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Vážené zastupitelstvo, vážená paní starostko. 

  

Moje poděkování za Vaši starost a úsilí, které jste věnovali přípravě a vlastní organizaci 

druhého setkání dobrovodských občanů, rodáků a příznivců obce by mohlo začínat slovy „tak jsme se 

dočkali“. V kontextu poměrně nízké účasti místních občanů na této akci to však tak úplně neplatí, 

protože mnozí z nich velmi pravděpodobně na nic nečekali a tak dobře připravené akce se nezúčastnili. 

Nepřísluší mi cokoliv v tomto směru komentovat, ale protože jsem po dobu mého bezmála 

padesátiletého zaměstnání zorganizoval stovky setkání, seminářů, zájezdů, kongresů a porad                 

s tisícovkami účastníků, velmi dobře vím, že největší odměnou organizátorům je hojná účast                 

a spokojenost účastníků. Na těch, kteří na „náš“ dobrovodský sraz přišli, byla spokojenost a pohoda 

očividně patrná. Tak tedy : za všechny, s nimiž jsem v průběhu „dobrovodského víkendu“ mluvil, si 

dovoluji velice poděkovat za to, že jste nám připravili krásné a po všech stránkách dobře 

zorganizované setkání s těmi, kteří s námi v Dobré Vodě bydleli, chodili do školy, sportovali           

nebo k nám třeba jezdili na prázdniny.  

A ještě prosba na konec, která vyplynula hlavně z povídání s těmi „přespolními“,  ke kterým se 

já sice v žádném případě nepočítám, ale jejich názor sdílím. Organizace dalšího setkání až za 10 let je 

opravdu dlouhá doba. Vím, že někteří ze zastupitelů nemusí po příštích volbách na dobrovodské 

„radnici“ zasedat, přesto bych jim rád předal myšlenku nás starších ročníků o dřívějším uspořádání tak 

povedené a příjemné akce jako byla ta letošní červnová.  

 

Přeji zastupitelům i čtenářům Zpravodaje úspěšné ukončení letošního roku a především pevné zdraví. 

Václav Ludvík, Hradec Králové 
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Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 – 2020  -- poskytovatel Královéhradecký kraj 
 

Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytovanou 

fyzickým osobám  - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje 

z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího 

kotle na tuhá paliva za  - kotel na pevná paliva, 

-       tepelné čerpadlo, 

-       plynový kondenzační kotel.    

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést: 

 instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV      

( teplé vody ) 

(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla). 

 „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu  

( zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor 

nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda 

apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace 

tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, 

dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, 

dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla )  

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč. 

Žadatel bude v případě žádosti o příspěvek na „mikro“ opatření předkládat při podání žádosti             

Průkaz energetické náročnosti budovy, kterým prokáže plnění klasifikační třídy energetické 

náročnosti budovy „C“ 
 

Předpokládaná výše podpory 
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, 

z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:  

70 %  pořízení kotle spalujícího pouze uhlí 

75 %  pořízení plynového kondenzačního kotle nebo kombinovaného kotle ( uhlí + 

biomasa ) 

80 %  pořízení kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla 
 

Způsobilé výdaje  : Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, 

dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného 

čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy, 

 stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou 

stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto 

doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje 

tepla pro vytápění), 

 náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do 

trvalého provozu), 

 náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno 

plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“, 

 stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění. 

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015). 

Bližší informace o dotaci lze získat na adrese  http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové 

dotace“. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – leden 2016. 

Pokud občané předpokládají, že budou žádat o dotaci také na „mikro“ opatření, je nutné, aby již nyní 

požádali autorizovaného specialistu o vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. S blížícím 

se termínem vyhlášení výzvy budou tito specialisté zavaleni požadavky ze strany žadatelů. 
 

Dotace bude poskytnuta pouze na kotle registrované na stránkách Státního fondu životního 

prostředí. 

