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Soutěž Vesnice roku 2016  - ocenění obce „Zelenou stuhou“ 

 Obec získala ocenění „Zelenou stuhou“ v soutěži Vesnice roku 2016 Královéhradeckého kraje. 

Ocenění bylo uděleno za komplexní péči o zeleň na veřejných prostranstvích, za péči o krajinu a životní 

prostředí.  

V sobotu 20.srpna 2016 převzala starostka obce zelenou stuhu v obci Rudník, který byl v Královéhradeckém 

kraji vyhlášen vesnicí roku, získal zlatou stuhu a pořádal slavnostní předávání ocenění v rámci našeho kraje. 

Obec postoupila do celostátního kola hodnocení obcí, které v jednotlivých krajích získaly zelenou stuhu. 

Celostátní komise navštívila naši obec ve středu 31. srpna 2016. Zástupci obcí, které získaly zlatou, zelenou, 

oranžovou, modrou a bílou stuhu v jednotlivých krajích, budou pozváni do Senátu Parlamentu ČR, kde jim 

budou předány certifikáty s finančním oceněním. 
 

Obec realizovala :  

2010         Zateplení budovy ZŠ a MŠ   
- snížení emisí z pův. 49,62 CO2 na 21,94 CO2 

- snížení energetické náročnosti budovy z pův. 893,3 GJ/rok na 394,9 GJ/rok 

-   snížení ročních nákladů na vytápění a ohřev vody o 159 tisíc Kč 

2013-5  Regenerace zeleně u Dobrovodského rybníka 
- ošetření zdravotním řezem 80 ks topolů, vykáceno 203 ks topolů 

- výsadba 258 ks stromů ( 144 dubů, 8 jasanů, 106 stromů ovocných aj. ) 

2013-5 Obnova výsadby ovocných stromů podél polních cest 

- spolupráce s Výzkumným a šlechtitelským ústavem v Holovousích – dodání stromů 

- výsadba 186 ks ovocných stromů krajových odrůd – jabloně, švestky, hrušně, třešně 

- příprava další výsadby - roubování podnoží původními odrůdami jabloní vysokokmenů zachovanými             

u cesty k rybníku 
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2015-6  Projekt „Kompostuj.cz“ 

-  vzdělávání veřejnosti v oblasti kompostování 

-  mimo projekt byly pořízeny domácí kompostéry 

-  ZŠ vermikompostování, třídění biologického odpadu 

2016  Přírodní školní zahrada 

- do projektu byli zapojeni  žáci ZŠ ( návrhy, výroba hmyz.domečků, výsadby )  

- pořízení vyvýšených záhonů pro pěstování plodin; sluneční hodiny; suchá zídka; 

osázení suché zídky a záhonů; vrbové loubí, herní prvky pavučina a rozhledna     

  2016  Projekt „Strom narození“ 

- výsadba stromů za narozené děti ( 4 stromy vysázeny v květnu ) 

  2016  Zastávka naučné stezky k rybníku 

- odpočinkové místo v sadu s herními prvky pro děti a hmyzím hotelem 

- výběh se zvířaty 

2016 Zpracována Studie rozvoje zeleně v katastrech obce 

 
Projekt „Strom narození“  

První čtyři lípy vysázely rodiče dětí 1.května 2016 u kulturního domu na dětském hřišti. Každý 

strom je označen tabulkou, na které jsou uvedeny počáteční písmena jména dítěte a dále měsíc 

a rok jeho narození. Dalších pět stromů vysází zájemci z řad rodičů na podzim.  

 
 

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR 

Termín voleb je stanoven 7. a 8. října 2016. 

   V naší obci budou probíhat souběžně také volby do Senátu. Volební místnost bude v přízemí základní školy. 
 

Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami, které mají za cíl vylákat 

z lidí peníze 

Finanční správa varuje občany před podvodnou SMS zprávou, kterou se někdo snaží 

vylákat z občanů peníze, přičemž zneužívá jména finančního úřadu. SMS zpráva 

vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník je vyzýván,              

aby částku uhradil na uvedený bankovní účet, který však v žádném případě není účtem finančního 

úřadu. Na neznámého pachatele bylo podáno trestní oznámení.    Znění podvodné SMS je následující: 

„Dobrý den pane (uvedeno jméno konkrétní osoby) kontaktuji vás ohledně pohledávky, kterou u nás máte          

na finančním úřadě. Jedná se o částku (uvedena konkrétní částka) Kč. Neprodleně uhraďte na účet                    

19-2475370207/0100. Jako variabilní symbol zadejte vaše rodné číslo, ať vám nenarůstají penále. Za oddělení 

pohledávek vyřizuje Mgr. (uvedeno jméno konkrétní osoby, nejedná se o jméno žádného 

správce daně). Děkuji a přeji hezký den.“ 

V případě, že by vám byla doručena takováto zpráva, zkontrolujte si prosím na stránkách 

Finanční správy číslo účtu finančního úřadu, kam peníze posíláte, případně se obraťte na 

svého správce daně. 

