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Po dvou letech útlumu kulturního
a společenského života uspořádá
obec v sobotu 11.června 2022
„Slavnos� obce“. Akce je určena
všem občanům obce i široké
veřejnos�. Společně oslavíme
výročí 120 let založení SDH
a nezapomene ani na dě�, které
s námi v tento den také oslaví Den
dě�. Akce je určena také rodákům
obce, a proto se na Vás obracíme
s prosbou, abyste informovali své
příbuzné a kamarády o této akci.
Je určena i pro ně.

I přes to, že byl v době pandemie
covid-19 život utlumen,
pokračovala obec ve své práci.
• zahájila provoz nové čis�rny

odpadních vod a splaškové
kanalizace

• v Dolní Dobré Vodě vybudovala
zázemí pro dětské hřiště a letos

zde umís� venkovní fitness
sestavu a venkovní posilovací
stroje

• opravila a rozšířila sociální
zázemí ve škole

• pořídila nový traktor pro
údržbu v obci

• připravila projekt na provedení
opravy místní komunikace
v Dolní Dobré Vodě - úsek
Vaňkovi-Jelínkovi a právě jej
začíná realizovat

• pořídila domovní kompostéry
a rozdala je občanům aj.

V den konání „Slavnos� obce“
umožní obec veřejnos� nahlédnout
do areálu Čis�čky odpadních vod,
do mateřské a základní školy a na
školní zahradu.
Otevřena bude hasičská zbrojnice
s klubovnou SDH i kulturní dům.
Celý kulturní program proběhne

odpoledne na hřiš� za kulturním
domem včetně večerní zábavy
s živou hudbou. Kompletní program
bude včas zveřejněn.

Při této příležitos� budou
návštěvníkům k dispozici
propagační materiály obce, brožury
o historii obce, kniha „Kronika
domovních čísel“. Obec zajis�la také
do�sk brožury „Školství v Dobré
Vodě“, která byla již delší dobu
rozebrána.
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30.dubna proběhne na hřiš� za
KD tradiční pálení čarodějnic.
Součás� akce bude průvod
čarodějnic po vesnici, který vyjde
v 17:00 hodin od zelárny, půjde po
hlavní silnici po obci a zamíří na
hřiště.
Pro dě� bude připravena od

17:45 hodin „Čarodějnická párty“
Dě� se vydovádí v tanečním reji
s Ježibabou a Ježidědkem, budou
soutěže o zubožroutské sladkos� a

bublinková show. Čarodějnické
masky jsou vítány. V 19:30 hodin
zapálíme oheň.
V průběhu akce bude na hřiš�

zajištěno občerstvení a dě� si
budou moci opéct vuřty.

• ve výši 4 000 Kč na podporu
vydávání časopisu Pod Zvičinou
pro Zemědělskou akademii
a Gymnázium Hořice

• ve výši 4 000 Kč na pořízení
materiálu pro činnost Cihelny
v Šárovcově Lhotě

• ve výši 5 000 Kč Knihovně
V.Čtvrtka v Jičíně na výměnný
fond knih

• ve výši 20 000 Kč organizaci
Sportem pro� bariérám – terénní
asistenční služba

• ve výši 10 000 Kč hospicu Duha
v Hořicích – služba domácí
hospicové péče

• ve výši 2 000 Kč Lince bezpečí
• ve výši 2 000 Kč Občanské
poradně v Hořicích – bezplatná
služba pro občany

V průběhu dubna a května bude
realizována plánovaná oprava
místní komunikace v úseku Vaňkovi
- Jelínkovi. Dodavatelem stavby
bude COLAS CZ a.s. a náklady za
opravu komunikace budou ve výši
cca 5 milionů Kč. Po celou dobu
stavby bude pla�t oboustranný
zákaz vjezdu pro motorová vozidla
s výjimkou vlastníků nemovitos�
a osob žijících v této ulici. Ti se
průběhu stavby průběžně domluví
s firmou na režimu dopravy a na
případném odstavení vozidel
v době pokládání asfaltového
povrchu.
Děkujeme za respektování
dopravních omezení na této místní
komunikaci v průběhu stavby.

bude otevřena od

22.4. do 29.4.

nepřetržitě.

V sobotu 30.4.

již bude uzavřena.
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� oprava komunikace Vaňkovi – Jelínkovi - 5 milionů Kč
� zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace Pavlovi – Balejovi - 158 000 Kč
� nové koberce do MŠ – obě herny - 120 000 Kč
� nové tabule do tříd v ZŠ - 92 000 Kč
� zpracování dokumentace pro technické vyhodnocení veřejného osvětlení a návrhu úsporného provozu
( podklady pro případné podání žádos� na rekonstrukci veř. osvětlení ) - 60 000 Kč

� venkovní fitness sestava a 4 venkovní posilovací stroje na dětské hřiště v Dolní DV - 230 000 Kč
� do�sk brožury „Školství v Dobré Vodě“ - 18 000 Kč
� příprava revitalizace starého koupaliště na přírodní vodní nádrž - stavební povolení je vydané
� výměna osvětlení v pohos�nství a na chodbě a WC kulturního domu - 35 000 Kč

ŽÁDOSTI O DOTACE
Obec podala v prosinci 2021 žádost o dotaci na opravu místní komunikace Vaňkovi – Jelínkovi ve výši 3 672 000 Kč

do programu Podpora rozvoje a obnovy venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Výsledek dotačního
řízení bude znám koncem května 2022. Pokud dotace nebude přidělena, uhradí obec opravu této komunikace
z vlastních prostředků.

