. Letní měsíce byly suché a teplotně kolem 30
stupňů, někdy i pouze kolem 20 stupňů. V září a v říjnu bylo ve dne do 20 stupňů, srážek velmi málo.
Na začátku října přišlo několik nočních mrazíků. V listopadu se teplota pohybovala do 20 stupňů ve
dne a v prosinci byly noční teploty kolem nuly nebo lehce pod nulou, ve dne pak do 8 stupňů. Sníh až
na několik poprašků nenapadl, srážek bylo opět minimálně.

KULTURNÍ AKCE
Na konci ledna se jako už po několikáté konala přednáška amatérského hvězdáře Jana Urbana
z vlašimské hvězdárny. Odpoledne přednášku navštívily děti a večer dospělí. P. Urban rozdal i několik
věcných dárků za znalosti.
2.2. se konal od 13,30 hod do 17,00 hod ve třídě místní školy dětský karneval. K tanci a
poslechu hrála a soutěže organizovala oblíbená country skupina Jezevci z Pacova. Drobné odměny za
soutěže a občerstvení pro děti / párky s chlebem/ zajistila obec. Členky LK upekly tradičně preclíky.
Vstupné bylo jako vždy dobrovolné, ale protože se nepodařilo vybrat dostatek financí na zaplacení
kapely, uvažují pořadatelé o zavedení pevného vstupného. Jako pořadatelé se opět osvědčili členové
spolku Lesklé koule posíleni členy spolku Mlíkaři. Dětí se zúčastnilo cca 30 v doprovodu rodičů.
Všem se odpoledne líbilo.
24.2. proběhl ve třídě hasičský ples, trval od 20,00 hod do časných ranních hodin. K poslechu
a tanci hrála Přespolanka. V půlnoci byla losována velmi bohatá a vtipná tombola, první cenou byly
lístky do divadla v Táboře. Místní hasiči též večer zpestřili scénkou jako parodií na reklamu telefonů
Vodafone. Hostů na plese bylo cca 50, vstupné 100 Kč.
2.3. uspořádal spolek Mlíkaři Mlíkařský ples.
5.4. proběhla po celé republice Noc s Andersenem, což je večerní čtení a následné přespání v
místních knihovnách. U nás zajistila tuto akci knihovnice Lenka Vacířová /DV 25/. Zúčastněným
dětem se v knihovně líbilo.
31.5.-2.6. se konala pouť. Na návsi u mlékárny stál řetízkový kolotoč a střelnice. V pátek se
promítala pohádka, díky nepříznivému počasí ve škole. V sobotu večer se konala pouťová zábava v
doprovodu pelhřimovské kapely WAJT a to na návsi u mlékárny. V mlékárně byl občerstvovací
stánek, kde se prodávalo občerstvení. V neděli dopoledne sloužil Mši svatou v místní kapličce
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černovický páter Jan Paul. Odpoledne se konal turnaj ve fotbale a doprovodný program pro děti s
pohádkou od divadelního spolku Hralous.
27.7. proběhlo Setkání na Jalovém vrchu. Letos již bylo zázemí akce přemístěno do centra
obce a tak se ve 14,00 hodin sešli účastníci a podnikli společný výstup na Jalový vrch. Zde přednášela
rodilá američanka Nikol téma „Správným dýcháním proti stresu“. O hudební vložku se postarala hrou
na flétnu A. Hlavinková /6 let, DV 13/. Poté se všichni vrátili zpět na náves, kde probíhala volná
zábava spojená s opékáním prasete. Navečer dorazil divadelní spolek s pohádkou. Zábava trvala do
pozdních nočních hodin. Počasí bylo velmi teplé a nepršelo.
10.8. se uskutečnil pátý ročník hudebního festivalu VODAFEST pořádané spolkem Mlíkaři.
Na pódiu v Pískovně se vystřídalo několik kapel převážně rockových a punkových.
28.9. proběhlo slavností svěcení nového zvonu. Slavnost byla zahájena před kapličkou
projevem starosty obce M. M. Zíky /DV 19/. Programem provázela K. Pošustová /DV 37/. Zvon
světil páter J. Paul a následně na něj symbolicky poklepali čelní představitelé obce V. Vlach /DV 11/,
J. Pošusta /DV 37/, O. Zíka /DV 12/ a M. M. Zíka /DV 19/. Hudební vložku obstaralo komorní
kvarteto In pace a páter sloužil Mši svatou, po které byly oba zvony / starý i nový/ umístěny do
zvoničky. Oficiální část byla ukončena recitací místních dětí a zpěvem státní hymny. Program
pokračoval vystoupením pacovského folklorního souboru Stražišťan, odhalením koutku Stanislava
Čížka /bývalého řídícího v místní škole/ na chodbě školy a dechovou hudbou zvoucí k poslechu i k
tanci.
30.11. byl slavnostně rozsvícen vánočně ozdobený kaštan u kapličky. Po krátkém programu
koled a konzumaci teplé medoviny se zúčastnění mohli přesunout do školy, kde následovala volná
zábava.
22.12. se v místí kapličce zpívali koledy a večer zpříjemnil již po několikáté Slávek Klecandr /
člen slupiny Oboroh/.
28.12. byl na odpolední představení pozván kouzelník Otomar Klodner, alias Magister Kelly.
Představení se všem líbilo, když bylo částečně strašidelné. Poté proběhl již 11. ročník šipkového
turnaje. Zúčastnilo se 12 dětí a 20 dospělých. V kategorii dětí obsadil první místo T. Kršek /DV 17/.
Mezi dospělými zvítězila p. Davidová /host/.