 

Elektronická evidence tržeb 

Koho se evidence týká?  

Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. 

Začíná se od 1. prosince!  Které tržby se budou evidovat? 

Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale i stravenkou, poukázkou, elektronickou 

peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem. 

                                        Kdy se začne evidovat? 

                                   1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby 

                                   1. března 2017 (2. fáze)    - maloobchod a velkoobchod 

                                   1. března 2018 (3. fáze)    - ostatní čin. vyjma těch ve 4. fázi, (např. svobodná povolání,  

                                               zemědělství)                                                               

                                   1. června 2018 (4. fáze)    - vybraná řemesla a výrobní činnosti 
 

                                         Přehledné informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. 
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Mladí hasiči  

 V mladším hasičském družstvu pracuje 7 dětí a ve starším družstvu 14 dětí. Většina dětí 

je místních, dvě děti jsou ze Sukorad a dvě děti z Bílska. V 1.pololetí roku 2016 se děti 

zúčastnily šesti závodů. V okresní soutěži Plamen 2016 se v kategorii mladších družstev 

umístily na 3.místě a starší družstvo získalo 5.místo. Přípravu mladých hasičů vede            

pí Marcela Sladká a pí Iva Jónová. Při tréninku pomáhá dle potřeby také p. Dušan Krátký    

nebo Jirka Mikas. Dopravu dětí  na závody zajišťuje p. Jarda Šedivý, Mirek Šedivý příp. 

Jirka Mikas. Při účasti dětí na závodech pomáhá pí Lucie Valentová a rodiče dětí.  

Ve středu 7.září 2016 zahájili mladí hasiči přípravu na soutěž Plamen 2017. V říjnu 

proběhne podzimní část soutěže ( branný závod ) na Vrchovině. 

Děkujeme všem, kteří věnují svůj čas mladým hasičům a rodičům za podporu a pomoc. 

 

Mateřská a základní škola 

       Mateřskou školu navštěvuje 40 dětí, které vedou 3 učitelky. V novém školním roce 

začala pracovat ve školce také chůva pro dvouleté děti. Provoz mateřské školy je do 16.00 

hodin. Do základní školy dochází 55 dětí, které se učí ve třech třídách. Do 1.ročníku 

nastoupilo 11 žáků. Ve výuce pomáhají ve třídách školní asistentka a asistentka pedagoga. 

Školní družina má dvě oddělení.  

V novém školním roce má školka připravený celoroční projekt „ Pojďme ven“ a škola 

projekt „Od řemesel k přírodě“. 

 

 

Sportovní aktivity 

Cvičení pro ženy zahájí v listopadu   
                                         cvičitelky – Hana Pavlová, Lenka Horáčková   
  

 Kyokushin karate rozpis tréninků sledujte na http://www.kkkdv.cz/ 
 

     Keramika pro dospělé      od října pod vedením pí Táni Dundové   
                                                                                         
 

       Mladí hasiči         středy od 16.00 do 17.00 hodin mladší děti (do 10 let) 

                                             od 17.00 do 18.00 hodin starší děti 

                                   další zájemci se mohou hlásit u pí Sladké 

                                               

     Hokejový Club Dobrá Voda      zaregistrován v I. Jičínské hokejové lize – www.jhl-nere.cz 

                                                             sezónu zahájí v říjnu 

                                  rozpis termínů zápasů bude zveřejněn na výše uvedeném odkazu 

 

http://www.kkkdv.cz/
http://www.jhl-nere.cz/
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Kotlíková dotace v Královéhradeckém kraji 

Příjem žádostí o podporu zahájen dne 12. 9. 2016 v 8:00 hodin.  

Žádosti se podávají prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje – 

DOTIS.   

Základní podmínkou pro přidělení dotace je skutečnost, že budova, v níž má být 

opatření realizováno, spadá z hlediska energetické náročnosti budovy do třídy C - 

úsporná. U ostatních objektů lze opatření zrealizovat pouze za předpokladu, že současně 

s výměnou zdroje vytápění budou provedena tzv. „mikro“ energetická opatření (viz 

níže), příp. bude žadatel provádět opatření na snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím jiných 

dotačních zdrojů (např. Nová zelená úsporám). 

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 
(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. 

 

Vzpomínka na akce 

      V sobotu 18.června 2016 proběhla u rybníka vozatajská soutěž v zápřahu jednospřeží a dvojspřeží. Akci 

organizovali manželé Jaroslava a Richard Menčíkovi, pomáhala celá jejich rodina a přátelé.  

