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ÚVODNÍ SLOVO
Vznik tohoto čísla je takový smutný. Díky situaci, která se děje kolem nás, probíhá
omezování a zákaz akcí. Náš obecní život jede na nouzový stav, kdy čekáme, že bude lépe
a lépe.
Zprávy z novin o příjmech obcí v následujícím roce nejsou pro nás příznivé, a tak
neplánujeme velké výdaje. Naštěstí máme dokončenou novou ulici Pod Jalovým vrchem, kde
by v dubnu měla proběhnout kolaudace. A obec by tam již neměla více investovat.
Významně nás všechny zasáhly výkopové práce při pokládce kabelu vysokého
a nízkého napětí a rozvodu nového veřejného osvětlení, které probíhaly od jara do podzimu.
Díky tomu nám zmizely sloupy po vsi. A s nimi i dráty, kde sedávaly vlaštovky. To je asi
jediné mínus této akce, možná i na ně bude platit zákaz shromažďování a otázku, kde teď
budou sedávat, musíme položit ornitologům.
Ještě k našemu kalendáři. Fotografie jsou foceny panoramatickým fotoaparátem
v telefonu a to je dosti záludná disciplína. Telefon nenabízí stejnou optickou kvalitu jako
klasický panoramatický fotoaparát a díky tomu objekty mění tvar. Je to jako v české politice,
ne vždy platí, co vidíme a slyšíme.
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 chodili tři králové 5.1.2020. Chodilo se ve složení Ludmila Zíková Baltazar, Anežka Hlavinková - Kašpar a Ondra Amcha, který šel prvně na pozici Melichara
(vedl si zdatně). Vybrali 4047,- Kč, což je zatím nejvíce. V letošním roce proběhla změna,
po 19 letech sbírku pořádá Charita s obcí. A díky tomu jsme pokladničku za přítomnosti
p. Kokeše z Farní charity Pacov otevírali u nás na obci, kde vznikl zápis, který je uložen u nás
k nahlédnutí. Farní charita děkuje všem za ochotu a my doufáme, že až budeme potřebovat
pomoc, budeme vyslyšeni.
M. M. Zíka a A. Zíka

KOFOLÁRNA 2020
Tento rok byl pro nás všechny jistě dost náročný a zvláštní. Šlo například o různé
restrikce ve scházení a sdružování, které vlastně dost omezovaly naši partu. Na začátku roku
jsme se ještě v hojném počtu zúčastnili dvou maturitních plesů členů Kofolárny a rok se zdál
jako každý jiný, ale nebyl.
Na jaře jsme se několik týdnů vlastně ani neviděli a když, tak jen pod rouškou a z určité
vzdálenosti. Po uvolnění opatření jsme se mohli konečně sejít a aspoň v menším počtu prohodit
pár slov a vypít pár piv.
V létě, kdy se situace zdála lepší a lepší, jsme se vydali na každoroční již tradiční
kofolářský ČUNDR. Tentokrát jsme se vydali po toku řeky Otavy. Třídenní výlet začal
ve městě Sušice u Horažďovic, kam jsme dorazili až v podvečer za lehkého deště. Přikolíkovali
jsme stany a přesunuli jsme se do kiosku, kde jsme se přidali ke skupince vodáků a pěli s nimi
písně. Celou noc a další den pršelo vydatněji, ale nás to nezastavilo a šlapali jsme směr
zřícenina Rábí. Další point k bydlení byly Malé Hydčice, kde nás zradila hospůdka, která
zavřela už v půl deváté. Ráno jsme vstali a po turistické trase se vydali do Horažďovic,
kde jsme si dali oběd a nakoupili poslední zásoby.
Další cesta vedla do vodáckého kempu Střelské Hoštice. Ráno jsme nikam nechvátali
a v poklidu jsme posnídali v domnění, že vlaková zastávka je kousek od kempu. Nakonec byla
3km daleko a čas se velmi krátil :D. V poslední minutce jsme doběhli vlak a dojeli spokojeně
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až domů. Příští rok se chystáme na půlkulatý ročník, a to pátý, tak nám držte palce. Na podzim
jsme se občas sešli, protože místo toho, abychom pilně studovali každý na své škole, zůstali
jsme doma a doteď se učíme dálkově.
V zimě nebudeme otálet a jsme připraveni na první led a zaplníme nově osvětlený
dobrovodský hokejový stadion Pod Šafářova.
Emanuel Mareš
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MASOPUST 2020
Letos jsme měli trochu štěstí, že masopust vyšel zrovna docela brzo. 15.2.2020 si asi
ještě nikdo z nás nemyslel, že za měsíc už tu bude 1. vlna nejnovějšího čínského vynálezu COVID19. Díky tomu proběhl masopust zcela tradičně, tak jak už jsme si na to zvykli. Asi před
pěti lety jsem tu psal, že kolem 13:00, po společné fotce, průvod vyrazil do „ulic“ obce.
Dnes už bych si mohl dovolit toto napsat i bez uvozovek, protože ulice už máme… 
Samozřejmě nechyběly tradiční masky jako vždy (ras, žid, bába, nevěsta, medvěd, kůň, šašek
– tentokráte v netradičním podání a další). Masky se nám opakují, ale aby to nebyl stereotyp,
snaží se každá postavička něco vylepšit, zdokonalit, přidat nějakou novou rekvizitu apod.
(viz foto 3). Tak například nevěsta si pořídila vlastní kočárek i s obsahem, který působil natolik
realisticky, že si mnozí mysleli, že se v kočáru nachází opravdové dítě!
