
 

  

             Dobrovodský 

      ZPRAVODAJ 
 

 Číslo 2/17     ROČNÍK  XXIII.                                   Září  2017    

 

VÝSTAVBA  NOVÉ  SPLAŠKOVÉ  KANALIZACE A  ČOV 
  

Zastupitelstvo obce rozhodlo v roce 2005 o záměru výstavby nové splaškové kanalizace s centrální čistírnou 

odpadních vod. V roce 2006 podala obec žádost o územní rozhodnutí na stavbu. Stavební úřad MěÚ v Hořicích 

vydal územní rozhodnutí v roce 2007.  Z důvodu podaných námitek proti územnímu rozhodnutí a následně         

i proti prodloužení jeho platnosti, která opakovaně a nedůvodně podávali občané obce ( jedna rodina ), nabylo 

územní rozhodnutí právní moci až v dubnu 2014. Stavební povolení nabylo právní moci v listopadu 2016. Obec 

zajistila na své náklady pro všechny nemovitosti projektové dokumentace domovních kanalizačních přípojek     

a koncem roku 2016 vydal stavební úřad územní souhlas k jejich stavbě.  

V lednu letošního roku obec požádala o dotaci z Operačního programu životní prostředí a koncem června 

2017 obdržela oznámení od Státního fondu životního prostředí, že získala dotaci ve výši 63,5% z celkových 

uznatelných nákladů, tj. 50 316 318,24 Kč. Celkové náklady realizace stavby jsou ve výši 79 012 258,27 Kč. 

Obec má vlastní ušetřené prostředky ve výši 10 mil Kč a uzavřela smlouvu na poskytnutí úvěru ve výši 20 mil 

Kč se splatností na 15 let. 

 

Obec provozuje stávající kanalizaci ( od roku 2008 ), která je zaústěna do Chlumského potoka na osmnácti 

místech ( výustích ). Dvakrát za rok, někdy i opakovaně, jsou prováděny rozbory vypouštěných vod na všech 

výustích. Výsledky rozborů se zhoršily v důsledku slabých dešťových srážek, i když letošní rok nebyl tak 

kritický jako předchozí dva roky. Důvodem zvýšení znečištění vypouštěných odpadních vod je také velké 

množství úklidových, pracích a kosmetických přípravků používaných v domácnostech a zároveň nízká četnost 

vyvážení domovních septiků a jímek. Obec má vydané povolení k vypouštění odpadních vod do potoka            

na omezenou dobu ( do roku 2020 ) a ze strany některých dotčených orgánů je další prodloužení povolení 

podmíněno výstavbou ČOV.  
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Pokud obec nevybuduje novou kanalizaci a centrální ČOV, pak je reálné, že bude platit pokuty                           

za překračování stanovených limitů vypouštění. Tyto pokuty by zvýšily cenu stočného občanům. Zároveň 

hrozí, že  po roce 2020 nebude prodlouženo povolení k vypouštění odpadních vod do potoka. Následovalo by 

ukončení provozování obecní kanalizace, ukončení vypouštění odpadních vod z nemovitostí do obecní 

kanalizace a tudíž i do vodního toku. Občané by v budoucnu byli nuceni sami zajistit vyvážení svých jímek       

a septiků na čistírnu do Hořic tak, aby byli schopni doložit, jak likvidují své odpadní vody. 

Provozování veřejné kanalizace je služba občanům ze strany obce a obec má zájem zajistit občanům kvalitní 

a bezstarostné odvádění odpadních vod s tím, že veškeré povinnosti převezme obec na sebe.  

Vážení vlastníci nemovitostí, přiznejte si upřímně : kdy naposledy jste vyvezli septik nebo jímku; kolikrát   

za rok je vyvezete a zda máme oficiální doklad o likvidaci odpadních vod; zda je Váš septik v dobrém 

technickém stavu a zda nepropouští nebo se nebortí; zda Vaše domovní ČOV funguje tak, jak má; zda 

nemovitosti s povolením vypouštět přes usazovací jímky přímo do potoka mají ještě platné povolení a zda mají 

tyto jímky vůbec nějakou funkci ? Na tyto otázky nebudete muset odpovídat ani je řešit po výstavbě nové 

splaškové kanalizace a centrální ČOV. 