   

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Co dovede strom 

Když se paní učitelka zeptá dětí, kvůli čemu pěstujeme stromy, 

obvykle vědí, že některé stromy dávají cenné ovoce, jiné zase důležité 

dřevo, některé dokonce obojí. Děti také obvykle vědí, že ve stromech hnízdí 

ptáci a v době, kdy stromy kvetou, je hojně navštěvují včely. Starší děti 

k těmto znalostem ještě přidají informaci, že stromy vyrábějí kyslík, což je 

vnímáno jako další dobrá vlastnost stromů. S tím často také končíme výčet 

cenných vlastností stromu. 

Nejdůležitější schopnosti stromů však zůstávají tak trochu utajeny. 

Téměř neměřitelným kritériem je krása a estetické působení stromů. Na 

krásu a eleganci ještě nikdo nevymyslel nějakou měřitelnou jednotku, takže 

krásu stromů může každý cítit po svém. Estetické vlastnosti stromů vnímáme pozorováním květů, 

barevných proměn, dynamikou růstu či strukturou větví a korun jednotlivých druhů. V zimním období 

vynikne zajímavá kůra stromů. Zajímavé mohou být i stíny stromů na ploše trávníku. 

Velmi důležitou vlastností stromů jsou jeho hygienické schopnosti. Můžeme sem zahrnout 

schopnost stromu fungovat jako prachový filtr. Na listech se zachytí drobné polétavé částice prachu      

a ulpí na nich až do doby, kdy je smyje déšť do půdy. Nebudeme daleko od pravdy, když řekneme,     

že strom je nejúčinnějším, nejdostupnějším a nejlevnějším klimatizačním systémem. Zvláštní 

vlastností stromů je schopnost hospodaření s vodou. Pokud je strom v nouzi, pak s vodou šetří. Je-ji 

vody dostatek, přes otevřené průduchy se dostává do vzduchu a tím strom výrazně zvyšuje vlhkost 

vzduchu. Studený vzduch klesá od koruny k zemi a vytlačuje ohřátý vzduch vysoko nad stromy, 

zahrady, chodníky a obytné zóny. Proto je pod korunou stromů v horkém létě příjemnější vzduch než 

na otevřených plochách. 

K tomu všemu potřebuje strom energii, kterou mu nedodá benzín ani nafta nebo elektřina 

z rozvodné sítě. Jediným zdrojem je energie ze Slunce. Stromy využívají tuto energii k tomu, aby jejím 

prostřednictvím načerpaly do koruny stromu obrovské množství vody, která poslouží ke zchlazení        

a cirkulaci vzduchu. To vše se děje tiše, nenápadně a bez jakékoliv ekologické zátěže ve městě,           

na venkově i ve volné krajině.  
 

Ocenění obce v soutěži Vesnice roku 2015 

 V letošním ročníku soutěže Vesnice roku 2015 byla naše obec oceněna 

Cenou hejtmana za péči o krajinu. Ocenění bylo uděleno především za realizaci 

revitalizace zeleně v okolí rybníka, za dosadbu a obnovu výsadby ovocných 

stromů u polních cest a péči o veřejnou zeleň v obci. Společně s oceněním získala 

obec finanční dar ve výši 25 000 Kč, které budou použity na další projekty týkající 

se zeleně. 

 

Údržba veřejných prostranství 

Většina spoluobčanů nejen Dolní Dobré Vody se snaží „modelovat – zkrášlovat“ terén nejen    

na svých zahradách, ale i v blízkosti svého obydlí. Činí tak osevem a údržbou trávníků, sekáním 

stařiny, výsadbou rostlin, mezi které patří různá květena, ovocné i okrasné keře a stromy, provádí 

ozdravné řezy včetně stříhání živých plotů. Někteří ze spoluobčanů se dobrovolně podílí také na úklidu 

a údržbě veřejných prostor - chodníků, krajnic komunikací, autobusové zastávky a čekárny. To je 

