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Tradice vánočních ozdob 
Stromeček lidé zdobili jednoduše - červenými jablíčky, medovým pečivem, ořechy či pozlacenými 

ořechovými skořápkami, perníčky, cukrovím, sušenými švestkami a podobně. Hojně využívali i jim dostupný 

materiál - slámu, šišky, papír, hobliny, trnkové větévky. Postupně přidávali barevné papírové řetězy slepované 

kváskem, obrázky s namalovanými vánočními motivy. Teprve 20. století přineslo skleněné, perníkové                  

a čokoládové ozdoby. 

Vyloženě papírové ozdoby používaly jen v Podkrkonoší. Sněhové figurální cukroví se 

pro změnu peklo jen v Praze v cukrářské dílně Josefa Reimanna na Linhartském plácku. 

Díky námětu papírových ozdob vznikly u nás první skleněné koule koncem šedesátých 

let minulého století v podkrkonošských sklárnách. Na Valašsku se např. počátky výroby 

vánočních ozdob datují po roce 1921, kdy zde vznikaly malé firmy, zabývající se 

výrobou dřevěných ozdob. S postupem času přešly na užívání skla. 

Historie a význam dárků 
Obyčej dávat dary "o svatých nocích" je známý od středověku. Vánoční dar pomáhal po celá staletí 

upevňovat vzájemné svazky. Lidé věřili, že prostřednictvím daru dávají část sebe sama. Jednalo se ovšem            

o dárky drobné, často vlastnoručně vyrobené,   které s charakterem soudobé nadílky mají pramálo společného.  

Dříve se např. dětem a mladým lidem nadělovala červená jablíčka (symbol zdraví, síly         

a dlouhověkosti), ořechy (slibující moudrost a zralost) či sladké perníčky (příslib radostí      

a slastí mládí). Mládenci a panny dostávali obvykle nějakou ozdobu. Dívky často náramky 

s tyrkysy nebo bílými perlami, které symbolizovaly jejich čistotu, poslušnost                        

a  povinnost  k  rodičům.  Kde  na  to  rodina  měla,  dostával  chlapec  nebo  dívka  zlatý  
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nebo alespoň zlacený řetízek nebo náramek. Jeden ze zvyků vyžadovalo dát  každému dítěti, staršímu dvanácti  

let stříbrnou či  zlatou minci. Pokud  ji obdarovaný  celý večer nepustil z dlaně,  měl zajištěn bohatý život. 

Dospělí  si    s oblibou dávali láhve s vínem, sladkosti a kandované ovoce, protože ty slibovaly sladký život. 

Pokud někdo chtěl přát druhému slávu, štěstí a mnoho krásných chvil, poslal mu vonnou mast nebo voňavku.  

                    Přemrštěně nákladné dary jsou doménou dnešní doby a plní spíše funkci užitkovou. Pochopitelně 

však záleží  pouze na nás samých, zda  i dnes  dokážeme dávat  a  přijímat vánoční dárky  jako upřímná 

poselství  svých srdcí. Když na Štědrý večer zazní cinkot zvonku, všechny děti vědí, že Ježíšek je už vzhůru    

a přinesl jim ozdobený stromeček s dárky.  Každé malé dítě u nás ví,  že dárky pod vánoční stromeček 

naděluje Ježíšek. Třebaže ho nikdo nikdy ve skutečnosti neviděl, je našim srdcím blízký. Jako nadpřirozená, 

všeobjímající bytost k českým Vánocům prostě patří.  

                     Ježíšek – boží  Jezulátko,  štědré  především k dětem,  je bezesporu českou doménou,  neboť      

ve světě rozdávají  vánoční  dárky  převážně  staří, fousatí  dědečkové : ve Francii Pepa Noell, v Německu 

Weihnachtsman,   ve Finsku Velký  Ukko, v Holadsku Mikuláš, ve Švédsku  Jultomten, v Rusku  děda Mráz, 

v anglosaských zemích Santa Claus. Symbolika  českého  Ježíška  bezprostředně  souvisí  s  tradicí  betlémů,  

které  sehrávaly  v  interiéru světnice  velkou  roli. Poprvé se u nás objevily v 16. století. Děti  si  logicky  

Ježíška   připodobňovaly k Jezulátku v jesličkách, které samo obdarováno dělí se s nimi o radost, bdí            

nad jejich štěstím a plní jejich tajná přání. 