SPORTOVNÍ AKCE
24.2. se v okolí obce opět uskutečnil Biatlon / závod na běžkách a střelba ze vzduchovky/. Vše
zajistil spolek Mlíkaři, startovné 25/50 KČ pokrylo teplé občerstvení v průběhu závodu.
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20.4.se Sbor dobrovolných hasičů DV zúčastnil cvičení v obci Kámen. Měli „hasit“ seník
VOD Kámen. Kvůli technickým problémům nakonec voda na místo určení nedotekla. Cvičení se dále
zúčastnila družstva z Kámena, Eše, Cetorazi, Věžné a Pacova.
4.5. se konala okrsková soutěž hasičů v obci Cetoraz. Naše družstvo bylo z technických
důvodů diskvalifikováno. Členové družstva byli M. Souček /DV 24/, L. Vlach /Věžná – DV 11/, J.
Vlach /DV 11/, Z. Bělohlávek / DV 38/, J. Pajer ml. /DV 28/, M. Pošusta ml. a M. Pošusta st. /DV 37/.
9.6. se naši hasiči účastnili akce O pohár starosty obce Věžná kde obsadili 11. místo z 16
družstev.

ÚPRAVA ZELENĚ
Naše obec žádala o dotaci na úpravu zeleně, kterou získala v celkové výši 90% rozpočtu /595
000 KČ/. Část peněz se vyčlenila na koupi traktůrku na sečení trávy a zbytek se použil na zkrášlení
obecních prostor. Vysadily se stromy kolem rybníka „Pod babky“, na návsi a také nad fotbalovým
hřištěm a na kopci „Brožák – Duškův kopec“ pod č.p.8. Vysazovaly se lípy, švestky a břízy na
památku učitele S. Čížka, který výsadbu bříz v obci velmi podporoval. Záhony s lučním kvítím byly
vytvořeny na návsi, pod Pajerovi /DV 28/ „na hnojništi“ a kolem pumpy pod Másilkova /DV 9/.
Kolem pomníku padlých byl demontován starý plot i s betonovými sokly, provedena terénní úprava a
zasázen živý plot. Pás keřů byl také vytvořen pod spodním plotem školní zahrady.