přístup chvályhodný a věřte,že obec si takových spoluobčanů nesmírně váží. Vedle již vcelku 

zaběhnutého třídění odpadů se úspěšně rozjíždí i třídění biomasy kompostováním. O domácí 

kompostéry projevilo zájem mnoho našich spoluobčanů. Většina občanů oceňuje činnost obce a její 

snahu udržovat a rozšiřovat veřejnou zeleň nejen v obci, ale i v jejím okolí. Obec obdržela i ocenění 

orgánů zabývajících se úrovní životního prostředí především za revitalizaci stromořadí u rybníka,        

za výsadbu nových ovocných alejí podél polních cest a za údržbu veřejné zeleně uvnitř obce. Údržbu   

a výsadbu stromů provádí odborné firmy a to proto, aby vše bylo provedeno  ve prospěch zeleně,       

ale i spokojenosti našich spoluobčanů. 

Všechny slušné spoluobčany a milovníky přírody velice mrzí přístup a chování některých 

jedinců v naší obci, kteří nejen že nepomohou, ale dokonce úmyslně ničí veřejnou zeleň tak, jak se 

tomu stalo před nedávnem dvěma vzrostlým lípám ve stáří 40 let a také již po druhé v případě tří 

nových  lip v Dolní Dobré Vodě. Jde o stále stejné místo výsadby a stále stejné „vandaly“. 
 

                                                                                         Břetislav Holšán, člen zastupitelstva obce 
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Obec podala v červnu 2015 trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození cizí 

věci – stromů a fotopasti monitorující prostranství lip, která byla umístěna na soukromém 

pozemku. Způsobená škoda  na majetku obce dosáhla výše 69 335 Kč. 

Vážení spoluobčané „likvidátoři“, můžete být spokojeni, a to jistě jste, protože výše škody 

dosáhla značné částky a máte radost z toho, že jste poškodili obecní majetek. Pryč jsou doby, kdy si                 

na obecním pozemku mohli lidé dělat cokoliv a nakládat s ním, jak se komu zlíbí. Údržba veřejné 

zeleně není zadarmo. Soukromé osobě byste si nevolili zničit strom. I když, ani to není ve Vašem 

případě jisté. Do Vaší představy o veřejné zeleni se vejdou jen keře a tůje. To je však pro veřejný 

venkovský prostor málo. 

V minulosti jste potřebovali několikrát využít obecní pozemek pro složení dřeva a obec Vám 

vyhověla ( podruhé jste se ani neptali ). Stěžovali jste si na stav chodníku před Vaším domem              

a i přes to, že jiné úseky chodníků byly v horším stavu, obec opravu provedla. Všem občanům se snaží 

obec vyhovět tak, jako Vám, ale Vaším poděkováním za ochotu obce je zničení stromů, které mají 

v obci svoji minulost, tradici a své místo. Jeďte se podívat do jiných obcí a do měst a prohlédněte si 

jejich veřejnou zeleň. Možná, že se budete divit.  
 

Lávka pro pěší a cyklisty 

Město Hořice připravuje 

záměr vybudování lávky pro pěší        

a cyklisty přes stávající R/35.              

Od doby vybudování obchvatu města 

Hořice (rok 1980 ) bylo několik 

příslibů na vybudování podchodu    

pod R/35. Všechny přísliby padly       

a byly zřízeny pouze dva přechody 

pro chodce. Při rekonstrukci povrchu 

vozovky v létě 2014 byly přechody 

zrušeny bez náhrady. 

Poslední a pravděpodobně jedinou možností, jak umožnit občanům města a okolních obcí 

bezpečně překonat R35, je vybudování lávky pro pěší a cyklisty. Bylo určeno umístění lávky tak,      

aby bezpečně propojila město a jeho místní část Libonice a dále by navázala na směr Dobrá Voda        

u Hořic, Lískovice atd. Byla vypracována studie provedení lávky. Náklady jsou odhadovány do 5 mil 

Kč ( bez DPH ). Město Hořice v současné době prověřuje možnosti čerpání jiných finančních zdrojů 

mimo rozpočet města a čeká na cenovou nabídku pro zpracování dalšího stupně projektových prací. 