V rámci výstavby nové splaškové kanalizace a centrální 

čistírny odpadních vod budou napojeny všechny 

nemovitosti v obci na novou splaškovou kanalizaci, budou 

odpojeny septiky, usazovací jímky a domovní ČOV. 

Několik domů podél potoka, které do této doby měly 

povolené samostatné vypouštění do potoka přes malé 

jímky, bude napojeno do nové kanalizace.  

Stávající kanalizace, kterou využívají občané 

v současné době pro odvod odpadních a dešťových vod           

ze svých nemovitostí, bude po ukončení stavby nové 

splaškové kanalizace sloužit pouze pro odvod dešťové 

vody. 

Stavba splaškové kanalizace a ČOV bude trvat cca 1,5 roku. Majitelé nemovitostí budou včas informováni 

ohledně nezbytných kroků ze strany obce a realizační firmy a budou informováni o harmonogramu prací. 

Předpokládáme, že realizační firma položí hlavní kanalizační řad včetně veřejné části domovních přípojek, 

kterou ukončí kontrolní šachtou na pozemku vlastníka nemovitosti. Stavbu přípojky od kontrolní šachty           

do domu zajistí vlastník domu ( provozovny ) na své náklady dle zpracovaných projektových dokumentací, 

které jim obec předá, a to sám nebo prostřednictvím místních firem.  

Veřejnou část domovní kanalizační přípojky včetně kontrolní šachty budou mít, až na výjimky, zdarma 

vlastníci těch nemovitostí, ve kterých jsou trvale hlášené osoby. Vlastníci nemovitostí, ve kterých není nikdo 

hlášen k trvalému pobytu, a vlastníci provozoven budou veřejnou část přípojky a šachtu hradit. Výše nákladů 

bude vlastníkům včas oznámena.  

 Dle harmonogramu prací bude nejprve vybudován hlavní sběrač odpadních vod podél potoka, centrální 

ČOV a příjezdová komunikace k ČOV. Následovat budou hlavní řady v komunikacích. Domovní přípojky       

na soukromých pozemcích se budou realizovat, až bude vybudována páteřní kanalizační síť. O veškerých 

etapách výstavby budou občané průběžně a včas informováni. 

Vážení spoluobčané, máme před sebou náročný úkol. Nám všem přinese nepříjemné situace v podobě 

rozkopaných komunikací a různých omezení týkajících se zejména průjezdu vozidel vesnicí a samozřejmě          

i bláto a prach. Stavba bude ale za 1,5 roku hotová a já věřím, že vše zvládneme společně v klidu a s rozvahou. 

Za to Vám všem předem děkuji. 

 

                                                                                                                                          starostka obce 

Pošta Partner 

 Od července je převedena do prodejny Jednoty a obsluhuje ji vedoucí prodejny pí Vodičková. 

 

Provozní doba : 

Pondělí      10:00 – 11:00         13:00 – 15:00 

          Úterý      10:00 – 11:00         12:00 – 14:00 

                 Středa      10:00 – 12:00 

                 Čtvrtek      10:00 – 11:00         12:00 – 14:00 

                 Pátek      10:00 – 11:00         12:00 – 15:00 
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Zprávy z mateřské a základní školy 

Mateřská škola má dvě oddělení s celkem 31 dětmi. Pracují zde 

čtyři učitelky a školnice. Oproti předchozím letům se podstatně 

mění věkové složení dětí, protože dochází k nárůstu dětí ve věku   

2-3 roky. Tato skutečnost klade větší zátěž  na všechny 

zaměstnance a zejména na organizaci výchovně vzdělávacího 

procesu.  V průběhu školního roku budou děti pracovat dle 

celoročního projektu „Tajemství stromů“. Školka využívá 

keramickou dílnu ve škole, realizuje různé tvořivé dílny pro rodiče 

s dětmi, navštěvuje divadelní představení v Hořicích  a v Divadle 

Drak v H.K., zve do školky pojízdné sférické kino, pořádá exkurze     

za řemesly aj. V současné době probíhá ve školce zájmová 

„Sportovní školička“, která potrvá dva měsíce. Plavecký výcvik bude zahájen v lednu.  