NOVÝ ZVON
V roce 2010 vznikla na popud L. Krška / DV 10/ a M. M. Zíky /DV 19/ sbírka na koupi
nového zvonu do kapličky. V polovině roku 2013 byla sbírka ukončena s částkou 52 984 KČ.
Konečná cena odlitého zvonu byla 53 950 KČ. Zvon vyrobila zvonařská dílna Tomášková –
Dytrychová s.r.o., Brodek u Přerova. Zvon váží 43 kg a je laděn do tónu C3. Je napojen na
elektromechaniku a zvoní poledne a klekání /18 hod/. Je na něm nápis „ZVON BYL POŘÍZEN Z
PŘÍSPĚVKŮ OBČANŮ A OBCE DOBRÁ VODA U PACOVA“, letopočet 2013 a obrázek Svaté
Trojice. Malý zvon byl sejmut, zrestaurován a zavěšen zpět a slouží na ruční zvonění. Instalační
práce provedla firma Rostislav Bouchal – Boroko.

VOLBY
Na jaře proběhla dvě kola prezidentských voleb. Volební místnost byla opět ve třídě ve škole.
Ve volební komisi zasedly S. Zíková /DV 19/, I. Zíková /DV 12/, Z. Průšová /DV 3/, V. Podsklanová
/DV 35/ a L. Vacířová /DV 25/. Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Celkově zvítězil M. Zeman, v naší obci.
Na podzim proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Volební komise byla stejná. Volby
probíhaly ve dvou dnech. V pátek 14-22 hod a v sobotu 8-14 hod. Poté se sečtou hlasy a předseda
volební komise spolu se zapisovatelem výsledky odvezou do Pacova. V naší obci je cca 70 voličů.
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ZVYKY
V naší obci se tradičně 30.4. pálí Čarodějnice. Občané se sejdou po setmění Na vrchách v
Lomu, kde se zapálí vatra předem připravená dobrovolníky. Nebývá to úhledná hranice, ale spíše
hromada klestí a vyřezaných keřů, které se odklidily z obecních nebo i soukromých ploch v obci. Lidé
se sejdou, popovídají si o svých problémech, radostech, proberou obecní i státní a nakonec i světovou
politiku. Lampionové průvody ani žádné jiné doprovodné akce se v naší obci nekonají a nakonaly.
Akce pomáhá udržet kontakt místních lidí mezi sebou.
Na Velikonoce se u nás chodí již od nepaměti řehtat. Místí děti a vnoučata starousedlíků,
většinou věkově do 15ti let, se vydávají s řehtačkami a klapačkami kolem obce a to ve čtvrtek v
18,00hod, v pátek v 7.00 hod, ve 12.00 hod, v 15.00 hod a v 18.00 hod a v sobotu ráno v 7.00 hod.
Poté se sejdou v 9.00 hod s košíčky, pomlázkami a řehtačkami a jdou koledovat postupně dům od
domu. V každém domě řeknou koledu a dostanou syrová vejce, sladkosti a peníze. Obejít celou
vesnici trvá cca 2 hodiny. Koledu si mezi sebou rozdělí, peníze někdy také, nebo se domluví, že si za
ně koupí něco společného pro všechny.
Na Velikonoce se udržuje ještě zvyk chodit koledovat v pondělí. Děti chodí chlapci i děvčata,
dospělí pouze muži. Jdou do domu, kde jsou nějaká děvčata nebo i ženy a tam koledují. Dostávají
vařená obarvená vejce, děti sladkosti, dospělí kořalku.
Dalším zvykem, který přetrvává v naší obci, je chození čertů. 5.12. ve večerních hodinách se
přestrojí většinou mladí za čerty, Mikuláše a anděla a chodí převážně do domů, kde jsou děti. Ty
musejí říci básničku a dostanou nadílku /tu většinou rodiče čertům připraví/.