Kromě skupinového fota, které proběhlo poněkud netradičně před Pražákovou
chalupou (viz obrázek 1), byl průběh dne zcela standardní. Starosta předal bábě klíč od obce
a tím odstartoval průvod, zase pěkně chalupu po chalupě. Hudební doprovod nám opět zajistil
pan Kudrna (ne z DV, ale až z Pacova, viz foto 2) se svým věrným společníkem, jehož jméno
jsem si letos znovu nezapamatoval. Ty rozjeli to nejlepší, co umí na harmoniky a my jsme
rozjeli to nejlepší, co umíme my, léty prověřený a Dobré Vodě podruhé zlidovělý, Vysoký
jalovec. V každé chalupě se nám opět dostalo vřelého přijetí (viz foto 4) a výborného
pohoštění. Co dodat? Koblihy, kořalka, chlebíčky a Vy všichni - prostě luxus a krásná odměna
za snahu masek. Konec průvodu proběhl obětováním koně a medvěda a jejich
znovuvzkříšením. Tato tradice dopadla zase dobře, vzkříšení bylo úspěšné a všichni nakonec
přežili, i rekvizity.
Tentokrát u večerního posezení bohužel nebyla živá muzika, ale o to příjemněji jsme
si mohli popovídat o tom, jak to bylo dřív a jak jsme si ještě v únoru mysleli, že to bude dál.
Následující dny nám všem tak trochu udělaly „čáru přes rozpočet“ a všichni víte, jak to dopadlo
a co bude dál, neví nikdo. Takže ani nevíme, jestli bude další průvod napřesrok,
tedy ani nemohu napsat, že se na Vás těšíme v roce 2021, takže jednoduše… Zůstaňte
pozitivně naladěni a negativně testováni a pak uvidíme. Teda jestli se vakcína nebude vyrábět
v likérce Drak, tak uvidíme.
Dne 22.12.2020 v Dobré Vodě napsal místní pořádstavimtel Lukáš Vlach.
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foto 1: Skupinové foto 2020

foto 4: Páni muzikantí

foto 3: Rekvizity jako živé

foto 2: Jak se nám zaslouženě dostalo vřelého přijetí
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HASIČI
Výroční členská hasičská schůze letos proběhla 4. ledna 2020 v tradičním duchu. Letos
musela proběhnout volba vedení ve všech SDH v kraji. Do funkce starosty byl opětovně zvolen
Miroslav Vlach ml. a do funkce zástupce Daniel Mareš ml.
Hasičsko-rybářský ples se konal v sobotu 29. února v budově bývalé školy. Novinkou
letos byla kapela. Nově nám zahrála a večer zpříjemnila kapela MIX. Nechyběla tombola,
soutěže o hodnotné ceny ani popůlnoční zábavná scénka, která pobavila nejednoho účastníka.
Děkujeme všem, kteří se s námi přišli pobavit a zatančit si.
Začátek kalendářního roku byl pro sbor poznamenán dvěma smutnými událostmi.
Navždy naše řady opustili naši dva dlouholetí členové, pan Ladislav Vacíř a pan Ladislav
Křšek. Na oba bude sbor dlouho vzpomínat.
Situace ohledně nového koronaviru nedovolila pořádání ani účast na hasičských
soutěžích, kterých se obvykle účastníme.
Dne 6. dubna došlo k požáru v Lesíkách za Jalovým vrchem směrem na Tvrziny. U
požáru zasahovala jednotka hasičů z Pacova a sbory dobrovolných hasičů z okolí. Naše
jednotka zajišťovala pomoc při nočním hlídání spáleniště v následujících dnech. Hrozila totiž
možnost znovurozhoření požáru ze skrytého ohniska.
Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda přeje všem odběratelům občasníku příjemné
prožití svátků vánočních v rodinném kruhu a pevné zdraví nejen v roce 2021.
SDH Dobrá Voda
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RYBNÍKY V DOBRÉ VODĚ A JEJICH OBYVATELÉ
Rok 2020 byl pro naše rybníky docela dobrý, nepotkala nás žádná pohroma v podobě
úhynu ryb.
15. března jsme lovili rybník Hať. Počasí bylo slunečné, i když po ránu mrazivé.
O to mrazivější bylo zjištění, že vláda ČR 13. března 2020 vyhlásila nouzový stav
kvůli koronaviru. Vylovili jsme asi 150 ks kapra od 1,8 do 3,5 kg. Některé jsme vrátili zpátky
do rybníka, některé jsme prodali nebo rozdali. Potom ještě krásné štiky, líni, amuři a dva
tolstolobici 8-10 kg. Občerstvení pro rybáře a hosty zajištěno.
5. dubna jsme lovili rybník Pod Zíkovi. Počasí bylo také slunečné. Tady už byly
výsledky horší, protože celý rok byly na rybníku zelené řasy a to je pro ryby dost špatné.
Slovilo se asi okolo 120 ks kaprů, dále tam byl amur, tolstolobik a jedná velká štika, o které
ale nikdo neví, jak se tam dostala. Některé ryby jsme tam nechali a část odvezli do Hati.
V červenci proběhl kontrolní odlov, i když v omezené míře.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rybářům z Dobré Vody, kteří se o rybníky starají
a chodí na výlovy, a obci Dobrá Voda za vybudování elektrických přípojek u rybníků
Pod Babky, Šafářovi a Zíkovi na elektrická čerpadla.
Krásné zasněžené Vánoce a pevné zdraví v novém roce 2021 Vám přeje rybářský
spolek v Dobré Vodě.
Pošusta Milan st.
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PRÁDELNÍ KOŠ
Rok 2020 pro nás začal slibně a vypadalo to, že snad pokoříme i loňskou laťku
20 koncertů za rok. V lednu jsme hráli na domácí půdě a rozezněli místní školu. V únoru jsme
stále radostní navštívili Pelhřimovské sklepení. Poté už hrát nešlo a my museli zrušit
připravovaný koncert v Dobré Vodě Mladí Vpřed, kam jsme si zvali malé kapely z okolí.
V létě jsme zahráli na dobrovodské pouti a pak i dobrovodském Vodafestu. Účast na koncertě
ve Vokově jsme byli nuceni dokonce zrušit kvůli opatřením. V srpnu se nám poštěstilo
a zahráli jsme až v Ostrově u Karlových Varů a dva týdny nato až Radoškově u Brna. V září
jsme museli zrušit další koncert kvůli zranění členky kapely a od té doby jsme vůbec nehráli.