Historie a význam koled 
Neodmyslitelnou součástí „svatých nocí“ bývaly koledy, 

spojené s obchůzkou po domech. Přitom se zpívaly písně liturgické           

i lidové. V jejich obsahu je zachycena nálada zimního času, veselé 

lidové muzikantství, mnohdy i sociální skladba obyvatel venkova. Navíc 

koleda obsahuje přání všeho dobra: zdraví, štěstí, požehnání, úrodu        

na poli, hojnost dobytka ve chlévě. Náboženské koledy opěvují cestu    

do Betléma, narození Ježíška, starost o jeho život. Každým rokem 

obcházeli dospělí koledníci i děti po vesnicích a městech, zpívali na 

ulicích, ve dvorech,       i v domech. Na vsi byl stálým koledníkem obecní pastýř. Chodil po koledě často i se 

svou ženou, dětmi, pomocníky, někdy i s hudebníky.  Z vánočních písní umělých je nejznámější „Tichá noc“. 

Napsal ji 23. prosince 1818 Josef Mohr a obsahovala šest textových strof. Hudbu složil učitel Franz Gruber. 

Tato píseň pronikla do celé Evropy i zámoří například do Japonska, na Tahiti, Havaj a Filipíny. Znají ji ovšem 

i v Africe, stejně jako v Zairu, Keni a dokonce na Madagaskaru.  

Co naši předci jedli na Štědrý den 
Štědrý  den býval  dnem postním. Přísný půst trval až do  vyjití první  

štědrovečerní hvězdy.  Dospělí obvykle  nejedli  vůbec  a  muži  zanechávali                

i  kouření.  Dětem se slibovalo, že  postí-li se,  uvidí zlaté prasátko,   které nakonec 

některý z dospělých vykouzlil zrcátkem  na stěně.  Celodenní půst byl dobrou 

přípravou na hojnou večeři,  která  bývala opravdu štědrá,  třebaže se lišila krajově.  

Jen málokde byly podávány pokrmy z masa, zato nikde  nechyběl  Černý  kuba z  hub a  krupek a v něm  

nepostradatelný  česnek,  jemuž  se odedávna  připisovala posilující  moc.  Tradičně se  např. na  Klatovsku,  

Písecku  a  Podřipsku  podávala  Muzika  ze  sušeného  ovoce. Nezbytnou  součástí  večeře bývala  čočka      

nebo hrách,  symbolizující bohatství. I mouka měla své nezastupitelné místo v podobě vánočky, závinu, 

buchet, cukroví.  Na vánočním stole musel ležet bochník chleba, uctívaný jako boží  dar.  Nesmělo chybět ani  

čerstvé ovoce  a  ořechy. Cílem  bylo, aby štědrovečerní  hostina  obsahovala  všechny 

plodiny,  které  se  v daném  roce v hospodářství  urodily.  Ryby,  které  jsou dnes 

neodmyslitelnou  součástí štědrovečerních  hodů, byly na vesnici ještě  počátkem 20. 

století  vzácné. Vyjma rybářských oblastí. 

Jmelí      
Kdysi bývalo jmelí jen zelené, dnes je k dostání i stříbrné, zlaté             

a v mnoha dalších barvách, které odpovídají modernímu pojetí Vánoc. 

Jmelí má ale vždy být darované, protože jedině darované přináší štěstí. 

Snítky se nejčastěji věší pod světlo nebo do obruby dveří – podle pověry má muž právo pod 

zavěšeným jmelím políbit každou ženu nebo dívku. Podle jiné tradice – „Kdo se pod jmelím 

políbí, druhému se zalíbí“ může mít tento zvyk i další vysvětlení. 
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Zastupitelstvo obce  

V říjnových volbách do zastupitelstev obcí byli zvoleni :   

Jana Němečková, Miroslav Šedivý, František Vejr, Roman Šlechta, Radka Štainerová, 

Lucie Valentová, Libor Mikas, Jan Baleja, Břetislav Holšán 
 

Na ustavujícím zasedání konaném dne 5.listopadu 2014 zastupitelstvo obce zvolilo : 

 starostkou obce Mgr. Janu Němečkovou 

 místostarostou obce p. Františka Vejra 

 předsedou finančního výboru p. Šlechtu, členy finančního výboru pí Valentovou a p. Mikase 

 předsedou kontrolního výboru p. Šedivého, členy kontrolního výboru p. Holšána a p. Baleju 

 předsedou výboru pro kulturu pí Štainerovou, členy výboru pro kulturu p. Vejra a pí Horáčkovou 
 

