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 Sběr železa    26. dubna 2014   Sbor dobrovolných hasičů 
 

Svoz roští     do 30. dubna 2014  pouze roští 
 

 

 

 UPOZORNĚNÍ - od 4.dubna 2014 
 

 budou svezeny pouze popelnice označené známkou na rok 2014. 
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Projekt „Regenerace zeleně v okolí Dobrovodského rybníka“ 
             Projekt je realizován z dotace z Operačního programu Životní prostředí –  

Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.3. Obnova krajinných 
struktur. Cíl projektu  : redukční řez  110 ks stromů; kácení a likvida dřevní hmoty 
214 ks stromů; frézování 103 ks pařezů; výsadba 239 ks stromů, z toho114 ks dubů    
na březích rybníka; ostatní podél polních cest od obce k rybníku, za rybníkem vpravo 
a na pravé části rybníka za lavičkou. Dále projekt obsahuje požadavky ochrany 
přírody – z dvouřadé aleje zachovat řadu stromů blíže k louce ( ošetřeny redukčním 
řezem ), 20 ks torz kmenů topolů o výšce 3-4 m ( bašnická strana a u lesa )  a úložiště 
dřevní hmoty pro dožití hmyzu pod kůrou stromů. 

     Projekt byl zahájen v září 2013. I přes to, že byla nepříznivá zima pro tyto 
práce ( téměř nezamrzlo ), podařilo se dodavatelské firmě OK Zahrady Nový Bydžov kácení i novou výsadbu 
během zimního období zrealizovat. Ve středu 19.března 2014 proběhla kontrola a předání díla za přítomnosti 
pracovníka Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Kontrola konstatovala, že stanovené parametry projektu 
jsou dodrženy a vlastní realizace projektu je bez závad. Obec může podat žádost na SFŽP o proplacení 
vystavených faktur.  
 Od předání díla naběhla dodavatelské firmě dvouletá následná péče ( dvě vegetační období ). Ukončení 
projektu je stanoveno na září 2015, kdy bude obec předkládat závěrečnou zprávu o ukončení projektu. Celkové 
náklady na realizaci projektu jsou ve výši 2 618 951 Kč výše přiznané dotace je 2 280 119 Kč. 
 

Projekt „Obnova výsadby ovocných stromů podél polních cest“ 
       Zastupitelstvo v loňském roce schválilo záměr obnovy výsadby ovocných stromů a přistoupilo k přípravě 
projektu. Starostka projednala záměr s místními zemědělci a jejich připomínky byly zohledněny při zpracování 
projektu tak, aby nová výsadba zemědělce neomezovala v jejich činnosti. 
        Výsadba bude provedena na polní cestě z Ohrady k Horce a bude pokračovat až k železniční trati. 
Vysázeno bude celkem 123 ks ovocných stromů, vysokokmenů jabloní, hrušní a dále třešně a švestky. Obec 
spolupracuje s Výzkumným ústavem ovocnářským v Holovousích, který připraví stromky pro výsadbu              
a budou to tradiční odrůdy pro naši oblast. Výsadba bude provedena letos na podzim. 
         Spolupráce s VÚO Holovousy je rozšířena ještě o záměr obnovit výsadbu starých 
odrůd jabloní, které rostou podél cesty od Kopových a u „křížku“ vpravo směrem        
do pole. Starostka na podzim odebrala jablka v této lokalitě a požádala VÚO 
Holovousy  o provedení typologie jablek. V lednu odebral p. ing. Václav Ludvík rouby 
z vytypovaných starých jabloní a VÚO Holovousy naroubuje rouby na podnože            
a připraví stromky pro podzimní výsadbu v uvedeném úseku cesty. 
 

Naučná stezka 
         Na výše uvedené dva projekty bude navazovat další projekt a to“naučná stezka“, 
jejíž trasa povede k rybníku a bude obsahovat několik zastavení, které upozorní 
návštěvníky na zajímavosti z přírody, historii rybníka apod. V letošním roce bude 
projekt připraven k realizaci. Vyzýváme občany, kteří mají zájem podílet se na přípravě projektu naučné 
stezky, aby se obrátili na starostku obce. Děkujeme občanům, kteří se zapojí do přípravy projektu. 
          