OBČANÉ
V letošním roce se v naší obci narodilo jedno dítě, Lucie Amchová /DV 17/.
Nejstarší občankou Dobré Vody je p. Milada Másilková /DV9/, která oslavila 84. narozeniny.
Dům č.p.2 v letošním roce opět změnil majitele.
Zdeňka Marešová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá každoročně sdružení Česká katolická charita, se stala mostem
mezi potřebnými a těmi, kteří mohou pomoci. Farní charita Pacov se do sbírky zapojuje od roku 2001
a každý rok posílá do domácností skupinky koledníků, kteří vybírají do kasiček finanční prostředky na
podporu charitního díla. V pacovské charitě jde výtěžek na provoz pečovatelské služby.
V letošním roce bylo na Pacovsku zapečetěno 20 pokladniček a vybralo se celkem 101 582,Kč. V Dobré Vodě jsme vybrali 2 577,- Kč.
U nás jsme se zapojili již po druhé. Letos jsme šli ve složení Karel Kofroň, Daniel Mareš,
Martin Bělovský, Tomáš Kršek, Anežka Hlavinková, Liduška Zíková a já jsem dělal osobu starší 18
let.
Děkujeme za vstřícnost.
M. M. Zíka
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DOBROVODSKÝ ADVENTNÍ ČAS
Čekání na první adventní neděli nám 29.11.2014 zpříjemnilo odpolední zdobení adventních
věnců a výroba svícnů. Ano, ač to byla převážně dámská zábava, tak k překvapení nás všech se sešlo
přes 20 tvořilek a mohlo se začít. Vánoční atmosféru podtrhla vůně svařeného vína, vánoční koledy a
chutné občerstvení. Každá z nás si vyrobila krásné vánoční dekorace, které byly ozdobou našich
domácností v čase vánočním. Obec to pojala jako odměnu a poděkování dobrovodským ženám za
spolupráci při akci setkání rodáků, především za upečené domácí buchty, které všichni návštěvníci
ocenili.
„Tvořivou dílnu“ následoval, troufám si říci, dnes už tradiční rozsvícení vánočního stromu,
které doprovodila melodie kláves a houslí a nechyběla ani horká medovina. Letošní novinkou se stal
živý betlém, který dokonale podtrhl atmosféru, při které chyběl snad už jen poletující sníh. Tak třeba
příští rok.
Večer ještě nekončil, tak jsme se přesunuli do školy, kde proběhlo promítání diapozitivů
našich obydlí, které vznikly v roce 2000. Mohli jsme zavzpomínat, jak že to u nás vlastně před více
než čtrnácti lety vypadalo a porovnat to se současností. Prezentace vzbudila velký zájem a třída byla
vmžiku zaplněná. Samozřejmě ani večer nechybělo občerstvení a dobrá nálada nás všech. Tento večer
vznikla i myšlenka, že by nebylo špatné v roce 2015 nafotit opět to samé po patnácti letech.
Na závěr bych za sebe, Obecní úřad a kulturní komisi ráda poděkovala asistentce Jaroslavě
Bartů z Pacova a hlavně paní Marii Treflové, která přišla s výborným nápadem o tvoření vánočních
dekorací a doufám, že to příští rok zopakujeme. Dík samozřejmě patří i Kofolářům za krásný Betlém,
a také doufám, že to nebylo naposledy.
Kateřina Pošustová DiS.
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GALERIE

Plakáty na akce Mlíkařů – vytvořila Anna Symonová

Kontrolní odlov Hať

Přestavěný kolotoč
financován Petrem Krškemz Pacova

Astronomická přednáška – J. Urban
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RODÁCI
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NA TOMTO ZPRAVODAJI SE PODÍLELI:
Miloslav Matěj Zíka

Ing. Lukáš Vlach

Lenka Vacířová

Ing. Miroslav Vlach ml.

Jan Hlavinka

Milan Pošusta st.

Kateřina Pošustová DiS.

Bc. Jan Pejčoch

Bc. Jan Vlach

Martina Blažková

Zdeňka Marešová
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