Povedly se nám nahrát další 3 nové písničky a snad se v příštím roce více zadaří a koncertů
bude víc a víc. Stále nás to baví a budeme hrát dál :)
Emanuel Mareš
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SETKÁNÍ POD JALOVÝM VRCHEM
Letošní ročník neproběhl tradičně na přelomu prázdnin. Po dlouhosáhlých diskusích
jsme pochopili, že tradici lze vnímat více způsoby. A tímto váz zveme na jubilejní již
20. ročník, který proběhne 31.7. 2021.
Tématem setkání byla vzpomínka spisovatele Miloše Doležala na osobnost Vysočiny.
Miloš pohovořil o životě faráře Josefa Toufara, kterému se dlouhodobě věnuje, a své poznatky
zpracoval v několika knihách. Tu základní „Jako bychom dnes zemřít měli“ máme v naší
obecní knihovně (ostatní mám doma, Milouš).
I letos jsme se dozvěděli, jaké praktiky používala Komunistická strana, k dosažení
svých cílů-faráře Toufara zabili. Zajímavostí je jeho vrah Ladislav Mácha, který dožil
v Českých Budějicích a zemřel 30.9.2018. Miloš o něm napsal také knihu.
Další zajímavostí odpolední diskuse byl poznatek, že bohužel lidé se mění a praktiky
zůstávají.
Nový poznatek: do dobrovodské bedny prase tolik vzadu nepůlit (mezi kýtami). Pak
to prostě padá. U organizátorů to budí chaos a u návštěvníků klepání na čelo.
Od 17 hod táborské divadlo Do kola sehrálo pohádku O statečném kováři Mikešovi.
Od 19 hod byla vytvořena hromadná fotografie občanů obce. Fotografii vytvořil místní
občan Daniel Mareš, rodák z Eše.
Po setmění proběhlo pozorování vesmíru s odborným výkladem Jana Urbana
z Vlašimské astronomické společnosti. Pak se posedělo jako vždycky.
M.M. Zíka, J. Hlavinka
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VODAFEST – PÁTEK
Letos, stejně jako loni, jsme si hubení produkci pátečního Vodafestového večera vzali
na povel my, členové Prádelního koše. Zapátrali jsme ve svém okolí, pozvali čtyři menší
kapely, domluvili se na podrobnostech, poskládali line-up, a pak už jen vyhlíželi první srpnový
víkend.
Samotnému festivalu vždy předchází stejné kolečko příprav. Je třeba posíct louku,
postavit stany a výčep, rozmístit po areálu lavičky a stoly, přivézt pivo a zasypat ho sněhem,
aby mělo po celé tři dny příjemnou teplotu a v neposlední řadě dopravit na louku přívěs, který
slouží jako podium. Je toho docela hodně, s přípravami se tedy začalo už ve čtvrtek dopoledne.
V pátek odpoledne se už přípravy chýlily ke konci, v areálu se pomalu začali objevovat
návštěvníci a my netrpělivě vyhlíželi kapely. Všichni dorazili včas, nikdo nechyběl, tak nic
nebránilo tomu, celý festival odstartovat. Postarala se o to kapela Down the Vol. Je to parta
pěti kluků od Pelhřimova a hrají něco mezi popem a punkem. Festival otevřeli parádně. Po nich
začala chystat svůj koncert kapela Sawmill, která se zároveň stala největším překvapením
večera. Hrají metalcore. Teprve začínají, ale byl to nářez! Vytřeli nám všem zrak skvělými
výkony a super show. Po nich přišla na řadu skupina Morek, hrající alternativní rock, která
k nám dorazila až z Blatné a také to pořádně rozjeli. Během jejich vystoupení se pomalu začalo
stmívat, pivo teklo proudem a večer probíhal tak, jak měl. Již do úplné tmy nastoupila pražská
kapela Přísun povolen. Hrají punkrock a pod podiem se jim podařilo vytvořit pořádnej bordel.
Z pátku se pomalu stávala sobota a jako poslední jsme vystoupili my – Prádelní koš. Moc jsme
si to užili a atmosféra byla skvělá.
Tímto oficiální část večera skončila, jenže už ke konci našeho vystoupení se na podiu
začali objevovat zpocené osoby točící nad hlavou svými tričky a jedno bylo jasné - B. K. band
letos opět přijel a vzal s sebou i Dobrovodskou písničku. Hudební produkci tedy prodloužili
ještě o pár písniček od Franty Sahuly. Jakmile byl repertoár vyčerpán, mohlo se začít
s uklízením a následným přesunem na bar, kde pivo stále teklo, rozdělala se vodní dýmka
a ti nejvytrvalejší u ní vydrželi sedět až do svítání.
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Celý večer hodnotíme opět kladně. Ostatní kapely si to také užily a nevyskytl se nám
žádný větší problém. Na závěr chci poděkovat všem kapelám, které přijely a pomohly
tak skvělé atmosféře večera a samozřejmě pořadatelům, že nám tohle všechno umožnili.
Klára Zíková

SOBOTNÍ VODAFEST
Letošní Vodafest byl z pohledu pořadatele trochu divočejší. Koronavirová pandemie
zasáhla život každého z nás a přinesla nám velkou míru nejistoty. Nejistoty spojené s vládními
nařízeními, s různými názory odborníků, s vlastním úsudkem, s vlastní zodpovědností i se
zprávami z blízkého a vzdáleného okolí. V průběhu první vlny na jaře jsme vůbec nevěděli,
jestli se Vodafest bude konat nebo ne, a proto jsme ho z pořadatelského pohledu uspali.
Hlavní kapelní taháky byly jako obvykle domluveny už od zimy, takže jsme vyčkávali
s potvrzením či zrušením akce, stejně tak samotné kapely.