Vybudování lávky pro pěší a cyklisty by mělo 

velký význam pro náš region, protože by se stala jedinou 

lávkou na trase R/35 Hradec Králové - Jičín umožňující 

bezpečné překonání R/35. Pokud bude někdy v budoucnu 

vybudována nová rychlostní R/35, která odvede dálkovou 

dopravu, obhájí si lávka svoji účelnost i tehdy. Stávající  

R/35 bude sice sloužit jako místní obslužná komunikace                   

pro zásobování a osobní dopravu, ale při celkovém 

nezadržitelném nárůstu automobilové dopravy najde lávka 

své opodstatnění. Lávka bude umístěna v ose původního křížení staré komunikace z Hořic na Libonice 

( u jízdárny ). Skutečností je, že lávka mírně odkloní cyklisty jedoucí z Hořic do Dobré Vody u H.        

a dále, ale stane se jedinou bezpečnou  možností jak překonat R/35 a zamezí přímému ohrožení chodců 

i cyklistů automobilovou dopravou. 

Realizace lávky je předpokládána v roce 2017. 
 

Projekt na pořízení domácích kompostérů 

 Obec očekává, že domácí kompostéry jsou v současné 

době předávány zájemcům v týdnu od 5. do  9. října 2015.  

Občanům, kteří mají problém s dopravou, zajistí obec přepravu 

prostřednictvím svých zaměstnanců. Kontejnery jsou předávány 

na základě uhrazení podílu žadatele ve výši 1 000 Kč. 
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Projekt „Kompostuj.cz – Informační podpora občanů“ 

 Obec je účastníkem tohoto projektu. Jeho cílem je pomoci občanům osvětou v oblasti 

kompostování, oddělit biologicky rozložitelné složky od směsného odpadu a naučit občany 

kompostovat. V rámci projektu bude umožněno občanům 

využívat „kompostovací poradnu“; proběhne seminář          

pro veřejnost; budou poskytnuty sáčky z kraft papíru vhodné 

do kompostů a letáčky;  pro školní    a předškolní děti bude 

odehráno divadelní představení „Vivat kompostela“, v rámci 

kterého budou také dílny   pro děti a stánek s potřebami      

pro kompostování. Realizace projektu bude probíhat do srpna 

2016. 
 

Možnosti třídění odpadu v obci  

 Plast – žluté kontejnery u Pošty a ZD  

 Papír – modré kontejnery u Pošty a ZD 

 Sklo bílé a barevné – u Pošty 

 Drobný elektroodpad, baterie – u Pošty, na OÚ a v ZŠ  

 Nebezpečný odpad – 2x ročně mobilní svoz 

 Velké elektrospotřebiče  - 2x ročně mobilní svoz 

 Drobné kovy ( též plechovky a kovové obaly od krmiva ) – u Pošty  přistaven v průběhu dubna 

 Těžší kovový odpad – mobilní svoz železa prováděný Sborem dobrovolných hasičů 

                                         - sběrny kovového odpadu v Hořicích ( občané s vlastním účtem ) 

 Zeleň z údržby zahrad ( tráva, listí, jiné rostlinné odpady ) – občané mohou odvézt                

do areálu firmy Demont Servis s.r.o. v Bašnicích ( areál bývalého cukrovaru ), kde bude zeleň 

komunitě kompostována pro potřeby obce. Skládka větví za kulturním domem bude otevřena  

od října. Pokud potřebuje občan uložit větve dříve, domluví se na OÚ. 

 Ostatní odpad – obec uzavřela smlouvu s Technickými službami v Hořicích na využívání 

sběrného dvora v Hořicích občany obce. Sem mohou občané odkládat také kuchyňský olej, 

který bude pevně uzavřen v plastových nádobách. 