Občané – pejskaři, žádáme Vás,
abyste nechodili venčit své psy do
areálu požární nádrže a fotbalového
hřiště. Je snad jasné, za jakým
účelem jsou tyto plochy užívány
veřejnos�. V areálu požární nádrže
pravidelně trénují hasičské dě�.
Začátkem dubna byli hasiči nuceni
posbírat „výkaly“ Vašich psů, jinak
nebylo možné začít trénovat. V létě
areál využívá koupající se veřejnost.
Své deky budou pokládat někde

mezi výkaly Vašich psů ? Stejný
problém je i na fotbalovém hřiš�.
I když jsme na vesnici, žádáme

Vás, abyste dodržovali pravidla
venčení psů tak, jako ve městě,
pokud pes provede svoji potřebu na
nevhodném místě, ukliďte to!
Chodníky, všechna hřiště, veřejná
prostranství v obci, místní
komunikace, areál požární nádrže,
nádraží apod. Výkaly po svých psích
kamarádech uklízejte, buďte
ohleduplní k ostatním.

Informační seminář „Kotlíkové
dotace 2022“ se koná v Hořicích
dne 18.5.2022 v prostorách sálu
radnice. V době mezi 10:00 a 17:00
budou probíhat individuální
konzultace, v 11:00 a ve 14:00 se
uskuteční krátká prezentace o
kotlíkových dotacích. Seminář je
určen vlastníkům nebo

spoluvlastníkům rodinného domu,
bytové jednotky nebo rekreačního
objektu, kteří chtějí vyměnit starý
kotel 1.-2. emisní třídy.
Účastníci se dozví vše o čerpání

dotace, především o změnách, ke
kterým dochází opro� předchozím
výzvám. Bude vysvětlen celý proces
od podání žádos� až po úspěšné

ukončení projektu, vč. způsobu
úhrady dotace. Pracovníky
Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje bude nabídnuta metodická
pomoc s podáním žádos� o dotaci a
realizací projektu.

Veškeré informace naleznete na
webových stránkách kraje v sekci
„Kotlíkové dotace“ .

Veškeré informace naleznete na webových stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace“
h�ps://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm , infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8:00-16:00 h.)
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz. Účast na semináři je zdarma.
Na webu obce www.dobravodauhoric.cz v hlavní nabídce vlevo v sekci KOTLÍKOVÉ DOTACE jsou umístěny
prezentace s informacemi o podmínkách dotace.
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Každoročně s příchodem jara musí hasiči často vyjíždět k požárům, 
jejichž příčinou je vypalování suché trávy a spalování různých odpadů 
na loukách či zahradách. Tato „metoda“ zahradnické práce může 
vést až k neštěstím.

Víte, že vypalování porostů je v České republice zakázáno hned třemi zákony: 
zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem 
o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném 
prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem 
na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek včetně navržených opatření jsou dále povinny předem 
oznámit územně příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.

Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším 
množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru a ideálně spalování  
předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.  Za porušení těchto 
povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena 
pokuta až do výše 500 000,- kč popř. až do výše 1 000 000,- kč , pokud 
tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím.
Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit 
pokutu do výše . 25 000,- kč

Pálení hlásíme na HZS Královéhradeckého kraje Operační středisko

nebo na následujícím odkazu https://paleni.izscr.cz/

Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na hromadách
- musí provádět dozor osoba starší 18 let - oheň nesmí být ponechán bez dozoru, 
   aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící přístroje)
- ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
- po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
- pálení je možno provádět jen za bezvětří
- kouř nesmí obtěžovat sousedy
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V úterý 5.dubna proběhl v naší
škole zápis dě� do 1.ročníku. Škola
je spádovou školou pro obce Dobrá
Voda u Hořic, Bašnice, Sukorady,
Lískovice a Dary. Do 1.ročníku se
zapsalo 8 žáků. Ve školním roce
2022-2023 bude škola dvoutřídní,
v jedné třídě bude spojen
1. a 2.ročník, ve druhé třídě bude
spojen 3., 4. a 5.ročník. Školní
družina bude mít jedno oddělení.
Týden před zápisem dě� se ve škole
konal Den otevřených dveří
a ukázková hodina matema�ky
v 1.třídě, kde je spojen
1,. 2. a 3.ročník. Dva uplynulé školní

roky byly narušeny pandemií
covid-19, dě� prožily mnoho času
zavřené doma u počítačů na online
výuce. Rodiče byli kromě jiného
za�ženi dohledem nad vzděláváním
dě�. Návrat do školy do běžné
výuky byl pro žáky i učitele náročný
a trvalo několik měsíců, než se dě�
vrá�ly psychicky i znalostně do
běžného vzdělávacího procesu.
Ukázková hodina ve škole byla
důkazem toho, že školní vzdělávání
funguje, jak má. Ze strany rodičů
žáků i rodičů budoucích školáků
byla akce dobře hodnocena.
Někteří rodiče viděli vzdělávání

žáků ve spojených ročnících poprvé.
V rámci dne otevřených dveří
doprovodily své rodiče i dě�
z mateřské školy, budoucí žáci školy.
Paní učitelky připravily pro dě�
mnoho úkolů a zábavy a rodiče si
prohlédli vybavení tříd i sociální
zázemí školy. Domů odcházeli
všichni s dobrým pocitem.

