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      ZPRAVODAJ 
 

 Číslo 1/15     ROČNÍK  XXI.                   Duben  2015         

 

 

                                                                                                                                          

12., 13. a 14 června 2015  
 

SJEZD   RODÁKŮ   A    PŘÁTEL 
 

Obce Dobrá Voda u Hořic 
                               

 

Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program : 
 

12.června :  18.00 hodin    - představení dobrovodského divadelního spolku „Kohouti“   

13.června  :                                     10.00 – 13.00  - zahájení výstavy v ZŠ, prohlídka ZŠ, MŠ a kruhárny zelí 

                                                                                 - křest publikace „Domovní kronika Dobré Vody“ 

                     13.00 hodin    - průvod obcí : selská jízda, Hořeňák, Hořeňáček, spolky 

                     14.00 hodin    - zahájení programu na hřišti za kulturním domem 

                     20.00 hodin    - taneční zábava s kulturním programem 

14.června :  10.00 – 14.00  - prohlídka ZŠ, MŠ a kruhárny zelí 

                     14.00 hodin    - posezení s hudbou na hřišti za kulturním domem 
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Publikace „Domovní kronika Dobré Vody“ 

  Obecní úřad připravuje při příležitosti 

sjezdu rodáků vydání publikace, která zachycuje 

historickou podobu jednotlivých popisných čísel 

v obci a její bývalé obyvatele. Některé z nich si 

žijící rodáci ještě pamatují. Obecní úřad vycházel 

z domovní kroniky jednotlivých domů, která se 

vrací do doby 19.století a i dále. Domovní 

kroniku založila kronikářka paní Františka 

Vraštilová a ve sběru materiálu pokračuje také 

kronikář pan Josef Stejskal.  Publikace bude 

obsahovat mnoho historického fotografického 

materiálu. 

         Tvůrci publikace věří, že potěší rodáky milou vzpomínkou na doby minulé, připomene bývalé 

sousedy a všem poskytne zajímavé informace. Publikace se také může stát Vaším průvodcem               

při procházce obcí. 

          Připomínáme, že obecní úřad v minulosti vydal dvě publikace. K příležitosti sjezdu rodáků 

v roce 2005 vydal publikaci „Dobrá Voda1395 – 2005“ a v roce 2008 publikaci „Školství v Dobré 

Vodě“ při příležitosti výročí 70 let od otevření nové školní budovy v obci. 
 

Třídění odpadu v obci  

 Množství komunálního odpadu, který je svážen z obce, neustále narůstá i přes to, že občané 

mají příležitost třídit jednotlivé složky odpadu. Jsou rodiny, které mají jednu popelnici 120 l a nenaplní 

ji. Jsou rodiny, které mají každých 14 dní před domem naplněné dvě nebo tři popelnice, mezi nimi jsou 

také nádoby   o obsahu 240 l. Chápeme, že rodinné domy, které jsou vytápěny pevnými palivy, vyváží 

popel, který zvyšuje množství odpadu v popelnici a jedna jim nestačí ( záleží na typu paliva ). V tom 

případě bychom pochopili, že tento dům potřebuje dvě nádoby. U některých domů v obci, které jsou 

ale vytápěny plynem, evidujeme dvě i tři nádoby naplněné při každém svozu odpadu.  

Je zřejmé, že mnoho občanů netřídí odpad, do popelnice vhodí vše, co jim přijde pod ruku. 

Často popelnice „přetéká“ rostlinnými zbytky ze zahrady. Ptáme se : „ Proč ?“  Každý dům má 

zahradu a prostor pro kompostování. Všichni občané obce hradí místní poplatek ve stejné výši          

bez ohledu na to, kolik popelnic vyváží. Tato situace je demotivující pro ty, kteří poctivě třídí. Jednou 

z možností, jak daný problém řešit, je např. rozšíření sběrných míst s kontejnery, zrušení místního 

poplatku a zavedení ročního poplatku za nádobu aj. Kolik popelnic máš, tolik ročních poplatků si  

zaplatíš. Pokud nebudeme poctivě třídit, zvýší se nám v budoucnu místní poplatek a to hodně citelně, 

protože cena za skládkování komunálního odpadu se má do roku 2025 mnohonásobně zvýšit. 

            Zastupitelstvo obce tento problém otevřel a bude se jím intenzívně zabývat. Obec nabízí 

občanům dostatek možností, jak odpad třídit. Od dubna obecní úřad rozšiřuje třídění odpadu o další 

komodity – drobné kovy, velkobjemový odpad a zbytky zeleně z údržby zahrad.   
 

