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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Dostává se vám do ruky třetí číslo našeho dobrovodského zpravodaje, který je svým způsobem
ohlédnutím za uplynulým rokem.
Rád bych zmínil záležitost, která nás čeká, a tou je vypouštění odpadních vod. Povolení, které
jsme žádali na 5 let, nám bylo vydáno na 4 roky. Je dobře, že máme zpracovaný projekt na centrální
čističku odpadních vod pode vsí. Projekt berou úředníci jako naši připravenost, bez něj bychom
povolení nedostali. Jako u všeho je tu několik ale - 2 domy nelze napojit, rozkopaná
vesnice..... Druhou možností je, aby měl každý dům svoji domovní čističku místo septiku a obec na
ni přispěla. Tato varianta není v naší oblasti tolik známá, ale v republice přibývají obce, které to
takhle řeší. V současné době se připravujeme na obě varianty. Chceme najít řešení, které bude
funkční.
Dále nás čeká rozhodnutí, jak využít kovárnu. Po Novém roce proběhne v obci anketa, tak už
o tom prosím přemýšlejte.
Dveře redakční rady jsou stále otevřené, budete- li mít zájem se aktivně zapojit, nebo třeba
chtít otisknout článek, budeme rádi.

V novém roce 2016 Vám přeji hodně štěstí a zdraví s naším obecním nástěnným kalendářem.

Vážené sousedky, vážení sousedé,
inspirativní čtení vám přeje
Miloslav Matěj Zíka
starosta
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2015
Vzhledem k tomu, že loňský průvod měl docela úspěch a setkal se s pochopením občanů, jsme
se rozhodli v této tradici pokračovat, a tak se dne 14.2.2015 před 13. hod po roce opět sešly masky,
aby ve 13:00 vyrazil letošní masopustní průvod do „ulic“ obce. Samozřejmě nechyběly stejné tradiční
masky jako před rokem (ras, žid, bába, slamník, nevěsta, medvěd, kůň, šašek a další), ale přibyly i
další (zdravotní sestra, skot, kočička,…) a myslím, že průvod byl rozmanitější než loni. Nehledě na to,
že spousta masek byla pod vlivem zkušenosti z předchozího roku dotažená téměř k dokonalosti –
hlavně kůň.
Po seskupení masek a skupinového fota (viz níže) už se mohlo pokračovat klasickým
postupem. Starosta předal bábě klíč od obce a pak už průvodu nic nebránilo vystartovat. A tak jsme se
na to vrhli zase pěkně chalupu po chalupě. Bába se ptala, slamník trousil, žid prodával, medvěd s
nevěstou tančili, nevěsta dorážela na sestřičku a tak dále... Muzika hrála, řekl bych obstojně, zpěv byl
po chvíli ladění aspoň na dvě mínus a z průvodu tak mohl zaznít náš oblíbený Vysoký jalovec.
Pohoštění bylo samozřejmě jako vždy bezchybné a v hojné míře. Za což Vám patří velký dík.
Toto mě přivádí k myšlence udělat takovou „minisérii“ o koblihách a slivovici (pokud se tedy
bude průvod každý rok opakovat a já o něm budu psát). Protože tyto potraviny se Vám v takovém
množství a hlavně v tolika provedeních mockrát ochutnat nepovede. Když už žijeme v době
gastrománie, kuchařských show v TV, Prostřena a Ládi Hrušky, tak je to docela aktuální, nemyslíte?
Bohužel bych tu nerad zveřejňoval výsledky toho, kde mají nejlepší koblihy a kořalku, tak si to
nechám pro sebe, nebo povím osobně na přání. Aspoň se nám dostane nějaká zpětná vazba, jestli tyto
reporty někdo z Vás čte. Takže to berte jako výzvu pro další ročníky!  To jen ať to taky něčím
odlehčím a nemusím psát pořád dokola to samé.
Konec průvodu proběhl obětováním koně a medvěda a jejich znovuvzkříšením, které
nedopadlo jinak než happyendem. Pak už se masky rozutekly po domovech a připravovaly se na
večerní program.
Večer toho dne ještě měly proběhnout bramborové hody pod taktovkou Jóži Žáka, který ale
bohužel z mě neznámých důvodů nedorazil (tak třeba za rok). A tak se vařečky chopili ostatní a
svépomocí se přeci jen nějaký ten bramborák povedl.  Ale protože bylo hodně koblihů a jiných věcí
z průvodu a skoro nikdo z hostujících nedorazil, tak to snad stačilo. Takže ještě jednou všem díky a za
rok snad na shledanou!
V Dobré Vodě napsal Ing. Lukáš Vlach.
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VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ
Když můžeme tvořit o Vánocích, proč ne i o Velikonocích? Každý, kdo se zúčastnil i této
tvořivé dílny, si mohl vybrat Petrklíč (Prvosenka jarní; Primula veris), ten nejvhodnější květináč a
samozřejmě si ho ještě dozdobit. Pro začátek to byl velmi jednoduchý úkol. Následovalo však něco
mnohem mnohem složitějšího (tedy alespoň pro mě) – výroba věnců, nebo jiných tvarů, z břízy! A
tam byl ten problém! Nebylo to totiž tak jednoduché, jako o Vánocích, kdy každý dostal věnec již
hotový… Teď přišla řada na nás, ukázat, co v nás je a vyrobit si ho samostatně. Bojovali jsme a řekla
bych, že statečně a v závěru i úspěšně. Někteří na tom byli tak dobře, že si vyrobili i velikonoční
kuřátko. Každý odcházel domů s plnýma rukama a úsměvem na tváři. Pro všechny přítomné bylo
zajištěno občerstvení – jak slané, tak sladké.
Doufám, že se Vám i tato tvořivá dílna líbila a příští Velikonoce přijdete zase!
L. Vacířová