Dále zastupitelstvo obce schválilo : 

 návrh na zrušení opatření obecné povahy územního opatření o stavební uzávěře a pověřilo starostku obce 

k zahájení procesu zrušení opatření obecné povahy o stavební uzávěře 

 záměr výstavby hnojiště ZD Podchlumí na pozemcích p.č. 233/3 a 233/4 v k.ú. Horní Dobrá Voda       

 závazné podmínky výsadby zeleně v okolí nového hnojiště stanovené  Zemědělskému družstvu Podchlumí    

v případě realizace záměru výstavby hnojiště, splnění podmínek je požadováno ke kolaudaci stavby 

hnojníku 

 cenu stočného pro rok 2015 ve výši 6 Kč za m
3
, tj. roční poplatek ve výši 210 Kč 

 zachování ceny místního poplatku za svoz odpadu pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014, tj. 420 Kč, 

úlevy pro děti 0-6 let a 6-15 let zůstanou také zachovány 
 

Stočné na rok 2015 – zvýšení poplatku o 10 Kč 
 

Náklady na provozování kanalizace v roce 2014 byly v celkové výši 211 697,70 Kč. V letošním roce byl 

vyčištěn kanalizační řád  ve třech částech obce. Výše stočného pro rok 2015 bude 6 Kč/m
3
 x 35 m

3
/občan          

za rok, tj, 210 Kč. 
 

                      POPLATEK za stočné v roce 2015 

210 Kč za občana skutečně žijícího v domě 
210 Kč za nemovitost, ve které nikdo hlášen k trvalému pobytu 

 

Náklady za svoz odpadu v roce 2014 

 

  150101 150102 150107 směsný pronájem  celkem 
  papír plast sklo odpad nádob  

prosinec 2 171,20 7 328,00 0,00 16 101,08 1 020,72 26 621,00 
leden 3 528,20 5 428,00 552,00 16 101,08 1 020,72 26 630,00 
únor 2 171,20 5 156,00 276,00 16 101,08 1 020,72 24 725,00 
březen 2 171,20 6 513,00 276,00 16 101,08 1 020,72 26 082,00 
duben 2 171,20 4 885,00 276,00 16 101,08 1 020,72 24 454,00 
květen 2 171,20 4 614,00 276,00 16 101,08 1 020,72 24 183,00 
červen 2 171,20 6 513,00 828,00 16 101,08 1 020,72 26 634,00 
červenec 3 256,20 5 428,00 276,00 16 101,08 1 020,72 26 082,00 
srpen 2 171,20 6 242,00 552,00 16 101,08 1 020,72 26 087,00 
září 2 171,20 8 142,00 276,00 16 101,08 1 020,72 27 711,00 
říjen 2 171,20 5 971,00 276,00 16 101,08 1 020,72 25 540,00 

listopad 2 171,20 5 428,00 552,00 16 101,08 1 020,72 25 273,00 

celkem 28 496,40 71 648,00 4 416,00 193212,96 12 248,64 310 022,00 
 

Nebezpečný odpad          :                       svozy   9.  4.2014      6.10.2014              celkem    11 473,00  

Odměny :                                                  Ekokom + Elektrowin                            celkem    70 247,40 

Poplatky vybrané od občanů celkem :  238 706,00 

Výdaje celkem :                                       321 495,00     ( 310 022,00 + 11 473,00 ) 
 

             MÍSTNÍ  POPLATEK za svoz odpadu zůstává ve výši 420 Kč        
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Svoz komunálního odpadu v roce 2015 – SUDÉ TÝDNY – PÁTKY 
Poslední svoz popelnic v roce 2014 – 26.12.2014. 

Další svoz bude 9.ledna 2015. 