 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 odvezou            

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

komunitě kompostována pro potřeby obce. Větve = skládka za kulturním domem ( říjen – 

duben ) 

 Velkobjemový odpad – obec uzavřela smlouvu s Technickými službami v Hořicích                

na využívání sběrného dvora v Hořicích občany obce v omezeném množství zdarma. 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 
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                                                 =             SNÍŽENÍ   MNOŽSTVÍ    KOMUNÁLNÍHO                                                                     

            ODPADU   V POPELNICÍCH 

 

ČÍM   VÍCE                            =                   TÍM    VĚTŠÍ    ODMĚNA  

 VYTŘÍDĚNÉHO   ODPADU      ZA  TŘÍDĚNÍ   OBCI 
                                    udržení či snížení místního poplatku občanům 
                                                                                                  
                                                                         =               SNÍŽENÍ   CELKOVÝCH   NÁKLADŮ   

                                                                                          ZA  LIKVIDACI  ODPADU   V   OBCI 
 

 

 

Přehled třídění odpadů a nákladů za svozy odpadů v letech 2011 -  2014 
       

 150101 150102 150107 směsný odměna 
NÁKLADY 

 papír plast sklo odpad za třídění 

2014 4,781 t 7,038 t 4,053 t 131,4 t 70 247,00 321 495,00 

2013 4,577 t 7,209 t 4,197 t 120,7 t 78 880,00 321 314,00 

2012 4,577 t 7,209 t 4,197 t 120,7 t 83 769,00 298 081,00 

2011 3,445 t 6,295 t 2,689 t 106,7 t 70 175,00 285 047,00 
 

Zeleň z údržby zahrad 

 Obec uzavřela nájemní smlouvu s firmou Demont Servis s.r.o. 

v Bašnicích ( areál bývalého cukrovaru ). V rámci smlouvy je od 1.4.2015 obci 

pronajat určený pozemek, kam mohou občané odvážet zbytky zeleně z údržby 

zahrad ( posekaná tráva, rostlinné zbytky, listí, nelze větve ). Zelená hmota bude 

tzv. komunitně kompostována a následně bude využívána k údržbě obecních 

pozemků. 

 Občané mohou ve stanovenou dobu odvézt zbytky zeleně z údržby 

zahrad do areálu firmy, obsluha zapíše občana dle OP, odpad zkontroluje, zváží 

a určí, kam zeleň složit.  

 Větve mohou občané nadále ukládat na skládku za KD ( nikoliv pařezy ) 

a to v době od října do dubna. V ostatních měsících nelze. Tato skládka roští 

bude fungovat, pokud budou občané ukáznění a nebudou zde odkládat odpad, 

který sem nepatří. 
 

Provozní doba – DEMONT Servis s.r.o. Bašnice  
 

PONDĚLÍ  -  PÁTEK  7.00 hodin  – 16.00 hodin 

NEDĚLE            16.00 hodin – 18.00 hodin  květen - říjen 
 

Velkoobjemový odpad 

 Obec uzavřela s Technickými službami v Hořicích smlouvu o využívání Sběrného dvora            

v Hořicích občany naší obce, kteří zde mohou předat nebezpečný odpad, elektroodpad,                           

velkoobjemový odpad, stavební suť a zeminu. Sběrný dvůr přijímá odpad ve stanovené provozní době. 

 Obsluha zapíše jmenovitě občana na základě předložení občanského průkazu, kde je uveden 

bydliště v Dobré Vodě u Hořic. Majitelé rekreačních domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému 

pobytu, obdrží od obecního úřadu potvrzení, že jsou majiteli nemovitosti v Dobré Vodě u Hořic. Dále 

obsluha zkontroluje a zapíše druh odpadu a příp. jej zváží. Jednou za měsíc 

obdrží obec seznam občanů včetně odevzdaného druhu a množství odpadu. 

Seznam odebíraného odpadu je přílohou Zpravodaje. 

 Velkoobjemový odpad ve větším množství hradí občan sám.  

 Stavební suť a zeminu hradí občan sám.  

 Osoby podnikající hradí veškerý odevzdaný odpad. V rámci 

místního poplatku mají hrazen pouze svoz komunálního odpadu. 
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Provozní doba sběrného dvora v Hořicích 
 

Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.                Zimní provoz od 1.11 do 31.3. 

pondělí: 14.00 – 18.00 hod.     pondělí: 14.00 – 17.00 hod. 
úterý: zavřeno      úterý: zavřeno 
středa: 9.00-12.00 a 14.00 -17.00 hod.   středa: 14.00 -17.00 hod 
čtvrtek: zavřeno       čtvrtek: zavřeno 
pátek: 14.00 – 18.00 hod.      pátek: zavřeno 
sobota: 8.00 – 14.00 hod.        sobota: 8.00 – 13.00 hod. 