6

HASIČI
Hasičský rok 2015 v Dobré Vodě začal tradičně Hasičsko-rybářským bálem. Ten se konal v
místní škole 21.2. a doprovázela jej hudební skupena Status – M z Kamenice nad Lipou. Nechybělo
předpůlnoční překvapení v podobě hrané scénky, tentokrát s kouzelníkem, od rybářů. Účast byla jako
většinou hojná, z čehož máme velkou radost.
O prvním prodlouženém víkendu v květnu (konkrétně 2.5.) se uskutečnila okrsková soutěž ve
Věžné. Zúčastnilo se celkem 6 družstev mužů, 2 ženské oddíly a 3 skupiny dětí. V mužské kategorii
DV skončila v první desítce a zároveň se nevešla mezi pět nejlepších. Větším úspěchem byl samotný
start družstva dětí z Dobré Vody. Tímto chci poděkovat všem zúčastněným za chuť reprezentovat sbor
DV. Tečku za krásným májovým dnem udělali čeští reprezentační hokejisté, kteří porazili na MS
výběr Lotyška 4:2.
Tradiční soutěž O pohár starosty obce Věžné proběhla 13.6. za účasti 14 družstev. Už
rozlosování dalo tušit celkové pořadí, jak na tom kdo bude. 12. místo na startu přesně určovalo
konečné místo po skončení soutěže. I přes nadprůměrný trénink (2 dny předem) to na lepší místo
nebylo. Částečně k tomu přispělo i počasí. To nechalo všechna mužstva odběhnout první pokusy v
ideálních podmínkách. Druhé kolo provázely provazy vody z nebe a nejen to mělo za příčinu
technické problémy a neplatný pokus. Proč by taky rozumný hasič něco hasil v dešti, že? Sbor děkuje
Emanu Marešovi a Tomáši Krškovi za výpomoc při hasičském útoku a těšíme se na další spolupráci.
Celý sbor dobrovolných hasičů v Dobré Vodě přeje všem odběratelům občasníku příjemné
strávení svátku vánočních a hodně úspěchů v roce 2016. Za SDH Dobrá Voda velitel Milan Pošusta
ml. a starosta Miroslav Vlach ml.
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DOBROVODSKÉ POUŤOVÁNÍ
Rok se s rokem sešel a o víkendu 29.-31.5.2015 přišlo další dobrovodské pouťování. K
pátečnímu večeru již neodmyslitelně patří promítání pohádky pro děti i dospělé a grilování něčeho
dobrého. Ač nám počasí připomínalo spíše podzim, tak nám to na náladě neubralo a všichni jsme se
bavili.
Přípravy na sobotní večer vypukly již ráno, kdy se stavěly stany, lajnovalo hřiště na nedělní
fotbalový turnaj, očekával se příjezd možná už pro mnohé tradiční dobrovodské pouťové kapely, a to
Cilek Aromali Kremali Bisküvi, no a samozřejmě se nad ohněm pomalu otáčel čuník. I přesto, že
atmosféra byla uvolněná a nálada pohodová, tak se naše pohledy chtě nechtě upíraly k obloze a počasí
jsme zkrátka moc nevěřili. Vše ale nakonec dopadlo pro nás velice dobře, a my si mohli užívat
kolotoče, střelnice, líbivých zvuků kapely a samozřejmě dobrého moku a čuníka, ze kterého
zanedlouho zbyly jen kosti. Zima nám nebyla, tančilo se téměř do rána.
Pouťová neděle začala za krásného počasí mší v kapličce a odpoledne nic nebránilo
napínavému fotbalovému turnaji, kterého se zúčastnila družstva místní, i přespolní. Hojně
navštěvovanou atrakcí byl kromě střelnice, kde pánové nechali část svých výplat, také skákací hrad.
To je asi to nejzásadnější z letošní pouti a už se můžeme těšit na tu příští.
Bc. Kateřina Pošustová, DiS.