Léto přineslo uvolnění vládních opatření a taky opadla panika z počáteční totální
nevědomosti. V červnu jsme tedy rozjeli propagaci, potvrzování kapel a domlouvání zbylých
menších kapel na doplnění programu. Aby komplikací nebylo málo, dvě kapely nám
ze zdravotních důvodů svých členů zrušily účast chvíli před festivalem. Ale co bychom byli
za punkový pořadatele, kdybychom neměli schované nějaké trumfy v rukávu, a tak byl seznam
kapel doplněn, aby obsahoval finálních deset vystupujících.
Páteční program a samotné přípravy Pískovny byly popsány v předchozím článku,
a proto se vrhneme rovnou na sobotu. První kapela začínala hrát už v jednu hodinu po poledni,
tím pádem nezbývalo moc času na regeneraci po pátečních tanečcích a nadmíře občerstvení.
Po krátkém divadelním vystoupení zaskakujícího bubeníka nastoupila na podium dobrovodská
legenda Místní těleso. Svým vystoupením nasadila laťku tak vysoko, že ji ten den nemohl
již nikdo překonat. Totiž překonat jejich deset hudebníků na jednom pódiu už se ani nikdo
nepokoušel.
Druhou kapelou v pořadí byla Paradentóza, která zaskočila na poslední chvíli
absentující NNP. Potom zahrál hurdisband Žádnej problém. Dál nás svým vystoupením
13

i názvem pobavila kapela Ty Zmrde!. Po nich zahrála brněnská kapela ZLO/MY. Náhradou
za odpadnutou kapelu Žádnej stres bylo akustické duo Vrámci možností. Od téhle dvojice
nikdo nečekal žádné velké výkony, spíš jsme čekali, že se utvoří děvčatům/barmankám fronta
lidí vyhnaných od pódia. Ale opak byl pravdou, veselá hudba a chytlavé, hluboké texty měly
u posluchačů úspěch a změna stylu zpestřila celodenní program. Poslech bez divočejšího tance
dal možnost naplnit si trochu břicha i jídlem. Proti hladu mohl posloužit již tradiční guláš,
dva druhy polívky, párky v rohlíku, chleba se sádlem a další pamlsky.
Po akustickém odpočinku nastoupila na přívěs Dukla Vozovna. Tuto kapelu jsme
naháněli roky a až letos se nám jí podařilo ulovit. Ten nespočet emailů a telefonátů se vyplatil.
Na Vodafestu nebyl snad nikdo, kdo by je neznal a nechtěl by si aspoň maličko poskočit nebo
aspoň zlehka nohou popošlápnout v jejich rytmech. To už tma padala na pískovnu, různé
nápoje padaly do účastníků, mladší návštěvníci padali domu a tanečníci padali na parket
(a občas na parketu). Dalším vystupujícím, který se po dlouhých letech vrátil do Dobré Vody,
byla kapela Volant. Ta všechny přítomné pankáče zaručeně roztočila. Po nich následovala
punková legenda legend Znouzecnost. Tahle kapela krouží po českých pódiích přes dlouhých
30 let, tak bylo na čase, aby dokroužila i k nám do Pískovny. Pozdní večer uzavřela kapela
JZLF (Jablko znetvořené lidským faktorem). Jak poznamenal jejich kytarista: „JZLF je takovej
punkovej jukebox, kterej hraje, dokud lidi stojej“. A jak řekl, tak se stalo. Světově známé hity
prokládaly jejich fláky. Lepší zakončení večera snad nebylo ani možné vymyslet.
Poslední píseň mohla doznít někdy okolo druhé hodiny ranní. Velká část účastníků už se
přesouvala do spacáků a jen několik posledních hrdinů se šlo opřít o celý večer pevně stojící
a dobře sloužící bar. Únava po třech dnech (alespoň pro pořadatele) na nohách s pivkem v ruce
byla značná, a proto jsme byli rádi, že někdy kolem čtvrté hodiny můžeme zavřít i ten bárek.
Bar byl zavřen ale jenom krátce, protože od brzkého rána se rozjel jeho snídaňový
servis. Koho by nespravila klobása a Poutník 11°? Pro řidiče bylo nachystáno kafíčko, točená
kofola či malinovka. Úklid šel docela od ruky, poslední hosté se rozcházeli do svých domovů.
No a když šikovný traktorista převrátil tojku na bok a začala se sama vyprazdňovat komínkem,
nemůžu říct, že by nebyla při úklidu i sranda.
V končeném součtu jsme napočítali, že v sobotu se u nás ukázalo 213 hostů. Když se
k tomu přičtou členové kapel, pořadatelé a lidé se volným vstupem bylo nás tam v sobotu okolo
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tří stovek. Počasí přálo po celou dobu festivalu. Není se tedy čemu divit, že za celý víkend
se vypilo 23 sudů piva. Z mého osobního pohledu mohu říct, že se letošní, divočejší Vodafest
nad míru povedl. Uvidíme, co nám přinese příští rok.
Honzík Vlachů
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KOLEM DOBRÉ VODY
Už dříve se zrodil nápad uspořádat vyjížďku nebo závod na kole po okolí Dobré Vody
a v sobotu 12. září se tak stalo. Na startu u starostova stolečku se sešlo 64 účastníků, kteří
se postupně rozjížděli (či rozcházeli) po čtyřech různě dlouhých trasách. Vybaveni byli kartou
s mapou a podrobným popisem tras a jejich úkolem bylo nasbírat po restauračních zařízeních,
domech či kostelech do této karty všechna razítka a zároveň dojet v co nejkratším čase,
na čemž vlastně ve finále moc nezáleželo.
Nejkratší okruh pro matky s kočárky a dětmi vedl do Lidmaně do hospody a zpět
a nejrychlejší účastnice ho zvládaly za krásně čtyři hodiny. Všechny ostatní okruhy začínaly
stejně, směrem na Hať, kde Luky ve svém kiosku podával tyčinky a rum a dále na Věžnou.