Den otevřených dveří v MŠ bude
probíhat od 9. do 13.května 2022
dopoledne od 8:30 do 10:00h.
a odpoledne od 14:30 do 16:00 h.

Zápis dě� do MŠ proběhne
11.května 2022 po celý den. Žádost
o přije� dítěte do MŠ si vyzvednou
rodiče v mateřské škole denně do
15:00 h. nebo je zveřejněna na

webu školy www.zsdobravoda.cz ke
stažení. Zde najdou také veškeré
informace o podmínkách, které
musí dítě splňovat, aby bylo přijato
a kriteria přije� dítěte.

Pro všechny naše příznivce
přinášíme dobrou zprávu.
Symbolicky v neděli 27.3.2022 na
světový den divadla jsme měli po
dlouhé době letos první zkoušku.
ANO! Po dvou letech vynucené
pauzy vidíme na obzoru světlo
v podobě uskutečnitelných
divadelních představení a začali
jsme tedy zkoušet.

Blbce k večeři jsme ještě
z finančních a organizačních důvodů
odsunuli, ale chystáme novou hru.
Bude trochu pohádková, přitom
současná, ale rozhodně komediální.

Pokud tedy chcete vědět copak dělá
Smrťák, jestli má láska Máni
k Mar�novi šanci, když on je
Dařbuján a ona Pandrholová a jakou

roli v tom hraje ten kouzelný
kámen, přijďte se v září s námi opět
zasmát. Těšíme se na Vás

Připomínáme, že obec nabízí
občanům novou lepší možnost
získávání informací o událostech
v obci. Po instalaci aplikace OBCE
NA WEBU (stáhnete do telefonu
z Obchod Play) a výběru názvu naší

obce ze seznamu obcí, budete ve
svém chytrém telefonu (za�m
pouze se systémem Android) moci
sledovat informace posílané
obecním úřadem. Telefon Vás na
jejich vydání sám upozorní.

Stejně tak připomínáme, že na
webu obce je kalendář ve kterém

jsou barevně zvýrazněné dny, kdy se
v obci něco děje.
Modrou barvou jsou označeny
různé společenské akce a žlutou
technické, jako třeba dny svozů
odpadů. Po kliknu� na vyznačený
den se dozvíte podrobnos�, o co se
v daný den jedná.



Číslo 1/2022
Dobrovodský zpravodaj

www.dobravodauhoric.cz oudobravoda@�scali.cz

Dobrovodský ZPRAVODAJ, vydává Obecní úřad Dobrá Voda u Hořic, MK ČR E 17454

6

79 let
88 let

Hana Hamplová
Ladislav Sláma

17.1.2022
17.1.2022

70 let Jiří Bejr
Hana Trnavská

75 let Milan Jaroš
Vlas�mil Lanta

80 let Věra Brádlová

Blahopřejeme k životnímu výročí
Sebas�an Sodoma
Rozálie Zámečníková
Mar�n Dorian Eliášek
Natálie Dušková
Patrik Vacek
Jonáš Doležal
Mikuláš Maršík

Hynek Chaloupka
Jakub Křížek

23. dubna 2022

30. dubna 2022

30. dubna 2022

3. května 2022

14. května 2022

11. června 2022

25. června 2022

Vítání občánků na obecním úřadu od 10:00 hodin

Májová jízda – dobová vyjížďka historických traktorů
od 9:30 Bašnice Sokolovna
trasa jízdy:
11:00 Bříšťany, 11:15 Milovice, 11:30 Dobrá Voda, 11:45 Lískovice, 12:00 Sukorady

Pálení čarodějnic 17:00 hodin zahájení průvodu od zelárny
17:45 hodin zahájení kulturního programu
19:30 hodin zapálení ohně

Besídka ke Dni matek v kulturním domě
15:30 hodin – dě� MŠ
16:00 hodin – dě� ZŠ

Okrsková hasičská soutěž 9:00 hodin – od 9:00 h. na hřiš�, občerstvení zajištěno

Slavnos� obce – program bude po upřesnění zveřejněn a bude též doručen do schránek

Rybářské závody pro dě� – u Dobrovodského rybníka od 9:00 hodin
8:00 – 9:00 hodin prezence účastníků, losování míst
9:00 – 11:00 hodin – 1.kolo závodů

11:00 – 12:00 hodin – oběd, pauza
12:00 – 14:00 hodin – 2.kolo závodů
15:00 hodin - vyhodnocení