8

9

KOFOLÁŘI
I v letošním roce se členové spolku Kofoláři zúčastnili několika akcí. Vyrazili například na
hasičskou soutěž nebo fotbalový turnaj do Vežné, kde starší členové obsadili první a mladší členové
druhé místo. Následoval pouťový fotbalový turnaj v Dobré Vodě. Na něm skončili starší členové opět
první, ale mladší tentokrát čtvrtí.
Také už přes rok funguje kroužek kytary a pomalu, ale jistě, vzniká nová kapela.
Klára Zíková
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SETKÁNÍ NA A POD JALOVÝM VRCHEM – JIŽ POČTRNÁCTÉ
K prázdninovému létu neodmyslitelně patří setkání na nejvyšším vrcholu Dobré Vody, a to na
Jalovém vrchu. Letos jsme se sešli 25.7.2015.
Jistě jste všichni zaregistrovali, že letošní rok je výročím upálení kazatele a reformátora Mistra
Jana Husa, který byl upálen před 600 lety, tedy 6.7.1415. Právě jemu byla věnována přednáška, kterou
vedla paní Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová. Po obědě jsme si na Jalový vrch společně vyšlápli a po
zajímavé přednášce se odebrali zpět pod Jalový vrch k Mlíkárně, kde na nás čekalo pečené prase a
něco dobrého na zchlazení, protože sluníčko pěkně hřálo.
Součástí odpoledne bylo kočovné divadlo. Musím uznat, že se bavili jak malí, tak velcí. Když
se někteří z nás do děje zapojili, tak nám tekly slzy smíchy. Paní divadelnice si opravdu nebrala
servítky.
Po celé odpoledne, večer i noc nás svou hudbou linoucí se z harmoniky obveseloval Vít
Moštěk z Přívratu. Zpívalo se až do rána. Také jsme mohli sledovat dobrovodskou oblohu
dalekohledem Vlašimské astronomické společnosti.
Těšíme se, že se zase za rok zase sejdeme, obohatíme se o nové poznatky a společně si den
užijeme.
Bc. Kateřina Pošustová, DiS.
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ROZHOVOR S PETROU ČAJOVOU
K rozhovoru jsme si pozvali poslední přistěhovalou občanku do vsi.
Odkud jste se přistěhovala? Měla jste k naší oblasti nějaký vztah?
Původně jsem z Prahy, ale poté, co jsem se sem přistěhovala, jsem zjistila, že babička pochází
z Černovic a dědeček z Nové Včelnice.
Co vás vedlo ke koupi chalupy v Dobré Vodě?
Řekla mi o ní rozverná zootechnička z Věžné. Chalupa byla dosti velká pro bývalého partnera,
který měl slabost v chovatelství.
První pocity z baráku?
Spadne mi to na hlavu.
První pocity ze vsi?
Až na ten kravín…. MOC PĚKNÁ!
Měl vjem z vesnice dopad na koupi?
Určitě, Google Earth pohled byl super. Můj sedmý smysl mi napovídal, že tu bude super parta.
(v průběhu rozhovoru se slečna Čajová stihla nalíčit a hlavní reportéři popíjí pivo)
Co plánujete na rok 2016?
Určitě neplánuji prodat zahradu a rozhodně plánuji se s tím prát, co mi síly stačí.
Máte chuť se více zapojit do chodu obce?
Na jaře nakoupím krůty a budeme dělat v létě párty za Mlíkárnou
Nemáte zájem uzavřít vážný vztah s místními chlapci?
Je s nima fakt sranda, ale nejsem pedofil.
A co kluci od Pejčochů?
Jsou vtipný, ale to je všechno. 
Já osobně nevidím problém ve vztahu ve vsi. Já našel svou ženu za školou vpravo a
funguje nám to 20 let. Nepřála byste si totéž?
O vzniku vztahu v tak malém prostoru jsem nikdy neuvažovala, ale když jsem viděla vašeho
bejka na pastvě, tak se mi podlomila kolena a začala jsem slintat jako Alík 
Jaké jsou vaše koníčky?
Mám kurz kosmetiky zvířat a inseminace. Kdybyste měl zájem, pane starosto, udělám z Vás
pudla.
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Děkuji za nabídku zůstanu u současné vizáže. Jaká zvířata chováte?
Jako je to záhada, ale stále se mi doma objevují nové a nové kočky. Psa mám stále jen jednoho
– Daphne. Kromě krůt na jaře ani nic neplánuji.