Zde se oddělil 17 km dlouhý okruh, který účastníky dále vedl do kopce pod Moudrov a dále
přes Lhotku do Lidmaně a Dobré Vody.
35 km dlouhý okruh pokračoval přes Nechybu, Sudkův Důl, Josafatské údolí a poté
do kopce přes Křeč směrem do Černovic, kde byl v plánu oběd. Po obědě se vystoupalo
do kopce na Stružky a přes Eustach do Lidmaně a domů.
Nad Stružkami se pro vytrvalce oddělil okruh 70 km. Závodníci na něm projeli
Kamenicí nad Lipou, Johankou, Drážďany, Božejovem, Novou Cerekví, Moravčí a opět
přes Lidmaň domů. Skupina sedmi posledních, ve které jsem měl tu čest jet i já, tento okruh
zdolávala celých deset hodin.
Aby se dostálo označení závod, soutěžilo se ve všech kategoriích na čas, který byl
pro kompenzaci doby strávené po restauracích srážen konzumovanými nápoji, a dále byly
vyhlašovány speciální ceny:
Cena Bohumila Zíky – Cena pro toho, který dojel s vypětím všech sil na počest
Bohouše, který s vypjetím všech sil nedojel
Cena Hynka Zíky – Cena pro nejodřenějšího účastníka závodu
Cena pro největšího opilce – Cena pro závodníka, kterému po cestě nejvíc chutnalo
Většinou report ze závodu končí tím, že si ho všichni užili a nikomu se nic nestalo,
což o našem malém cyklovýletě úplně neplatí. Ceny byly převážně udělovány dle pocitů
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pořadatelů až na jednu. Před Sudkovým Dolem Klára Zíková ve vysoké rychlosti nedobrzdila
a po letu přes řídítka skončila se zlomenou klíční kostí a loktem na zemi, čímž si po zásluze
vybojovala cenu svého bratra Hynka. Veškeré zasahující složky integrovaného záchranného
systému jí zásluhu této ceny dozajista dosvědčí.
Závod končil opět ve škole porcí guláše a po setmění celý sportovní den uzavřel koncert
NNP, Skrýšovského Mlsu a Víta Žižky, na který se sešlo mnoho závodníků i nezávodníků,
čímž se škola naplnila.
Vzhledem k množství kladných ohlasů a nápadů je pravděpodobné, že první ročník
nebyl ročníkem posledním a příští rok vyjížďku rozhodně ještě vylepšíme.
Martin Trefil
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KRONIKA OBCE DOBRÁ VODA U PACOVA 2019
POČASÍ
Během ledna i února bylo chladné zimní počasí. Teploty klesaly k deseti stupňům
pod nulu, napadl dostatek sněhu. Počátkem března se začalo oteplovat, sníh roztál, teploty se
pohybovaly ve dne kolem deseti stupňů. 11. března se prohnal přes vesnici silný vítr,
který polámal v lesích mnoho stromů. Také nešel asi dvanáct hodin elektrický proud. V dubnu
již nemrzlo a teploty šplhaly až nad dvacet stupňů. V červnu dosahovaly teploty až ke třiceti
pěti stupňům, v červenci a v srpnu trochu méně. Září bylo také velmi teplé. První mrazíky
přišly v říjnu. Srážkově byl rok velmi podprůměrný, v suchém a teplém klimatu se dobře dařilo
lýkožroutu smrkovému, který decimuje lesy nejen na Vysočině, ale i v celé republice a
ve střední Evropě.
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VOLBY
24. 5. – 25. 5. 2019 se v naší obci uskutečnily pouze volby do Evropského parlamentu.
Ze 75 možných voličů se dostavilo 39 a ti také odvolili. 12 hlasů získala koalice STAN a
TOP 09, 10 hlasů ODS, 6 hlasů ANO 2011, 5 hlasů Česká strana pirátská.
AKCE
6. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Letos králové v podání L. Zíkové /DV 19/,
A. Hlavinkové /DV 13/ a K. Švecové /DV 21/ vybrali do kasičky pro farní charitu Pacov
3 823 Kč.
19. ledna se sešli místní členové hasičského sboru na své výroční schůzi. Starostou SDH
je M. Vlach ml. /DV 11/, jeho zástupcem D. Mareš ml. /DV 3/.
26. ledna proběhl další ročník Dobrovodského biatlonu. Závodníci soutěžili ve dvou
kategoriích, a to děti a dospělí. Z dětí se umístila na prvním místě L. Zíková /DV 19/ a na místě
druhém A. Hlavinková /DV 13/. Z dospělých zabodoval na prvním místě M. Matějka ml.
/Říčany – DV 26/, druhé místo obsadil M. Trefil /DV 33/ a třetí A. Zíka /DV 19/. Závodilo se
v okolí naší vesnice, střelecká stanoviště byla v Hatích a u mlékárny. Trestné body znamenaly
úkol navíc, a to objet rybník Hatě a ve vsi objet hřiště.
26. ledna večer se ještě konala přednáška Jana Urbana z VAS o tom, co jsme viděli
na obloze v průběhu roku 2018 a co uvidíme zajímavého nad hlavami v roce letošním.
2. února pořádala obec Dětský karneval. Jako obvykle hrála a o zábavu se starala kapela
Jezevci. Asi dvacet masek si odpoledne užilo. K občerstvení se podávaly párky s chlebem,
účastníci dostali malou sladkost a vysoutěžit si mohli drobné dárky. Vstupné bylo dobrovolné.
2. března se konal již čtvrtý ročník masopustního průvodu v Dobré Vodě. Ve 13,30
hodin vyrazil průvod masek do vsi doprovázen harmonikářem p. Kudrnou a jeho žákem.
Účastníků bylo tentokrát jen dvacet, ale masky se opět velice líbily a v téměř každém stavení
dostaly pohoštění. Vydržet do 18,00 hodin, kdy průvod dorazil do cíle ke škole, bylo opravdu
obtížné. Večer se ještě masky i ostatní místní občané sešli v místní škole a zatančili a zazpívali
si známé lidové písničky s panem Kudrnou.