Zastupitelstvo 
� Schválilo podání žádosti o dotaci z MMR ČR z Dt. titulu č.2 na akci „Multifunkční 

herní plocha v areálu ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic“. 
� Schválilo zahájení řízení o územním opatření o stavební uzávěře v lokalitě zahrnující 

pozemky p.č. 102, 104/2, 104/4, 104/5, 104/14, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5 a 105/6   
v k.ú. Horní D.V. a pozemky p.č. 104/1 a 104/2 v k.ú. Dolní D.V, která bude trvat do doby schválení 
Změny č.1 územního plánu ( přibližně 1 rok ). Změna územního plánu, o které jsme informovali v minulém 
čísle Zpravodaje, bude znovu prověřovat dopravní napojení nové lokality budoucí bytové výstavby 
uprostřed obce. Stavební uzávěra zajistí, že v dané lokalitě do doby schválení Změny č.1 ÚP nevzniknou 
stavby, které by v budoucnu mohly působit jako překážky v dopravním napojení nové lokality. 

� Vzalo na vědomí výsledky provedených veřejnosprávních kontrol čerpání příspěvků poskytnutých v roce 
2013 oddílu Kyokushin karate, postiženému občanovi obce, Hokejovému Clubu Dobrá Voda. Všechny 
příspěvky byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami a byly využity na stanovený účel. 

� Vzalo na vědomí výsledek provedené veřejnosprávní kontroly čerpání příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Dobrá 
Voda u Hořic v roce 2013. Kontrola neshledala žádné závady ani pochybení. 
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Plánované opravy a záměry v roce 2014  
- pořízení přívěsu za nový traktůrek na sekání trávy, 
- přestavba úložného prostoru do vozidla SDH vč. výsuvného plata,                       
- pořízení kalového čerpadla pro SDH, 
- KD - klubovna SDH – stavební úpravy v suterénu vč. výměny oken,  
- KD - oprava omítky a venkovních schodišť v severní části KD, opravy odvodu dešťové vody,  
- kůlna za KD – oprava střechy, 
- ZŠ a MŠ - oprava obložení stěn v tělocvičně , 
- ZŠ a MŠ - letní herna na školní zahradě - oprava oplechování, nátěr omítky,  
- ZŠ a MŠ – pokrytí betonových ploch na školní zahradě bezpečným povrchem z gumového granulátu, 
- dokončení realizace „Regenerace zeleně v okolí Dobrovodského rybníka“, 
- výsadba ovocných stromů podél polní cesty z Ohrady k Horce až po železniční trať, 
- pohostinství – nová kamna, zabezpečení oken proti vloupání, 
- naučná stezka – příprava projektu, 
- příprava projektu na rekonstrukci komunikace od Vaňkových po Jelínkovi, od Vávrových po Balejovi. 
 

           Dotace v roce 2014  
� Obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova vyhlašovaného MZe na obslužnou 

lávku u Dobrovodského rybníka ve výši 120 829 Kč. Celkové náklady ve výši 162 449 
Kč obec předfinancovala z vlastních prostředků při realizaci v roce 2013. Kontrola 
provedená Státním zemědělským intervenčním fondem dne  5.prosince 2013 hodnotila 
projekt jako úspěšný bez nedostatků a doporučila dotaci proplatit. Dotace byla připsána                                                                         
na účet obce v březnu 2014. 

� Obec bude v letošním roce čerpat dotaci z OPŽP  na projekt u rybníka cca ve výši 1 544 406  Kč. 
� Obec požádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj na projekt „ Multifunkční herní plocha v areálu ZŠ   

a MŠ“   ve výši 400 643 Kč. Celkové náklady projektu jsou cca ve výši 572 348 Kč, podíl obce z vlastních 
prostředků při získání dotace bude 171 705 Kč. Dotace může být až do výše 70% celk. nákladů. Cílem 
projektu je oprava stávajících betonových ploch v areálu školní zahrady a pokrytí gumovým granulátem, 
který vytvoří bezpečný povrch pro děti. Koncem dubna 2014 bude známo, zda byla žádost úspěšná. 
 