Moc děkujeme slečně Čajové za rozhovor. Snad se potkáme na další akci.
Rozhovor vznikl při oslavě 18. narozenin Martiny Blažkové a 28. narozenin Lukáše Vlacha v
místní škole.

Miloslav Matěj Zíka
Lenka Vacířová
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NÁVŠTĚVY U NEJSTARŠÍCH SPOLUOBČANŮ.
Píši jenom o návštěvách za katastrem obce.
13. 10. 2015 jsme se starostou jeli navštívit paní Miladu Másilkovou, která oslavila 86.
narozeniny. Žije v Daměnicích u dcery.
22. 10. 2015 jsme se opět se starostou vydali navštívit pana Josefa Brože na samotu Bělá,
který oslavil 81. narozeniny.
Letos jsme bohužel auto ostatními občany nenaplnili. Doufáme, že se nám to podaří alespoň
příští rok.

Lenka Vacířová

VODAFEST 2015
Nic si nebudeme zastírat. Žádný Vodafest bych nemohl hodnotit jako nestranný pozorovatel,
abych přinesl objektivní náhled na tento festival. A letošní rok bude extrémně zkreslený, protože tento
ročník byl z mého pohledu hudebně nejvyspělejší a celkově nejpovedenější. Ale nepředbíhejme.
Jako obvykle začaly přípravy a nejenom tlachání již v zimě. Kalendář kapel se totiž plní
letními koncerty už takto brzo a my nechtěli přijít o naše favority. Jako hlavní hvězdy jsme zvolili
české punkové legendy N.V.Ú. z Hradce Králové a po pauze opět hrající Punk Floid ze Zábřehu.
Na začátku léta, když jsme doplňovali menší kapely, přišly dvě komplikace. Jedna nemilá a
druhá vcelku vítaná. Skupina Punk Floid se z pracovních důvodů omluvila, a proto jsme museli
vytáhnout eso z rukávu (a v té době také poslední možnost). Esem byla slovenská legenda legend
Konflikt. Příjemnou povinností byl právě výběr ostatních kapel. Vodafest se už řadí mezi lokální
festivaly, takže je obvyklé, že nás kapely samy oslovují o možnost vystupování u nás. Po dlouhém
rozmýšlení jsme se museli přizpůsobit a poprvé jsme na program zařadili dokonce osm vystupujících.
Samotné fyzické přípravy začaly v pátek brzy ráno a intenzivně nám zabraly celý den a
pokračovaly do sobotního oběda. Bylo totiž potřeba zabrat, abychom stihli start plánovaný na třetí
odpoledne.
Jako první ve čtyři poctili svojí přítomností podium (přistavený návěs za kamion) punkový
tety s kapelou NNP. Potom vystoupili Mullethead z Pelřhimova a pražští skáčkový Skalingrad United.
Ty všechny následovalo největší (pozitivní) překvapení Tragedis – harmonikový punk z Jindřichova
Hradce. Právě na Tragedis se vytvořil kotel, který vydržel až do úplného konce večírku. Poté
následoval vyzkoušený skapunkový soubor Žádnej Stres, který roztočil tanec na plné obrátky. Právě
odbíjela devátá hodina, když na podium vylezli Konflikti. Lidé, kteří je znají, věděli, že uvidí plně
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profesionální hudební výkon, a ti, kteří je neznali, viděli, že i na Vodafest nám přijel opravdový
mazec. Po nich vylezli na podium N.V.Ú. v čele se zpěvákem Štěpánem, který nám ukázal, zač je toho
loket, když se řekne rock´n´roll! Celý večer uzavřeli pelhřimovští mlaďasové Základní Vzdělání. Ale i
ti dokázali udržet poměrně slušný kotel, který tančil i přes pokročilou hodinu.
Ale co se nestalo, když všechny kapely dohrály, zvukař si sbalil saky paky, odpadlíci zamířili
do stanů, někdo vytáhl obyčejnou akustickou kytaru a párty jela dál. Možná i tahle vzpruha mohla za
to, že v konečném zúčtování jsme první pivo natočili v sobotu v poledne a poslední o 24 hodin
později. A to se pípa v tomto mezidobí solidně zapotila.
Z pořadatelského hlediska proběhlo skoro vše v naprostém pořádku: všechno příslušenství
přežilo a fungovalo, od lidí jsme neslyšeli zásadní stížnosti, sousední les i přes hicy neshořel, kapely
hrály, jak jen dovedly, zvukař zvučil o sto šet… jen pár lidí nevstřebalo naší domovskou atmosféru.
Vcelku dorazilo přibližně 160 platících návštěvníků, kterým všem děkujeme za podporu. Sám za sebe
ještě musím poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a pomáhali. Jestli si stejnou jízdu užijeme
i příští rok, je jen na naší chuti a dohodě.
Jan Vlach