 

 

Na závěr konstatujeme, že jsme rádi, že se podařilo sjednat 

možnost využívání Sběrného dvora v Hořicích našimi občany. 

UPOZORŇUJEME, že okolí kontejnerů v obci bude 

monitorováno. Občané odkládají  ke kontejnerům odpad,       

který tam nepatří a vytvářejí černé skládky.  

Ptáme se : „ Kdo to dělá, náš občan nebo cizí osoba ? 

Takový občan bude postižen pokutou. 

 

 

Informační podpora občanů – projekt „Kompostuj.cz“ 

V rámci rozšiřování informovanosti občanů v oblasti předcházení vzniku 

bioodpadů domácím komunitním kompostováním se obec snaží zapojit do projektu 

„Informační podpora občanů“. Jedná se o osvětu v obci v oblasti předcházení vzniku 

bioodpadů prostřednictvím tématických divadelních představení ve škole a školce, 

poskytnutí sáčků na bioodpad občanům, využívání kompostovací poradny pro občany, 

pořádáním seminářů o kompostování pro veřejnost. 

Mnozí z nás vůbec netuší, co je bioodpad ? Netuší, kam dát slupky                  

od brambor, skořápky z vajec apod. Netuší, co vše lze ukládat do kompostu, proč se nemá lít 

kuchyňský olej do odpadu a jak s ním tedy naložit a pod.  

Podívejte se na stránky „Kompostuj.cz“ 

 
 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016 

se uskuteční dne  28.května 2015 
 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte 

vyzvednout v MŠ denně do 15.00 hodin nebo jsou uveřejněny                          

na www.zsdobravoda.cz.  

Více informací o zápisu do MŠ najdete na výše uvedených www stránkách ZŠ      

a MŠ a na vývěskách školy a OÚ. 

 

                       Týden otevřených dveří v mateřské škole  

                                        proběhne od 25. 5. do 29. 5.2015 

 

 

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 na159 mobilních telefonů. 
 

 

 

 

http://www.zsdobravoda.cz/
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Společenské a kulturní akce 

 

11.dubna 2015   Dětský DISCOPLES  

                          od 14.00 hodin 

Kamil Kašparovský, barevná hudba,                             

bubliny aj. 

 

11.dubna 2015   RETRO   DISCOPLES pro dospělé 

                                     od 20.00 hodin 

Hudbu mixují : Z. Stuchlík, I. Stuchlík,  

                         V. Schejbal, K. Kašparovský, L. Kavan 

    retro oblečení vítáno, předprodej vstupenek Dušan Krátký – hospoda 

 

30.dubna 2015  Pálení čarodějnic 

  17.00 hodin - průvod čarodějnic od zelárny 

  18.00 hodin - zábava pro děti na hřišti za KD 

  19.30 hodin ( nebo i později ) – zapálení ohně 

  Občerstvení zajištěno. 

 

  5.května 2015   Besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek  sál kulturního domu 

 

   květen 2015   zájezd na divad. představení - Klicperovo divadlo v H. Králové 

    termín a název představení bude včas oznámen 

 

12.června 2015  Představení dobrovodského divadelního spolku „Kohouti“ 

                              18.00 hodin v kulturním domě 

 

13.- 14. června 2015   Sjezd rodáků – program uveden na  první straně Zpravodaje 

 

18.července 2015  Pouťová zábava před hospodou 

        od 20.00 hodin 

 

                            Společenská kronika  
 

                Narodila se : Markéta Mikasová                              

               Rodičům gratulujeme !!! 

 

                       Gratulujeme k životnímu výročí  

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

71 let Petr Podlaha     82 let Miluška Špalková   

 72 let František Klíma    83 let Eduard Doležal   

Jindřich Divoký     Jiří Horák 

  Jana Kopová      Oldřich Sobotka 

Vladimír Hampl    86 let Eva Moníková   

75 let František Kaválek       František Hlavatý  

 77 let Josef Dušek     90 let Marie Fikarová  

 79 let Božena Vrabcová    93 let Jiřina Mühlová   

        94 let Jaroslava Doležalová 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 

                              Vzpomínáme :  Ladislav Krejcar 7. 3.2015 63 let  
           

 

Dobrovodský ZPRAVODAJ  

vydává Obecní úřad Dobrá Voda u Hořic, MK ČR E 17454, vydáno 3.dubna 2015  

oudobravoda@tiscali.cz, www.dobravodauhoric.cz 
 
 

mailto:oudobravoda@tiscali.cz
http://www.dobravodauhoric.cz/