 Stavební suť, zemina  - firma Demont Servis s.r.o. Bašnice, Sběrný dvůr v Hořicích 
 

Zprávy ze školky a školy  

Ve školním roce 2015/2016 probíhá vzdělávání v mateřské škole ve dvou třídách, ve kterých 

vzhledem k poklesu žáků vyučují tři vyučující – S. Dundová, A. Rezková a L.Jelínková. Paní učitelka                 

J. Rychetníková nastoupila na mateřskou dovolenou. 

V základní škole došlo k několika organizačním změnám. Žáci jsou vyučováni ve třech třídách.  

V I. třídě vyučuje 1. ročník ředitelka školy Mgr. M. Hudková, ve II. třídě (3. a 4. ročník) vyučuje nová 

vyučující Mgr. Marie Matoušová a ve III. třídě (2. a 5. ročník) vyučuje Mgr. A. Doubravská. I nadále 

ve škole pracují 2 oddělení školní družiny pod vedením R. Zineckerové a Mgr. K. Frühaufové,       

které také vyučují některé předměty. Ve škole pracuje i v tomto školním roce několik kroužků: 

Anglický jazyk, Sportovní kroužek, Keramika, Informatika, Zpívánky, Taneční kroužek, Hra na flétnu. 

V rámci spolupráce s obcí pokračuje ve své činnosti Karate pro děti, žáky i pro dospělé. Tradičně 

proběhne další ročník sportovního projektu s názvem “Sportovní školička“, plavecký výcvik nebo 

projekt „Zdravá 5“. 

 V mateřské škole byl zahájen celoroční projekt s názvem „Jak se Honza učil řemeslům “, 

v základní škole celoroční projekt „Řemesla a technika dříve a nyní “. V rámci projektů se uskuteční 

řada exkurzí, např. do Skanzenu Krňovice, Archeoparku Všestary, Textilního muzea v České Skalici 

nebo Muzea řemesel v Letohradě.  V  rámci regionu děti navštíví pekárnu v Hořicích a drobné pěstitele 

a řemeslníky v Dobré Vodě. 

 Pro rodiče, děti a širokou veřejnost jsou připraveny oblíbené tématické veřejné dílny a další 

tradiční akce. Ve škole byl zahájen celoroční keramický kurz pro veřejnost. 

 Výchova a vzdělávání v mateřské i základní škole byla v závěru loňského školního roku velmi 

kladně hodnocena v rámci inspekční činnosti ČŠI. Věříme, že i tento školní rok bude rokem úspěšným 

a žáci budou reprezentovat školu v různých soutěžích a aktivitách. Děkujeme rodičům i širší veřejnosti 

za podporu a spolupráci při organizování společných akcí. 
 

        Mgr. Marcela Hudková, ředitelka ZŠ a MŠ 
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Divadelní spolek 

V sobotu 19.září 2015 nás opět překvapil náš ochotnický divadelní spolek, který předvedl 

novou divadelní hru – pohádku, která je velmi náročná na dialogy, kostýmy a na stavění kulis. 

Představení trvalo 2,5 hodiny s jednou přestávkou. Na představení se přišlo podívat téměř 200 lidí. 

(167 platících nad 15 let ). Návštěvníci se velmi dobře bavili, překvapeni byli tím, jak téměř 

profesionálně zvládli herci své vystoupení a obdivovali herecké výkony. Pochválili kulisy                     

a kostýmy, které herci vyráběli sami nebo s pomocí přátel. Utvrdili nás všechny v přesvědčení,           

že parta herců, která se dala dohromady, byla tou správnou volbou. DĚKUJEME !!!  