Provozování kanalizace  
       Obec již čtvrtým rokem provozuje veřejnou kanalizaci jako službu 
občanům. Umožňuje občanům odvádět  odpadní vody z domovních septiků   
do obecní kanalizace, která je v jednom místě vyústěna do Chvalinského 
potoka a na 15 místech vyústěna do Chlumského potoka. Obec je povinna 
udržovat kanalizaci v provozu schopném stavu, předkládat rozbory odpadních 
vod v místě výustí kanalizace do potoků, dodržovat stanovené limity 
vypouštění a vést provozní a majetkovou evidenci vyžadovanou 
Ministerstvem zemědělství. Občané hradí obci za tuto službu stočné ve výši 200 Kč za osobu/rok. Obec odvádí 
vybrané poplatky za stočné  na zvláštní účet obce určený pouze pro stočné. Z účtu stočného mohou být hrazeny 
pouze náklady na provozování kanalizace, opravy kanalizace nebo výstavba nové kanalizace.  
        Poplatky vybrané od občanů jsou ve výši cca 109 000 Kč za rok. Dle schváleného Plánu obnovy 
kanalizace odvádí obec na tento účet každý rok také příspěvek a to ve výši 50 000 Kč. V roce 2013 byly 
náklady za rozbory odpadních vod ve výši 32 500 Kč, náklady vedení provozní a majetkové evidence byly       
ve výši 15 000 Kč a náklady za údržbu kanalizace byly  ve výši 20 500 Kč. 
         V listopadu 2013 obec vyčistila kanalizaci v úseku R.Šnajdr – Junkovi – Vejsovi až k potoku; v úseku 
křižovatka Pourovi – Hamplovi; celá větev přípojky  – z potoka k Fléglovým a Machkovým. V posledním 

uvedeném úseku byla kanalizace zanesena bahnem z doby před čištěním 
Chlumského potoka,  kdy nános bahna na dně potoka dosahoval do výšky cca 
60 – 100 cm a některé výustě kanalizace byly zcela zaplaveny. Zanesení potoka 
bahnem bylo způsobeno na dolním toku především vytvořením umělého valu 
v korytě za Cukrovarským rybníkem, čímž se zvedla hladina vody v potoce o 
1m. Povodí Labe tuto překážku odstranilo v prosinci 2012, ještě před 
odbahněním potoka. 

Obec postupně čistí kanalizaci a bude v tomto pokračovat i nadále. 
Průběžnou kontrolu stavu dolního toku Chlumského potoka provádějí místní 
hasiči, v případě přívalových dešťů odstraňují naplavený materiál. 
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Kanalizace a ČOV v obci 
 Obec požádala v prosinci 2005 o územní rozhodnutí na stavbu splaškové  kanalizace a ČOV. 
Platné rozhodnutí získala obec až v říjnu 2011, protože proti vydanému rozhodnutí byly podávány 
opakovaně námitky především ze strany manželů Vackových. Stavba splaškové kanalizace se 
nedotkne pozemků p. Vacka, p. Vacek nebude muset budovat novou kanalizační přípojku, pouze ve 
svém septiku propojí odpadní  trubky a vyloučí septik z funkce. To se týká ještě dalších čtyř domů, 

které jsou napojeny do kanalizace v této uličce. Uličkou vedoucí kolem domu Vackových směrem dolů do 
„návse“ nemůže být položena nová splašková kanalizace, protože zde již leží stávající kanalizace, elektro kabel 
a plynové vedení. Splašková kanalizace se     do uličky nevejde.   

Územní rozhodnutí mělo platnost 2 roky ( do října 2013 ), a proto obec požádala v září 2013 o prodloužení 
termínu jeho platnosti tak, aby platnosti nepozbylo. V průběhu uplynulých let se ukázalo, že je potřeba ještě 
rozšířit stavbu o několik menších úseků. Na toto rozšíření obec žádá o samostatné územní rozhodnutí. 
V současné době čeká obec, téměř půl roku, na vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ke stavbě rozšíření kanalizace.  Jakmile bude mít obec obě platná územní rozhodnutí, bude žádat o společné 
stavební povolení.  

Stavební úřad MěÚ Hořice rozhodnutím prodloužil platnost původního územního rozhodnutí stavby 
kanalizace a ČOV, Vackovi opět podali odvolání ve smyslu, že žádost ze dne 6.9.2013 nebyla odůvodněna;  
dále - v průběhu řízení nebyly stavebním úřadem dodrženy lhůty pro uplatnění připomínek ; dále odvolatelé 
usoudili, že důvodem prodloužení platnosti územního rozhodnutí je rozšíření splaškové kanalizace, na které je 
požádáno samostatně, na místo prodloužení platnosti původního úz. rozhodnutí  a současně nového úz. 
rozhodnutí nově, na celou pozměněnou stavbu, neboť se v zásadě mění charakter celé stavby. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydané rozhodnutí zrušil a vrátil stavebnímu úřadu zpět k novému 
projednání. 
 