15

16

KRONIKA OBCE DOBRÁ VODA U PACOVA 2014
POČASÍ
Celkově byl rok 2014 teplý a suchý. Teploty v zimním období klesaly k mínus deseti stupňům
v noci jen velmi zřídka, spíše se pohybovaly v rozmezí mínus pět stupňů a plus dva stupně. Přes den
byly teploty nejčastěji kolem pěti stupňů nad nulou, občas vystoupaly až k deseti stupňům. Celodenní
mráz byl pouze cca deset dnů. Dešťových a sněhových srážek spadlo jen minimálně. Od poloviny
března již nemrzlo vůbec a teploty ve dne šplhaly i k dvaceti stupňům. Letní měsíce byly teplotně do
třiceti stupňů i méně, léto bylo spíše chladnější, srážek minimálně. Podzim byl teplý a suchý, první
mrazíky přišly na konci října /pouze několik dnů/, poté až na začátku prosince. Koncem roku
dosahovaly teploty přes den nejčastěji k pěti stupňům, v noci lehce pod nulu.

KULTURNÍ AKCE
Začátkem ledna proběhla v naší obci tříkrálová sbírka /Česká katolická charita/. Tři králové
/M. Bělovský DV-10, D. Mareš DV-3, K. Kofroň Kámen/DV-6// prošli celou ves a za dohledu
starosty M. M. Zíky/ DV-19/ vybrali 2577,00 korun.
Poslední sobotu v lednu se tradičně konala přednáška Jana Urbana, člena Vlašimské
astronomické společnosti. Opět velice poutavě hovořil o tom, co se děje na obloze nad našimi hlavami.
Připravil si i malé odměny pro bystré posluchače.
1. února se opět konal dětský karneval. Hudbu i zábavu zajistila skupina Jezevci, obsluhu
členové spolků Mlíkaři a Lesklé koule, finančně akci podpořila Obec Dobrá Voda. Dětí se dostavilo
asi 25 v doprovodu rodičů a prarodičů.
15. února proběhla první obecní zabíjačka v naší obci. Prase se zakoupilo v nedaleké obci
Litohošť. Vše se odehrávalo na návsi před Mlíkárnou. Hlavními aktéry zabíjačky byli členové
místních spolků Mlíkaři a Lesklé koule pod vedením řezníka Josefa Žáka /Joži/ z Dobšic u Znojma.
Během dne připravili všechny známé zabíjačkové produkty a v odpoledních hodinách se zapojili i
místní občané, kteří se přišli jen podívat nebo ochutnat. Večer se všichni sešli v místní škole a k
pokračující ochutnávce hrála i dechovka. Program doplnilo vystoupení Mateřské školy v Kámeně /
kam chodily a chodí i místní děti/s krátkým programem.
22. února uspořádal místní spolek hasičů a rybářů Hasičský ples. K poslechu a tanci hrála
kapela Přespolanka, večer zpříjemnilo vystoupení místních hasičů s vtipnou scénkou ze života a v
půlnoci se losovala bohatá tombola.
1. března se po mnoha desítkách let /70?/ uskutečnil masopustní průvod v naší obci. Poslední
proběhl již velmi dávno, pamatují ho pouze nejstarší občané obce. Prvotní impuls vyšel z místních
občanů a realizace se ujali opět členové spolků Mlíkaři a Lesklé koule. Po obědě vyrazil průvod
masek kolem vsi, navštívili téměř všechny chalupy a všude dostali pohoštění. Průvod končil opět u
17