8. března pořádal spolek Mlíkaři koncert několika kapel.
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16. března uspořádal spolek Kofoláři koncert punkových kapel Minotauři /PE/, Prádelní
koš /DV/, P.N.P. /PE/.
23. března se konal Keltský telegraf.
30. března se uskutečnil další Hasičsko-rybářský ples. K tanci a poslechu hrála
opět kapela z Kamenice nad Lipou Status M. Tombola obsahovala 64 výherních čísel a lístek
stál 10 Kč. Vstupenka stála 100 Kč.
6. dubna obec Dobrá Voda zajistila milovníkům kultury vstupenky na ochotnické
divadelní představení Na letním bytě /J. K. Tyl/ v Počátkách. Dopravu autobusem poskytla
obec svým občanům zdarma. Představení se zúčastnilo asi 45 občanů Dobré Vody
a jejich přátel.
12. dubna se konala v místní škole přednáška o kůrovcové kalamitě, prioritní těžbě dříví,
možnostech dotací. Přednášejícími byli Ing. Otakar Pejša, vedoucí odboru životního prostředí
a památkové péče a Bc. Miroslav Pekař, odborný lesní hospodář.
13. dubna si opět místní ženy mohly pod vedením M. Trefilové /Leskovice – DV 20/
a J. Bártů /Pacov – DV 11/ vytvořit velikonoční dekorace, které již několik let zpříjemňují
v domácnostech jarní křesťanské svátky.
18. dubna – 20. dubna u příležitosti Velikonoc chodily po vsi místní děti a třikrát denně
řehtaly. Nahrazovaly tím zvony, které v tyto dny nezvoní. V sobotu si pak zašly do každého
domu pro odměnu. Dostaly vajíčka, sladkosti, peníze.
30. dubna se opět pálily čarodějnice na Vrchách. Obec dbá na to, aby se na velkém ohni
nepálily nevhodné, neekologické nebo dokonce zdraví škodlivé věci. Žádné tradice a zvyky
při pálení čarodějnic se u nás již neudržují.
18. května se hasičské družstvo zúčastnilo okrskové soutěže ve Věžné. 5. místo obsadili
K. Zíková /DV 12/, L. Vacířová /DV 25/, P. Čajová /DV 2/, O. Zíka /DV 12/, T. Kršek /DV 16/,
D. Mareš /DV 3/ a J. Pejčoch /DV 18/.
1. června uspořádal Jan Vlach /DV 11/ v místní škole přednášku o svých zážitcích z cest
pod názvem Cesta kolem světa za 490 dní.
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8. června získalo družstvo SHD Dobrá Voda 4. místo v soutěži „O pohár starosty obce
Věžná“.
14. června – 16. června se konala již tradiční dobrovodská pouť. V pátek večer
se promítala na návsi na zeď garáže pohádka nejen pro děti. V sobotu se peklo prase a večer
byla zábava na návsi. V neděli dopoledne se místí občané zúčastnili Mše svaté v místní
kapličce. Odpoledne se konal fotbalový turnaj, děti i dospělí se pobavili u pohádky
od divadelního spolku Hralous, všichni se mohli občerstvit pitím točeným v mlékárně, zastřílet
si v naší nové střelnici, zaskákat si na nafukovacím skákacím hradu nebo si jen popovídat
s rodáky a návštěvníky obce.
13. července se uskutečnil kontrolní odlov v rybníce Hať, který je již tradičně spojen
s oslavou začátku prázdnin.
27. července se informací chtiví spoluobčané i cizí návštěvníci vydali na Jalový vrch,
aby si tam společně poslechli krátkou přednášku paní Mgr. Ireny Krčilové na téma Likvidace
selského stavu v polovině 20. století na Pelhřimovsku. Po návratu do vsi se účastníci občerstvili
pečeným beranem. Navečer ještě zpříjemnila pohádka O kouzelné vodě v podání divadelního
spolku Divadlo Dokola.
2. srpna – 3. srpna se uskutečnil Vodafest tentokrát ve dvou dnech. V pátek večer
vystoupily čtyři kapely, z nichž jedna byla Prádelní koš, což je místní kapela. Páteční večer
zajišťoval spolek Kofoláři. V sobotu probíhala produkce již od oběda a trvala dlouho do noci.
O sobotní program a chod akce se staral spolek Mlíkaři. Tento den také vystoupila druhá kapela
z Dobré Vody, a to Místní těleso.
10. srpna se mohli občané zúčastnit akce na vlašimské hvězdárně uspořádané speciálně
pro občany a přátele Dobré Vody. Mikrobusem vyrazilo 24 účastníků, o které se po celou dobu
návštěvy staral jednak Jan Urban, který v naší obci pořádá přednášky, a také Mirka Urbanová
a Pavla Kovalská, které zajistily výborné občerstvení. Program zahrnoval krátkou přednášku,
prohlídku hvězdárny a pozorování oblohy s výkladem.
28. října byl Den české státnosti a někteří občané se zapojili do akce „Kroky
pro demokracii“ tím, že podnikli výstup na Jalový vrch. Následně se večer zúčastnili koncertu
Vítka Žižky ve třídě místní školy.
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2. listopadu pořádal Prádelní koš na oslavu svého tříletého výročí metalový koncert.
22. listopadu proběhla beseda o tom, jak naši spoluobčané vnímali 17. listopad 1989.
Jak se lidem žilo dříve a po revoluci. Co jim změna režimu dala a co jim vzala.
23. listopadu proběhl v místní škole koncert několika kapel.