 
VOLBY  DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU 

23. a 24. května 2014  
 

Volební místnost bude v přízemí základní školy.  PÁ 23. 5.   14.00 – 22.00 hodin 
        SO 24. 5.   8.00 – 14.00 hodin 
 
V případě zájmu o návštěvu volební komise s volební urnou doma kontaktujte obecní úřad před konáním voleb             

( nemoc občana nebo starší občan s omezenou pohyblivostí ). 
 

 

Základní škola a Mateřská škola 
        V lednu 2014 byl vyhlášen zápis do 1.ročníku ZŠ, který byl veden v duchu 
pohádky O perníkové chaloupce. Zápisu se zúčastnilo 14 předškoláků společně se 
svými rodiči. Děti plnily různé úkoly a v průběhu jednotlivých činností je 
doprovázely pohádkové postavy Jeníček, Mařenka a Ježibaba a další pomocníci z řad 
starších spolužáků. Do 1. ročníku ZŠ nastoupí od září 2014 všechny zapsané děti,      
tj. 14 žáků. 

 
 

Zápis d ětí do MŠ pro školní rok 2014/2015 se uskute ční 
dne 29.května 2014 . 

 
Žádosti o p řijetí k p ředškolnímu vzd ělávání si mohou zákonní zástupci 

dítěte vyzvednout v MŠ denn ě do 15 hodin nebo jsou uve řejněny na 
www.zsdobravoda.cz . 

 
Vyplněné žádosti mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce 

v MŠ dne 29.5.2014 od 8.30 hod. – 10.00 hod. a od 12.00 hod. –15.30 hod., 
od 10.00 hod. - 12.00 hod. ředitelce školy ve sborovně ZŠ. 

 

K zápisu si rodi če přinesou rodný list dít ěte a svůj občanský pr ůkaz. 
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Sportovní aktivity  

 

Cvičení pro ženy  PO  19.00 – 20.00 hodin    
ST  19.00 – 20.00 hodin  

  

Kyokushin karate tréninky probíhají ve třech skupinách – 
    - děti 4-6 let, děti 6-14 let, dospělí  
    každá dětská skupina má průměrně 5 tréninků měsíčně,  

dospělí 15 tréninků měsíčně 
více na www.katutogiacademy.cz 

 

  Tenis                                  dva tenisové kurty, zahájení sezóny v dubnu,                         
                                              více informací správce hřiště Jarda Sládek 
 

  Nohejbal                            jedno nohejbalové hřiště,  zahájení sezóny v dubnu, 
                                             více informací správce hřiště Jarda Sládek 
                                             povolen jeden turnaj na všech třech hřištích – září nebo říjen 
 

  Roční permanentka pro tenis a nohejbal – 500 Kč, cena hry na 1 hodinu – 50 Kč. 
   

Zájmové činnosti 
 

Keramika pro dospělé       
 Obec realizovala vybavení keramické dílny v ZŠ a MŠ za přispění dotace v rámci projektu 
meziobecní spolupráce, který zpracovala Místní akční skupina Podchlumí. Pravidelné veřejné 
dílny pro děti a rodiče budou nadále pořádány, doposud proběhly dvě takové dílny a obě měly 
velkou návštěvnost.  
        Od pondělí  24. 3 zahájila pravidelnou činnost keramická dílna pro dospělé a to každých 14 
dní ( pondělky ). Začátek dílen je od 16.00 hodin v základní škole. Více informací pí Táňa 
Dundová v mateřské škole. 
 

  Ochotnické divadlo 
 Od podzimu 2013 se schází parta cca 11 místních nadšenců do ochotnického divadla, 
kteří nacvičují divadelní hru -   komedii,  jejíž uvedení je plánováno v červenci 2014. 
Přejeme ochotníkům, aby jim vydržel elán, a těšíme se  na premiéru.    