místní školy, zde provedly masky závěrečný akt porážky koně a medvěda. V průvodu nechyběly ani
masky rasa, medvědáře, žida, babky, šaška, cikánky, slamníku a jiných. Informace o masopustním
průvodu hledali aktéři na internetu, neboť tuto tradici nikdo neznal.
1. března večer ještě proběhl v třídě místní bývalé školy Mlíkařský ples. Účast byla velmi
malá, zúčastnění se i tak dobře bavili.
22. března se někteří občané vydali na Vrcha, kde se stali součástí Keltského telegrafu.
Původně se zapalovaly ohně, pro lepší viditelnost jsou doplněny i výstřelem rachejtle. My přijímáme
signál od Křemešníku a posíláme ho směrem k Mladé Vožici.
29. března se v místní škole uskutečnil Hudební večer ke 100. výročí narození Bohumila
Hrabala.
19. dubna byla na návsi na křižovatce pod školou slavnostně odhalena pamětní deska rodáka
naší obce Františka Jana Zíky /DV 1/, zemědělského ekonoma a politika. Vše zahájila Martina
Blažková /DV 3/, přednesem básně, kterou věnoval básník Petr Bezruč dětem F. J. Zíky. Poté pronesli
proslov starosta obce M. M. Zíka /DV 19/ a poslanec ing. K. Tureček. Součástí odhalené tabule je i
rozcestník, který ukazuje směr Lidmaň, Kámen, Vysoká Lhota a České Budějovice. Část byla
financována z dotací Evropské unie. Po oficiální části se účastníci mohli přesunout do místní školy,
kde se za poslechu harmoniky a bubnů mohli občerstvit zabijačkovými pochoutkami.
Ve dnech 13. - 15. června se konala dobrovodská pouť. V pátek večer se u mlíkárny promítala
pohádka pro děti i dospělé. Bylo také připraveno drobné pohoštění. V sobotu večer se tamtéž konala
pouťová zábava. Hrála skupina Wajt. Hosté mohli ochutnat pečené prase, pstruhy, pivo, limonády a
jiné. V neděli dopoledne sloužil páter Jan Paul z Černovic v místní kapličce Mši svatou. Po obědě se
na hřišti konal tradiční fotbalový turnaj, pro děti byl k dispozici skákací hrad, s pohádkou vystoupil
divadelní spolek Hralous z Pelhřimova. Pouťovou atmosféru krásně dotvářel kolotoč a střelnice
umístěné na křižovatce u mlíkárny.
Na začátku prázdnin se již poněkolikáté konal kontrolní odlov rybníka Hať. Místní i přespolní
se sejdou na břehu, ochutnají pečené ryby, popovídají si, vyzkouší si i chytat na prut nebo se projedou
na loďce po rybníce. Zázemí mají rybáři – hasiči v buňce postavené na východní hrázi rybníka u cesty.
V letošním roce došlo k její obměně za novou, neboť stará /r. 2000/ již přestala vyhovovat. Ponechala
se na sklad krmiva pro ryby.
4. července se u mlíkárny promítal film Rivalové o Niki Laudovi.
19. července se konal výstup na Jalový vrch /již potřinácté/, kde se konala přednáška historika
Jana Tomáška z Kámena na téma Antonín Fleissig – poslední majitel hradu Kámen. Poté se účastníci
vrátili do vsi k mlíkárně, kde bylo zajištěno občerstvení a další program v podobě artistického
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vystoupení. Byla také možnost pozorovat oblohu hvězdářským dalekohledem Vlašimské astronomické
společnosti.
9. srpna zorganizoval v nedaleké Pískovně spolek Mlíkaři Vodafest. Akce je navštěvována
především mládeží a to nejen místní, ale i ze širokého okolí. Mnoho posluchačů si s sebou přivezli i
členové různých kapel, které během odpoledne a večera vystoupily. Organizátoři napočítali 125
platících hostů.
6. září se uskutečnil dlouho chtěný, diskutovaný a připravovaný Sraz rodáků Dobré Vody
2015. Již od zimy se konaly porady, co je třeba zajistit. Matějková E. /DV 26/ a Průšová Z. /DV 3/ se
ujaly práce se sháněním kontaktů na lidi, kteří v obci již dlouho nežijí a nemají s ní trvalé vazby.
Kulturní komise vytvořila kalendář 2015 se starými fotografiemi obce, který se dával rodákům jako
památeční dar. Místní ženy napekly sladké i slané moučníky, obec zajistila další občerstvení. Program
byl zahájen ve 13.00 hodin projevem starosty M. M. Zíky /DV 19/ a předáním pamětních darů
nejstarší rodačce /z DV -19/ p. Pavlišové /provdané do Karlových Varů/, a nejmladšímu rodáku a
občanu Č. Hlavinkovi /DV 13/. Poté byla sloužena Mše svatá u místní kapličky venku /p. páter Jan
Paul/, následovalo položení věnců u pomníku padlých v první světové válce. Oficiální program
ukončila Hymna v podání Černovické dechovky. Celou akci konferovala K. Pošustová /DV 37/. Dále
již následoval volný program, návštěvníci se mohli projít po vyznačené trase obce, která zastavovala
na důležitých místech /mlíkárna, kofolárna, hřiště, .../. Mohli poslouchat i tančit v rytmu Černovické
dechovky, občerstvit se v místní škole či v mlíkárně. Mohli se projet v kočáře taženém koňmi a
kočírovaném M. Vlachem /DV 11/, shlédnout fotbalový turnaj O pohár starosty /družstva Dobrá Voda
A a B, Kámen a Obrataň/. Mohli si prohlédnout celou budovu školy, nebo jen povídat s lidmi, které
možná již dlouho neviděli. Vše probíhalo před školou a počasí akci velmi přálo.
29. listopadu byla první adventní sobota a Obec nabídla občanům zpestření začátku adventu
tvorbou adventní dekorace pod vedením M. Trefilové /rodačky z DV 20/ a J. Bártů /rodačky z DV 11/.
Navečer se pak rozsvěcel již poněkolikáté vánoční strom /kaštan u kapličky ozdobený elektrickými
světly/. Krátký kulturní program zajistilo duo K+K /Krškovi, kteří pochází z DV-10/, a byl k vidění
také živý betlém v podání místních dětí a mládeže. Poté se všichni přesunuli do bývalé školy, kde
mohli v teple a s pohoštěním sledovat promítání starých i novějších fotografií /r.2000/.
22. prosince vystoupil ve třídě opět Slávek Klecandr .
27. prosince proběhlo vystoupení kouzelníka Hrušky a šipkový turnaj.
31. prosince jsme oslavili Silvestra hned na několika místech v obci. Děti a mládežníci slavily
ve své klubovně Kofolárně, Mlíkaři a Lesklé koule v Mlíkárně a starší občané využili třídu školy.
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VOLBY
V květnu proběhly v celé republice volby do Evropského parlamentu. Nejvíce hlasů získala
strana TOP 09, a to 15. Voličů dorazilo 27 ze 70ti.
V říjnu se konaly volby do Senátu ČR. V druhém kole získal M. Štěch 11 hlasů a JUDr. I.
Jahelka 10 hlasů.
V říjnu se také konaly volby do obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen M. M. Zíka
/DV-19/ 34 hlasů, místostarostou L. Vacířová ml. /DV-25/ 28 hlasů. Členy zastupitelstva se staly J.
Hlavinka /DV-13/ 33 hlasů, O. Zíka ml. /DV-12/ 31 hlasů, J. Vlach /DV-11/ 28 hlasů, M. Pošusta st.
/DV-37/ 24 hlasů, M. Souček /DV-24/ 21 hlasů.