30. listopadu proběhlo ve škole vánoční tvoření. Tentokrát vznikaly originální svícny
a vánoční stromky /polystyrénové kužely ozdobené jehličím a přízdobami/. Účastníci
a účastnice poseděli u kávy nebo čaje a ochutnali donesené občerstvení a také občerstvení
objednané u Adélky. V 18,00 hodin večer se rozsvítil vánočně ozdobený kaštan u kapličky
a slavnostní chvíle zpříjemnil p. Kudrna se synem /Pacov/, kteří zahráli a zazpívali vánoční
písně. Následně mohli přítomní ještě posedět ve třídě bývalé školy a popovídat si.
6. prosince se konala včelařská přednáška.
7. prosince se uskutečnilo divadelní představení Klinika skvělá plastika. Herci
divadelního spolku Rodinovský spolek víceméně holek sehráli tuto komedii ve třídě místní
školy. Vstupné stálo 100 Kč. Diváci se příjemně pobavili.
22. prosince obyvatelům jako již několik posledních let zpříjemnilo předvánoční čas
vystoupení Slávka Klecandra. Vedle známých skladeb zahrál a zazpíval i několik nových
kousků.
27. prosince proběhl koncert tří kapel – NNP /PE/, Místní těleso /DV/, Hudba z Vokova.
29. prosince vystoupil kouzelník a mág Otomar Klodner alias Magistr Kelly a předvedl
hodinové kouzelnické vystoupení. Představení shlédlo asi 25 diváků.
29. prosince večer se ještě uskutečnil šipkový turnaj pod záštitou Luboše Ryby.
Nejdříve soutěžily děti a těch se utkalo 5. Zvítězila Anežka Hlavinková /DV 13/, následována
Štěpánem Marešem /DV 3/, Ludmilou Zíkovou /DV 19/, Ondřejem Amchou /DV 16/
a Čeňkem Hlavinkou /DV 13/, kterému bylo pouze pět let. V dospělácké kategorii se zúčastnilo
26 soutěžících. Zvítězil Jan Hlavinka /DV 13/.
31. prosince mohli občané podniknout již tradiční výšlap ke kopci Svidník, který
je vzdálený asi 7 km. Nadšenci vyšli v 11,30 hodin od školy v počtu 23. Na Svidník dorazili
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ve 13,00 hodin. Zpátky se skupina rozdělila a první mladí účastníci dorazili do svých domovů
již v 15,00 hodin. Ti pomalejší se navraceli přes Jalový vrch, kde na ně čekali s malým
občerstvením ti, kteří se na Svidník nevydali. Večer se ještě někteří sešli v místní škole,
aby společně oslavili konec roku a ohňostrojem přivítali o půlnoci rok 2020. Občerstvení
si účastníci přinesli své, pan starosta zajistil kuřata na gril.
VÝBĚR POPLATKŮ
28. prosince ve vybíraly na obecním úřadě v knihovně poplatky. Za popelnici zaplatil
každý přihlášený občan 300 Kč, za kubík odebrané vody 8 Kč a za psa 50 Kč. Zároveň starosta
rozdal malý vánoční dárek dětem do patnácti let, a to balíček různých druhů ořechů.
SBĚR
6. dubna - 7. dubna proběhl sběr použitých elektrozařízení a nebezpečného odpadu.
Následně byl přistaven kontejner na směsný odpad, kam mohou občané vyhazovat větší
a objemnější odpad.
KOMINÍK
4. 11. poskytl své služby kominické občanům vesnice Z. Dvořák.
PŘÁNÍ + DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ
Každoročně zastupitelé obce vytvoří PF, které rozdají do všech domácností. Současně
s tím věnují občanům Dobrovodský zpravodaj – časopis shrnující dění v obci v průběhu celého
roku.
REKONSTRUKCE
Na podzim proběhla rekonstrukce toalet v místní škole. Status Pelhřimov odizoloval zdi
na WC, obložil obkladačkami prostory za umyvadly a za pisoáry. Prostory byly následně
i nově obíleny.
STAVBY
V letošním roce začaly růst tři nové stavby na kraji vsi pod Pískovnou. M. Vlach,
L. Vlach s L. Vacířovou měli domy do zimy pod střechou, J. Pejčoch stihl postavit pouze
přízemí.
Zdeňka Marešová
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POZDRAV Z DÁLKY
Vážení,
při pátrání spojeném s tvorbou rodopisu jsem narazil mj. na zápis v matrice úmrtí,
vztahující se k Františku Zíkovi - slavnému rodákovi z Dobré Vody.
Na rozdíl od většiny popisů příčiny jeho úmrtí (tuberkulóza), je zde uvedena
neprůchodnost dvanácterníku a bronchopneumonie. Přikládám kopii stránky z matriky. Příčina
smrti vyplývá z výsledků pitvy provedené 7.12.1931 v městské nemocnici v Opavě.
Proč jsem se zajímal o F. Zíku? Můj rod také původně pochází z Dobré Vody. Mí
prapředci Václav Plášil řečený Macek a jeho manželka Marie Charvátová řečená Kršková se
narodili v Dobré Vodě 11 a 6 a v roce 1805 se přestěhovali do Zlátenky (statek s polnostmi
zakoupili od Macků) a navíc matka F. Zíky byla sestřenicí matky mé prababičky. Dále jsem
zjistil, že F. Zíka pomohl získat zaměstnání ve Slezsku (v Opavě) mému dědečkovi Josefu
Plášilovi ze Zlátenky. A tak se náš rod Plášilů z Dobré Vody u Pacova dostal přes Zlátenku a
Leskovice až na severní Moravu a v mé osobě zase zpátky do Čech - do Pardubic.
Rád si čtu ve vašem zpravodaji, moc příjemné a zajímavé čtení - obdivuji vaši aktivitu.
Všechny v Dobré Vodě zdravím a přeji co nejméně problémů v době nouzového stavu.

Petr Plášil, Pardubice
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PEKAŘOVNA ADÉLKA
Že v naší obci funguje pekařovna Adélka, pro nikoho z nás není žádná novinka, a tak
sem vložím jen pár zajímavostí letošního roku.