 

Kyokushin karate oddíl 
V současné době má 45 registrovaných členů, z toho 15 mladších a 15 starších dětí a 15 dospělých. V rámci 

své činnosti jezdí členové oddílu  trénovat a sbírat zkušenosti také do Prahy a spolupracují s oddílem v Hostinném. 
V sobotu 5.dubna 2014 dopoledne proběhne v Kulturním domě v Dobré Vodě u Hořic páskování karatistů. 
Začátek je v 10.00 hodin. Páskování proběhne za přítomnosti p. Jana Soukupa, Prezidenta českého Kyokushin 
karate a mistra Japonska, který rozhodne, kdo ze zúčastněných cca 30 karatistů ( dětí i dospělých ) 
získá nový pásek.  Zveme na tuto akci širokou veřejnost,  protože má jedinečnou možnost vidět p. 
Jana Soukupa přímo v akci a zároveň uvidí intenzivně cvičit všechny karatisty najednou                      
i po skupinách po dobu cca 2 hodin. Program bude zakončen předáním nových pásků. 

V neděli 27.dubna 2014 se zúčastní 12 členů dobrovodského oddílu Mistrovství republiky 
v Hostinném.  Přejeme hodně úspěchů !!!  
     

Hokejový Club Dobrá Voda 
Soutěžil v Okresní hokejové lize v Jičíně. Z celkového počtu 19 družstev se umístil na 7. místě.  
GRATULUJEME !!!  
 

Poděkování 
• Paní Marcele Sladké za obětavou práci s Mladými hasiči. 
• Dobrovolníkům, kteří pomáhali při organizaci vepřových hodů a Pepovi Mikasovi, protože všem chutnalo. 
• Manželé Ludvíkovi věnovali jablka pro děti při příležitosti konání dětského karnevalu.  
• Učitelskému kolektivu za organizaci programu dětského karnevalu.       
• Oddílu Kyokushin karate za úklid skladu tělocvičny v ZŠ a natření šplhadel v tělocvičně. 
• Hokejový Club Dobrá Voda děkuje obci za finanční příspěvek na pořízení nových hokejových dresů. 
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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. 

 

Kulturní a společenský život v obci 
 

 5.dubna 2014   Páskování karatistů     od 10.00 hodin 
     Zúčastní se 30 karatistů 

Páskování povede p. Jan Soukup, prezident  
českého Kyokushin karate a mistr Japonska 

 

    5. dubna 2014   COUNTRY BÁL     od 20.00 hodin 
     Hraje skupina DOKLOBOUKU  
     Taneční vystoupení :  STAR WEST z Trutnova 
        TOP STEP STUDIO z Prahy 
     Soutěže o ceny, stylové oblečení vítáno, vstup -  100 Kč 

 

30. dubna 2014   Pálení čarodějnic     od 17.00 hodin 
     Průvod čarodějnic – v 17.00 hodin od Zelárny 
     Občerstvení na hřišti zajištěno, opékání vuřtů 
 

  6.května 2014   Besídka ke Dni matek    od 15.30 hodin 
     kulturní dům 
 

10. května 2014   Okrsková hasičská soutěž    od 9.00 hodin 
     za kulturním domem 
 

7. června 2014   Dětský den      od 14.00 hodin 
    za kulturním domem 
    program bude upřesněn na plakátech  
 

14.června 2014   Turnaj v malé kopané,  
hřiště za kulturním domem, více informací p. Kořínek – mobil 731090793 

 

21. června 2014  Rybářské závody pro děti    od 9.00 hodin 
     u Dobrovodského rybníka, prezence účastníků a losování míst od 8.00 hodin 
     začátek v 9.00 hodin, vyhodnocení v 15.00 hodin 

 

červenec - POUŤ  Divadelní představení v podání dobrovodských ochotníků  
     Termín a čas bude oznámen na plakátech a pozvánkách. 

 

     
           Společenská kronika 
Blahopřejeme k životnímu výročí  

 

70 let  Petr Podlaha      76 let  Josef Dušek   
71 let  František Klíma     78 let  Božena Vrabcová 
  Jindřich Divoký     81 let  Miluška Špalková 
  Jana Kopová      82 let  Oldřich Sobotka 

Vladimír Hampl     85 let  Eva Moníková 
72 let  Věra Brádlová       František Hlavatý  
74 let  František Kaválek     88 let  Marie Fikarová 

93 let  Jaroslava Doležalová 
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