OBČANÉ
Nejstarší občankou Dobré Vody je p. Milada Másilková /DV 9/, která letos oslavila 85.
narozeniny.
Nejmladším občanem je v létě narozený Čeněk Hlavinka/ DV 13/.
Trvale přihlášených obyvatel v naší obci je 96.
Dětí do 18ti let je 18. 12 chlapců a 6 dívek.

Zdeňka Marešová
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DOBROVODSKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ, ANEB RYBNÍK POD BABKY
V dalším vydání Dobrovodského zpravodaje si něco povíme o dalším rybníku v Dobré Vodě,
a to o rybníku Pod Babky.
Tento rybník má výměru 1207m2. Asi největší rekonstrukcí prošel v roce 1999, kdy byl
vybagrován, a zhotovilo se nové stavidlo, na kterém je zaznamenaný i letopočet, ostatně jako na všech
našich rybnících. Nejvíce se Pod Babky chovají kapři, líni, ale objevíme tam i štiku. Některé roky se
rybám dařilo velice dobře, ale někdy to zase tak dobré nebylo. Nejhorší byl rok 2006, kdy se tam přes
zimu nastěhovala vydra. Každé ráno jsme na hrázi i na ledě objevovali rozkousané ryby a věřte, že to
byl smutný pohled. Byly ale i roky, kdy nás rybník těšil, ryby měly pěkné přírůstky, kdy se při
výlovech sešlo hodně malých i velkých rybářů. Opekly se klobásy, řádně se zapily, lidi popovídali,
užila se nějaká ta sranda, na kterou se dlouhá léta vzpomíná, a tak by to mělo být pořád.
Ještě bych rád zmínil letošní akci, která se konala 11.7.2015 u rybníku Hať, kde se zahajovaly
letní prázdniny. Celé odpoledne probíhalo v duchu dětských rybářských závodů. Kapři brali a děti
vytahovaly pěkné úlovky.
Tady máme výsledky:
1.