První zajímavostí je, že o této úspěšné službě se doslechli až ve Vysoké Lhotě
a my získali prvního přespolního odběratele pečiva.
6. 1. byl první odběrový den v tomto roce a my jsme utratili za objednávky nejméně
peněz, a to konkrétně 320,-. Naopak nejvíce jsme za objednávky utratili 5. 6., a to 1405,-.
Jedná se o pátek před Dobrovodskou poutí.
V současné době máme až jedenáct odběratelů a jsme schopni sníst pečivo za 11 000,za měsíc.
Nedá se přesně říct, že by první nebo druhá korona vlna měla vliv na počet objednávek
a odběratelů. Odběratelé i tržby rostou plynule a pomalu bez patrného vlivu státních omezení.
Anna Trefilová

DOBA COVIDOVÁ
Máme tu prosinec a s ním i konec ne úplně dobrého a veselého roku. Vir Covid - 19
se dotkl každého z nás, ať už méně nebo více, letos nebylo dobré být pozitivní. Moc dobře
si pamatuji, kdy se vir dostal do České republiky – bylo to 1.3.2020 v neděli po našem
hasičském plese. Jely jsme s Gábi Součkovou do Prahy a v rádiu slyšely o prvních myslím
třech nakažených. Už pár týdnů předtím se spekulovalo, zda vir z Číny postihne i naší malou
republiku, nebo se nám nemoc vyhne. Slova covid a koronavir byla nejčastěji skloňovaná slova
vůbec. Bohužel netrvalo dlouho a z epidemie se stala pandemie a jel v tom celý svět. Jak rychle
to přišlo, tak stejně rychle se zvyšoval počet nakažených a panika celkově. První vlna přinesla
řadu omezení, se kterými nebylo lehké se sžít, protože nikdo netušil, jak dlouho to vše bude
trvat. Museli jsme si odpustit kulturní akce, restaurace i letní dovolenou. Zavřely se hranice.
I přes to bylo Pelhřimovsko nejméně nakaženým okresem v celé republice. Někdo
to přisuzoval pivu, jiný kvalitní vodě. Doufali jsme, že tím to končí a se snižováním počtu
nakažených se začala opatření rozvolňovat.
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Asi jsme toho piva pili málo, protože netrvalo dlouho a přišla podzimní druhá vlna
a opět jsme nasadili roušky, které se staly nezbytným módním doplňkem, a naštěstí jich
už bylo oproti jaru dostatek pro všechny. Tentokrát nebyla ani Dobrá Voda ušetřena. První
nakažený se u nás oficiálně objevil dne 25.10.2020. Postupně u nás začalo pozitivně
testovaných přibývat a maximem bylo myslím 11 obyvatel. Poznali jsme, co je to čekat
v obchodě na košík, neužít si svatbu, nerozloučit se na pohřbu, být do 21 hodin doma, jelikož
platil zákaz vycházení a online výuka byla výzvou nejen pro děti, ale hlavně pro učitele.
Vystřídali se tři ministři zdravotnictví během několika měsíců.
Česká republika je po několikáté v nouzovém stavu. Ano, bylo a stále to je omezování
svobody, ale kdyby to nebylo nutné, tak se to jistě neděje. A i přesto se lidé chovají
nezodpovědně a nemoc stále přirovnávají ke slabé chřipce. Ne, není to chřipka a není
to nachlazení, věřte mi. A pokud jste si tím prošli a třeba to ani nepoznali, tak jsem moc ráda
a přeji vám to, ne každý takové štěstí měl!
Statistické okénko:
K dnešnímu datu 12.12.2020, kdy píšu tento článek bylo na celém světě nakaženo
71 milionů obyvatel a zemřelo 1,59 milionu obyvatel. Co se týče České republiky, tak jsme
na tom následovně: 574.872 nakažených a z toho zemřelo 9.456 lidí. Testů bylo provedeno
3.323.551. Statistiky a počty si může každý dohledat, ale až za pár let z nostalgie otevřete tento
zpravodaj, tak se možná podivíte, co se v roce 2020 dělo.
Každá epidemie ale jednou skončí. Já nám všem přeji, aby se ten další rok vůbec nic
nestalo. Když totiž něco vstupuje do dějin, tak to často nebývá nic dobrého.
Pozitivně myslící, negativní Kateřina Pošustová

VÝSADBA JABLONÍ KE LHOTĚ
Z důvodu prosychání jeřabin se uskutečnila brigáda, při které jsme prázdná místa
doplnili jabloněmi třech druhů. Letošní podzim se jednalo o devatenáct stromků. Stromky,
bambusové tyčky a obaly na stromky dodalo zahradnictví Hubert z Pacova. Na jaře
po odstranění suchých jeřabin se bude s výsadbou pokračovat.
A. Zíka a M. M. Zíka
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KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ
Obecní úřad provedl k 29.12. kontrolu stavebních prací v obecním satelitu. RD1
(L. Vlach, L. Vacířová) mají hotovou fasádu a právě dělají kotelnu (kotel Atmos). RD2
(M. a B. Vlachovi) pokládají podlahu, obkládají koupelnu, mají vymalováno. RD3 (J. Pejčoch)
dokončil hrubou stavbu. Do zimy ještě stihl namontovat okna a dveře. RD4 (J. Vlach) stihl
v tomto roce dodělat základovou desku. RD5 (K. Pšeničková) vybetonovala základovou desku
a vyzdila zdi pod věnec (s pomocí otce a přítele). U RD4 a RD5 byly tedy dodrženy podmínky
kupní smlouvy, kterou stavitelé podepsali – do 3 let od podpisu kupní smlouvy stihli udělat
základovou desku.
Kontrolu provedl starosta a místostarostka obce Dobrá Voda u Pacova

RD1 – L. Vlach, L. Vacířová

RD2 – B. a M. Vlachovi

RD3 – J. Pejčoch

RD4 – J. Vlach
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RD5 – K. Pšeničková

GALERIE
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