Děkujeme za pěkné zážitky. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=14
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=14
http://www.novazelenausporam.cz/
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V sobotu 25.června se konaly u rybníka dětské rybářské závody. Zúčastnilo se 24 

soutěžících v doprovodu rodičů, mnohdy celých rodin. Vítěz ulovil 15,7 m ryb ( míry 

ulovených ryb se sčítaly ), soutěžící na 2.místě ulovil 15,2 m ryb a na 3.místě 6,4 m ryb. 

Poděkování za organizaci akce patří spolku místních rybářů.  

 
 

 

VÝLUKA VLAKŮ  na trati v úseku HOŘICE – OSTROMĚŘ 
 

 
 

Obec obdržela oznámení výluky vlaků v pátek 9.září 2016. Starostka ještě v ten samý den jednala se 

zástupcem Českých drah ohledně změny umístění zastávky autobusu u kulturního domu a to k nádraží tak, jak 

jsou cestující zvyklí. České dráhy umístění zastávek autobusů při této výluce nezmění. Zástupce Českých drah 

přislíbil, že při dalších výlukách budou respektovat požadavek obce a umístí zastávku náhradní autobusové 

dopravy opět k nádraží. 

‼‼‼ Aktualizace 

systému SMS zpráv 
Vzhledem k aktualizaci a zefektivnění systému 

zasílání obecních SMS zpráv upozorňujeme na 

nutnost provedení přeregistrace dle instrukcí níže. 

Do konce listopadu bude v platnosti ještě původní 

registrace zasílání SMS zpráv. 

 

Zajistěte si odběr  SMS zpráv a ZAREGISTRUJTE SE pomocí SMS následovně : 
 

REGISTRUJ mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ  mezera DOBRAVODA mezera ČÍSLO POPISNÉ 
 

Velikost písmen není rozhodující, důležité je dodržení mezer mezi slovy. 
 

SMS odešlete na číslo SMS infokanálu obce : 493699212 
 

Cena registrační SMS je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, příchozí SMS jsou zdarma. 
 

 

SKLÁDKA ROŠTÍ za kulturním domem je otevřena. 
Upozorňujeme veřejnost, že tato skládka slouží pouze pro ukládání roští. 

Listí ze stromů odvezte do areálu bývalého Cukrovaru.  

Ostatní odpad patří na sběrný dvůr v Hořicích. 
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Kulturní a společenský život v obci 

 

ČTVRTKY ŠIPKOVÉ TURNAJE pro 8 hráčů  místní pohostinství  od 18.00 hodin 

 

17.září 2016  Charleyova teta  Ochotnický divadelní spolek „Dobrovodští kohouti“ 

    PREMIÉRA   kulturní dům    od 19.00 hodin 

   

24.září 2016  Václavská zábava  místní pohostinství ( V. Šafařík ) od 20.00 hodin 

 

  1.října 2016 ATLANTIS   kulturní dům    od 20.00 hodin 

 

27.října 2016 DEN DUCHŮ  lampionový průvod   od 18.00 hodin 

       program pro děti na hřišti 

 

25.listopadu 2016 Zahájení ADVENTU kulturní dům   od 16.00 hodin 

 

    Vánoční show – hudební pořad    od 17.00 hodin 

 

25.prosince 2016 Štěpánská zábava skupina EFEKT ( Karel Křížek ) od 20.00 hodin 

               

 

Narodili se :   27.února 2016  Michal Dvořák   

    12. března 2016  Šimon Štěrba 

    11.dubna 2016  Sebastian Jurkovič  
 

Gratulujeme k životnímu výročí 

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

 70 let Milan Havelka    75 let Jana Dušková  

                       František Málek     Alena Drašarová 

 71 let Magdalena Stejskalová    Jaroslava Fléglová 

  Eva Macková     76 let Drahoš Drašar    

72 let Věra Dušková                                  Věra Cilerová 

 Jitka Klímová     80 let Zdeňka Doležalová   

 74 let Miloslava Tonarová     Josef Stejskal 

Hana Hamplová    81 let Miloslava Horáková  

  Danuše Kvasničková    83 let Jaroslava Duchoňová  

Vladimíra Pourová    84 let Hana Hátlová 

     86 let Jiří Draštík   

               87 let Jarmila Hlušičková 
      

                                               Gratulujeme :  

Zlatá svatba :   Vladimíra a Jaroslav Pourovi 

                Hana a Vladimír Hamplovi 

Diamantová svatba : Zdeňka a Eduard Doležalovi 

 

 

 

  

Vzpomínáme :  Jarmila Stuchlíková  92 let  10.května 2016 

   Eva Čapková   65 let  19.května 2016 

   František Hlavatý  87 let  11.června 2016 

               
 

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

 vydáno 13.září 2016 

oudobravoda@tiscali.cz, www.dobravodauhoric.cz 

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