Jiří Brož

2.

Tonda Zíka

3.

Lída Zíková

4.

Anežka Hlavinková (největší kapr)

5.

Hynek Zíka

6.

Honza Mareš

To je zatím vše a příště si napíšeme o dalším rybníku.
Milan Pošusta st.
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ…
Rok utekl jako voda a máme tu opět adventní čas. Těší se na něj nejen děti, ale i dospělí.
Dopřáváme si cukroví, pohádky, klid a pohodu. Ale abychom se naladili na tu správnou atmosféru, tak
se to nemůže obejít bez vánoční výzdoby a hlavně bez adventních věnců. Právě proto, již druhým
rokem, je v Dobré Vodě v sobotu adventní vánoční tvoření. Letos to připadlo na 28.11.2015.
Zdejší ženy přinesly sladké občerstvení a mohlo se začít. Hlavní náplní byla výroba věnců se
čtyřmi svíčkami. Musíme přeci druhý den jednu zapálit... Komu zbyl čas a nápady, tak si udělal i
věnec na dveře nebo svícen. Ženský si popovídaly, daly si kávičku, zakously se do koláčů a začali
jsme se všichni těšit na další část dne, a to rozsvěcení stromu.
To nastalo zhruba kolem 18. hodiny. Celá vesnice se rázem ocitla ve tmě a za zvuku líbivých
vánočních písní se najednou strom rozsvítil a společně se stromem i naše oči. Atmosféru podtrhl
poletující sníh, a komu byla zima, tak ho zahřál svařák.
Stále ještě nejsme u konce. Přesunuli jsme se do školy, kde nás čekal koncert pacovské kapely
Srny a dřevo. Tato formace u nás nebyla poprvé. Sice si při jejich hudbě moc nezatančíme, ale něžné
zvuky xylofonu a netradičních strunných nástrojů nás donutí si oddechnout a připravit se na vánoční
čas. Tak snad se vám to povedlo.
Bc. Kateřina Pošustová, DiS.
PS (za obec): Na obecním úřadě jsme založili bednu, do které dáváme všechny zbylé materiály
do naší tvořivé dílny. Chtěli bychom Vás požádat, pokud máte doma dekorace na věnce z minulých
ročníků a nevíte, co s nimi, přineste je prosím při jakékoliv akci do školy do společné krabice, ať
mohou být využity dále. Děkujeme.
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GALERIE

Vodafest 2015

Masopust 2015

Tvořivé odpoledne a rozsvícení stromečku 2015
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Místní těleso

Výlov Hatě 2015

Návštěva u paní Součkové
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NÁVRH ZNAKU A PRAPORU OBCE DOBRÁ VODA U
PACOVA
Na zasedání zastupitelstva dne 12. 12. 2014 proběhla diskuse na téma vytvoření oficiálního
znaku obce. Po přezkoumání nabídek jsme oslovili pana Miloslava Daňka z Nového Dvora, jehož
nabídka byla nejvýhodnější (pan Daněk je autorem znaku Kraje Vysočina nebo například obce
Salačova Lhota). Následně pan Daněk vytvořil několik návrhů a různých variant znaku se slovním
popisem. V anketě mezi občany nakonec vyhrála níže zobrazená varianta, která tak byla oficiálně
schválena zastupitelstvem obce. Navržený znak a prapor musí ještě schválit Podvýbor pro heraldiku a
vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky a poté bude obec moci symboly
používat.
Znak
Popis (blason): Štít vlnitě dělený třemi vlnami. V prvním poli
stříbrném modrý, šikmo vlevo nakloněný džbán, v druhém poli modrém
stříbrný zvon.
Zdůvodnění použitých figur v návrhu: Nakloněný džbán
představuje hojnost vody pohostinně nabízené, a tak odkazuje zároveň
na jméno obce Dobrá Voda a zároveň na to, že vodou z katastru jsou
zásobována i další sídla.
Zvon, spolu s vlnitým dělením štítu, připomíná statečný čin občanů, kteří během nařízené
rekvizice zvonů roku 1918 ukryli zdejší velký zvon potopením v tůni, a tím zvon před rekvizicí
zachránili.
Prapor
Popis: Modro-stříbrně vlnitě půlený list, ve středu horní stříbrné poloviny modrý, šikmo vlevo
nakloněný džbán, ve středu dolní modré poloviny stříbrný zvon. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Zdůvodnění použitých figur v návrhu: Návrh vychází z barev, kovů a symbolů použitých na
znaku.
Jan Hlavinka
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