 

Hráli : farář / doktor Ichturiel - Pavel Puš, Plajznerka - Lenka Horáčková, Trepifajksl / Mates - Michal 

Pavel, kovářka - Hana Pavlová, kovář - Adam Šádek, Mančinka - Nikola Šádková, Honza - Jakub 

Koten, Pyškytle - Václav Machek, kníže Lupino / Marbulius - Marek Horáček, mlynářka - Hana 

Kučerová, Lucifer - Marika Kotenová, Belfegor - Lýdie Vacková, doktor Solfernus - Ondřej Perun  

 

Jménem ochotnického spolku Dobrovodští kohouti, bychom touto cestou rádi poděkovali všem 

návštěvníkům premiérového představení, kteří nás přišli podpořit. Obci děkujeme za stálou podporu     

a především děkujeme těm z Vás, kteří nám věnovali svůj čas a nezištně nám pomohli s výrobou 

kostýmů a rekvizit. Velké díky tedy patří paní Ivě Vodičkové a Miroslavě Pavlové a pánům Davidu 

Kotenovi a Radovanu Špičákovi. 

Michal Pavel, Lenka Horáčková, Adam Šádek. 

 

Divadelní spolek začíná být známým spolkem. Důkazem toho jsou  pozvánky na další 

vystoupení v okolí - Hořice na radnici (28.11.),  Bašnice,  Milovice,  Hněvčeves  a  Smidary ( jsou 

v jednání ). V Dobré Vodě u Hořic ještě zahrají jednou 19.prosince 2015 od 18.00 hodin.  

Více informací na www.dobrovodstikohouti.cz 

  

Keramický kurs pro veřejnost 

Pondělky -  jednou za 14 dnů od 16.00 hodin v keramické dílně školy.  

70 Kč za jednu lekci. Zájemci mohou kdykoliv přijít. 

Další lekce 12.10.2015. 

 

Karate pro děti a dospělé – tréninky   

Uterý : 

17:00 - 18:30 starší děti + starší nováčci - posilování a základní technika karate 

19:00 - 20:30 dospělí - převážně posilování, technika karate 

Čtvrtek: 
15:30 - 16:45  školkové děti + školkoví nováčci - posilování formou hry, základní karate technika 

17:00 - 18:30  starší děti - kata, příprava na kumite 

19:30 - 20:30  kondiční sebeobrana , která bude probíhat v Hořicích na Daliborce 

Neděle :19:00 - 20:30 dospělí - kata, kumite, kondička 

 

Otevření místního pohostinství 

Dušan Krátký ukončil činnost v pohostinství k 30. 9.2015. Děkujeme Dušanovi                 

za spolupráci a za vyzvednutí kvality nabídky a služeb hospody na výbornou úroveň. 

Novým provozovatelem se stal pan Ondřej Suchý.  

Otevření hospody plánuje v pátek 23.října 2015. 
 

SMS InfoKanál  

Co je potřeba udělat, abych dostával SMS zprávy na můj telefon ? 

Stačí odeslat SMS zprávu na tel.číslo 605 733 680 ve tvaru ( včetně dodržení mezer ) 

IK DVODA REGISTRUJ nebo IK DVODA REG. 

Pokud se občan bude chtít odhlásit, zašle na stejné tel.číslo SMS ve tvaru             

IK DVODA ODREGISTRUJ  nebo IK  DVODA ODREG. 

V současné době obec posílá SMS zprávy na166 mobilních telefonů. 
 

 

 

 

http://www.dobrovodstikohouti.cz/
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ZÁJEZD - PRAHA 
Prohlídky :   

POSLANECKÁ SNĚMOVNA s 

výkladem 

NÁRODNÍ DIVADLO s výkladem 
 

 10. listopadu 2015 
 

  7.00 hodin   odjezd  z Dobré Vody u Hořic –KD,  Pošta, Váha, Bašnice, Sukorady 

 

 

  9.30 hodin  -  1.skupina  Poslanecká sněmovna ČR - cca 75 minut, vstup zdarma  

10.15 hodin  - 2.skupina 

 

 

od 10.45 – 1.skupina  Volný čas na oběd ( individuálně ), prohlídka centra Prahy                

od 11.30 - 2. skupina  ( individuálně ), čas na přemístění k ND 

 

 

13.45 hodin  - Historická budova Národního divadla 

sraz před budovou ND   

14.00 hodin  -  zahájení prohlídky, cca 60 min. 