   Do základní školy, která je trojtřídní, dochází v novém školním roce 2017-2018 celkem 

59 dětí.  1.ročník je samostatný, dále jsou spojeny 2. a 5.ročník, 3. a 4. ročník. Druhé oddělení 

družiny pro starší žáky bylo umístěno do bývalého bytu domovníka v přízemí školy, kde byla 

v průběhu letních prázdnin provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace s revizí, v jedné 

místnosti byla položena podlaha a prostory byly vymalovány.  Ve škole pracují tři učitelky, 

dvě vychovatelky, osobní asistentka a školnice. Součástí školy je školní jídelna, kde pracují 

dvě kuchařky  a hospodářka. Škola nabízí žákům několik zájmových kroužků – anglický jazyk 

pro 1.ročník, keramiku, informatiku, pohybový kroužek ( rozvoj pohybových dovedností a koordinace těla ), 

sportovní hry  ( především míčové ) a atletický kroužek. Škola má zpracovaný celoroční projekt se zaměřením 

„Poznáváme Mikroregion“ a v listopadu bude zahájen tradiční plavecký výcvik. 

  

Ochotnický divadelní spolek „Dobrovodští kohouti“  
Tak a ÚSPĚŠNÁ premiéra je za námi. Přesně takhle 

jsme uvedli na našem FaceBooku fotografii takřka plného 

sálu našeho kulturního domu. Že byla letošní premiéra 

úspěšná, to dokládají i reakce pod ní jako třeba: „Co říci? Snad jen SKVĚLÉ Kohouti. Bavilo nás to od začátku 

do konce“ nebo „To jsem se konečně, zase jednou pořádně zasmála a pobavila!!! Díky, díky Dobrovodští 

kohouti.“ A ač se budu již opakovat, tak právě Vaše slova uznání, smích při představení a potlesk, je ta největší 

a nejvíc potřebná odměna za naši několikaměsíční práci před tím, než vstoupíme na jeviště před Vás. 

Letos nás povedené odehrání komedie Gangster v nesnázích potěšilo o to víc, o co víc nás vyděsily 

výpadky textu a přebrepty ještě týž den při poslední zkoušce. Báli jsme se, že ta práce přijde vniveč. A to 

nejenom naše práce, protože bez podpory a zázemí manželů a manželek a v neposlední řadě i babiček                 

a dědečků, po večerech suplujících úlohy rodičů, tou dobou se drtících texty na divadelní zkoušce, bychom to 

dělat nemohli. Další věcí, která nám přidělávala vrásky, byl nedostatek herců. Ač jsme se všemožně snažili 

získat nové potřebné posily, bylo naše snažení úspěšné pouze zčásti. Přestože se dámy z Hořic, Dáša 

Šťovíčková a Renata Vodnárková, ujaly svých rolí dobře a zodpovědně, museli jsme hru ještě mírně upravit       

a přerozdělit několik dalších rolí v rámci souboru. To vyústilo mnohdy v boj o vteřiny v zákulisí, kde se 

například Marek Horáček několikrát objevoval těsně po sobě celkem ve čtyřech rolích! Nicméně pozadu 

nezůstal ani Pavel Puš v krásné dvojroli, Hana Kučerová taktéž v dvojroli a trojroli si střihnul i Jakub Koten.  

Nicméně jak hra plynula a nám se vyhýbaly zásadnější kiksy, získávali jsme na jistotě a klidu,             

aby nakonec naše divadelní kocábka vplula do vytouženého cíle. Tím v tomto případě nebyly klidné a tiché 

vody přístavu neoslovených diváků, ale bouře nadšení a vlny Vašeho potlesku. Díky a všem, kteří naše snažení 

odměňují, slibujeme, že to nevzdáme a sejdeme se zase příště. 