 

V případě konání generální zkoušky představení – náhradní program 

 - budova Státní opery nebo Nová scéna ND 

 

15.00 – 17.00 hodin  - dle zájmu účastníků 

- prohlídka centra – Staroměstské nám., Václavské nám., Karlův most aj. 

17.00 hodin   - nejpozději - odjezd z Prahy 

Předpokládaný návrat - 19.00 hodin   

           

Občanské průkazy – nutné     

Cena zájezdu :     

Senioři – občané Dobré Vody u Hořic ( příspěvek obce 100 Kč na osobu ) 

          60,- Kč   vstup ND  

   140,- Kč doprava   celkem  200,- Kč 

 

Senioři – cizí   60,- Kč vstup ND 

240,- Kč doprava  celkem  300,- Kč 

 

Ostatní veřejnost – dospělé osoby 

   120,- Kč vstup ND 

   240,- Kč doprava  celkem 360 ,- Kč 

 
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu současně s platbou zájezdu. 
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Společenské a kulturní akce 
  

23.října 2015  od 16.00 hodin Dlabání dýní  klubovně SDH 

dlabátka -  lžice a nože vlastní 

dýně vlastní nebo dodáme 
 

24. října 2015  od 10.00 hodin Vítání občánků          
  

27. října 2015  od 17.30 hodin Den duchů   

 lampionový průvod v maskách od zelárny 

      program za kulturním domem 
 

10.listopadu 2015     Zájezd do Prahy 

návštěva Poslanecké sněmovny a Národního divadla 
 

12.listopadu 2015 od 16.00 hodin Vánoční dílna pro veřejnost v ZŠ  

 malování na hedvábí, keramika, vazba 

  

14. listopadu 2015  od 20.00 hodin RETRO disco ples 
 

27.listopadu 2015  od 16.00 hodin Zahájení Adventu - koledování 

   od 17.00 hodin Vánoční pořad pro děti – „Hvězda vánoc“ 
 

19. prosince  od 18.00 hodin představení divadelního spolku Kohouti 

      „Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert“ 
  

25.prosince 2015 od 20.00 hodin Štěpánská zábava 
 

                          Společenská kronika 
 

   Narodila se : Rozálie Vondráčková 

   Ester Krátká                            Rodičům gratulujeme !!!

                                                                                        
                     Gratulujeme k životnímu výročí 

a všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a pohody. 
 

71 let  Věra Dušková   76 let  Drahomíra Draštíková 

  Jitka Klímová   78 let  Jaroslav Flégl 

  Jaroslav Budina  79 let  Zdeňka Doležalová 

72 let  Miroslava Šnajdrová    Josef Stejskal 

73 let  Věra Brádlová  80 let  Drahomíra Sobotková 

  Miloslava Tonarová    Miloslava Horáková 

  Hana Hamplová    Anna Střihavková 

  Vladimíra Pourová  82 let  Jaroslava Duchoňová 

  Danuše Kvasničková  83 let  Hana Hátlová 

  Jaroslav Pour   85 let  Jiiří Draštík 

74 let  Jana Dušková    Marie Kadrnožková 

  Jaroslava Fléglová  86 let  Jarmila Hlušičková 

  Alena Drašarová  91 let  Jarmila Stuchlíková   

75 let  Josef Rychtera  92 let  Věra Fikarová 

  Drahoš Drašar   

  Věra Cilerová 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 

Vzpomínáme :   Ilja Tyller      5.dubna 2015   

    Jiřina Mühlová  31.srpna 2015  
           

 

Dobrovodský ZPRAVODAJ  

vydává Obecní úřad Dobrá Voda u Hořic, MK ČR E 17454, vydáno 9.října 2015  

oudobravoda@tiscali.cz, www.dobravodauhoric.cz 
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