  Na závěr bych rád touto cestou za celý soubor poděkoval i obci. A to za veliké a milé překvapení,          

které na nás v sobotu odpoledne čekalo na jevišti. Po příchodu jsme zírali na nové modré závěsy a šály kolem 

jeviště. Naše obdivná slova směrem k nim ale po chvilce přerušilo zvolání „Ty KRÁSO, ona je i nová opona!“ 

Věřte mi, zatáhli jsme ji a všichni se šli podívat. Je úžasná. Červeně září novotou a není v ní ani jedna dírka.  

:o)  Nová opona a závěsy rozhodně pozvedly celkovou úroveň jeviště a výměnu si po těch letech,   které si tu 

odsloužily, opravdu zasloužily. Neděláme si iluze, že k výměně došlo pouze kvůli našemu divadlu. Jsme         

ale přesvědčeni, že svou dosavadní činností a reprezentací obce jsme se na tomto správném rozhodnutí 

významnou měrou podíleli. Děkujeme. 

Za divadelní ochotnický spolek Dobrovodští kohouti z.s.  Michal Pavel 

Termíny dalších představení i pár fotek, najdete na našem webu: www.dobrovodstikohouti.cz 

 

http://www.dobrovodstikohouti.cz/
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Děkuji našemu divadelnímu spolku za perfektní výkon, úsměvy na tvářích diváků a skvělou náladu, 

kterou si všichni odnášeli domů. Již dnes se těšíme na předvánoční představení. 

Výměnu divadelních závěsů a opony jste si zasloužili už jen proto, že divák není slepý. Vidí a slyší  úžasné 

herce, vidí perfektní kulisy, které jste vyrobili, a potom vidí i vše okolo. Jeho pozornost už nebudou rušit 

zaprášené a roztrhané závěsy. Mám ale pocit, že se Vám bude chybět nějaké to „kukátko“v oponě.  

 

Přeji Vám za nás všechny úspěšnou divadelní sezónu.     starostka obce 
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VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

se konají ve dnech 20. a 21.října 2017. 
 

Volební místnost v obci Dobrá Voda u Hořic bude v přízemí budovy ZŠ. 
 

Volební místnost bude otevřena : 

Pátek     20.října 2017  od 14.00 do 22.00 hodin 

Sobota    21.října 2017  od   8.00 do 14.00 hodin 
 

Volební lístky obdrží voliči do schránek před termínem voleb. Průkaz totožnosti musí mít voliči s sebou. 
 

 

                 
 

Obecní úřad Dobrá Voda u Hořic pořádá zájezd na  hudební představení 

 

 

do Divadla Studio DVA na Václavském náměstí 
v hlavní roli Karel Roden / není alternován /,  
Ivana Chýlková, V. Noid Bárta a další. 

 

Termín :                             26.11.2017     - neděle 

Začátek představení :   v   11.00 hodin       - délka představení 2 hodiny 10 minut 

Cena za osobu :          550 Kč                    

V ceně zájezdu je vstupenka se slevou za 350 Kč ( plná cena 699 Kč )  +  doprava se slevou za 200 Kč 

Po představení procházka v centru Prahy -  1. adventní neděle, vánoční trhy na Staroměstském nám. 
Odjezd do Prahy v 8.30 hodin, odjezd z Prahy v 16.00 hodin. 
Přihlášky současně s úhradou ceny zájezdu přijímá OÚ v Dobré Vodě u Hořic. 
                 

 

Zelený odpad ze zahrad 

      Od ŘÍJNA do areálu bývalého cukrovaru v následujícím čase : PO – PÁ:       07.00 –  16.00 hodin 

                                    

Skládka roští za kulturním domem  

      Je otevřena. Upozorňujeme, že na skládku roští nepatří listí ( do areálu bývalého cukrovaru, kompost ). 

 

Dotace „dešťovka“ -  AKTUÁLNĚ ! 

Ve druhé vlně dotací se stále rozdělují miliony! Dotace byly sice spuštěny již 7. září 2017, ale stále 

nejsou vyčerpané. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.dotace-na-destovou-

vodu.cz/destovka-modra-usporam.php. 

Nejjednodušší kategorií jsou dotace pro majitele rodinných i bytových domů na podzemní (především 

plastové) nádrže na dešťovou vodu. Tato voda se dá používat na zalévání zahrady, splachování toalety či 

úklid v domě. Ušetříte tak až přes polovinu denní spotřeby drahé pitné vody. Navíc stát přispěje až 50 %, 

a to nejen na koupi nádrže, ale také projekt, instalaci a čerpadlo. Dotovat se budou nádrže větší než 

dva tisíce litrů, nicméně se předpokládá, že majitelé zvolí rezervoáry objemnější. 

Dotace na nádrže pro zálivku zahrady jsou určené lidem z oblastí trpících nedostatkem pitné vody. 

Další kategorie programu Dešťovka jsou určené lidem, kteří nedostatkem pitné vody postiženi 

nejsou. Nejvíce dotovaná kategorie vyžaduje stavební zásahy v domě, protože je potřeba 

rozvést samostatné trubky na dešťovou vodu nebo tzv. šedou vodu, tedy vyčištěnou odpadní 

vodu z van a umyvadel. Tento typ dotací nabízí až trojnásobně vyšší částku. Dostat můžete až 

60 tisíc korun. 

 

http://www.dotace-na-destovou-vodu.cz/destovka-modra-usporam.php
http://www.dotace-na-destovou-vodu.cz/destovka-modra-usporam.php
https://www.az-shop.cz/plastove-nadrze
https://www.az-shop.cz/plastove-nadrze
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Kulturní a společenský život v obci 

 

14.října 2017  Zájezd – Kopidlenský kvítek   9.00 od KD, Pošta, Váha 

 

27.října 2017  Den duchů  lampionový průvod  v 18.00 od zelárny po obci 

      stezka odvahy na hřišti za KD 

      dílna pro děti, občerstvení 

24.listopadu 2017 Zahájení Adventu vánoční koledování  od 16.00 hodin před KD 

      rozsvícení vánočního stromu 

   Vánoční show hudební pořad pro děti od 17.15 hodin v KD 

 

26.listopadu 2017 Zájezd na divadelní muzikál Vánoční koleda do Prahy odjezd v 8.30 hodin KD 

 

16.prosince 2017 Divadelní představení „Gangster v nesnázích“ od 19.00 hodin v KD 

   ochotnický spolek Dobrovodští kohouti 

 

25.prosince 2017  Štěpánská zábava hraje skupina EFEKT  od 20.00 hodin 

 

 

Společenská kronika 

 

       Narodili se : Matěj Mikas    Štěpán Martinovský 

   Barbora Dušková   Tobias Škrob 

Katarína Mészárosová  Natálie Maršíková 

Veronika Mikasová   Šimon Zámečník 

 

 

Gratulujeme k životnímu výročí a všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a pohodu. 
 

 70 let Miroslava Čelišová    76 let Jana Dušková 

  Petr Pokorný      Alena Drašarová 

  Jan Hanes      Jaroslava Fléglová 

 71 let Milan Havelka    77 let Drahoš Drašar 

  František Málek     Věra Cilerová 

 72 let Magdalena Stejskalová   80 let Jaroslav Flégl  

  Eva Macková     81 let Zdeňka Doležalová 

73 let Věra Dušková      Josef Stejskal 

 Jitka Klímová     82 let Miloslava Horáková 

 74 let Miroslava Šnajdrová    84 let Jaroslava Duchoňová 

 75 let Miloslava Tonarová    85 let Hana Hátlová 

  Hana Hamplová    87 let Jiří Draštík 

  Vladimíra Pourová    88 let Jarmila Hlušičková 

  Danuše Kvasničková  

  Jaroslav Pour  

    

                

 

 

 

Vzpomínáme :  Jiří Horák  27.června 2017  nedožitých 85  let 

    Věra Fikarová   3.září 2017   nedožitých 94 let 

 

 

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

 vydáno 27.září 2017 

oudobravoda@tiscali.cz, www.dobravodauhoric.cz 
       

 

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