 

UPOZORNĚNÍ  pro vlastníky  nemovitostí  v  k.ú.  Dolní  Dobrá  Voda  

         V průběhu října byli občané obce vyrozuměni o provádění nové digitální mapy a o možnosti seznámit se 

s návrhem nové digitální mapy v k.ú. Dolní Dobrá Voda. Vlastníci si mohli na OÚ vyzvednout návrh svých 

listů vlastnictví se zanesenými změnami, které vznikly zpracováním nové digitální mapy. Zároveň byli 

upozorněni, že mají možnost projednat změny v LV s pracovníkem Katastru nemovitostí Jičín. Téměř              

u všech vlastníků došlo ke změnám v listech vlastnictví. Došlo ke změnám výměr pozemků včetně 

zastavěných ploch a došlo i přečíslování některých pozemků či dělení pozemků. 

          Nová digitální mapa v k.ú. Dolní Dobrá Voda je v platnosti od 5.12.2014 a v katastru nemovitostí jsou 

již provedeny změny na listech vlastnictví. 

Vlastníci nemovitostí v k.ú. Dolní Dobrá Voda, kteří mají jakoukoliv změnu         

na listu vlastnictví, mají povinnost v průběhu ledna 2015 podat přiznání 

k dani z nemovitých věcí na Finanční úřad v Hořicích. Podkladem             

pro sestavení přiznání k dani z nemovitosti bude nový výpis z katastru 

nemovitostí. Není požadován ověřený výpis přes CZECH-POINT. Postačí výpis 

LV získaný prostřednictvím elektronického dálkového přístupu na internetových 

stránkách katastru nemovitostí www.cuzk.cz - odkaz nahlížení do katastru. 

Vlastníci zemědělských pozemků budou od roku 2015 platit „zemědělskou 

daň“.                                            

Cena pozemků v Dobré Vodě u Hořic, koeficienty pro výpočet daně : 

                      Průměrná cena pozemků     -    14,49 Kč 

                      Koeficienty     -       orná půda             -   0,75 Kč 

                                              -       ostatní plocha       -   0,20 Kč                                        

                                              -       travní plocha        -   0,25 Kč 

                                              -       les                         -   0.25 Kč 

                                              -       zastavěná plocha, nádvoří      -   0,20 Kč 

                                              -       stavby       -    daní se stavbou 

          V případě zastavěné plochy a nádvoří je třeba oddělit plochu skutečně zastavěnou budovami a stavbami 

s obytnou budovou souvisejícími. Pokud vlastník nezná skutečnou plochu zastavěnou, lze zjistit tuto plochu  

z geometrického plánu zpracovaného na nemovitost někdy v minulosti. Pokud vlastník neměl budovy 

zaměřené, pak není nutné zadávat zpracování geometrického plánu. Vlastník změří budovy na venkovních 

stěnách, spočítá plochu a odečte ji od celkové plochy zastavěného území a nádvoří evidované ve výpisu          

z katastru nemovitostí. 

           Další informace pro výpočet daně z nemovitosti získají vlastníci na FÚ v Hořicích. Formulář              

pro podání přiznání si mohou vlastníci vyzvednout v lednu na Finančním úřadu v Hořicích, na Obecním úřadu 

v Dobré Vodě u Hořic nebo si jej mohou stáhnout z internetu.    
 

Opravy a záměry realizované v roce 2014  

 kulturní dům    -   klubovna pro SDH v suterénu včetně vybavení                             

 výsadba ovocných stromů podél polních cest z „Ohrady“  k „Horce“ 

 čištění kanalizace v úseku : Kopovi - Fikarovi, obě strany komunikace  

          v úseku Čapkovi potok, úsek Bejrovi - Jelínkovi, od zelárny  až k potoku 

 čištění septiku v základní škole a za kulturním domem 

 pohostinství – zabezpečení oken venkovními roletami, nová kamna včetně        

rozvodů topení na WC 

 nový šlehací a hnětací stroj do školní kuchyně  

 oprava betonové plochy na školní zahradě a nanesení bezpečného povrchu s barevnými herními   prvky 

 zaměření pozemků pod chodníky a zelenými pásy podél komunikací v obci, které jsou  ve vlastnictví   

Královéhradeckého kraje – k.ú. Horní D.V.    

 zpracování projektové dokumentace naučné stezky k rybníku 
 

 
 

 

 
 

http://www.cuzk.cz/
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                                                                       Základní škola a Mateřská škola 
      

                                                         15. ledna 2015  od 12.00 do16.00 hodin 
                             

                                                                   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ    
                           Od 12.30 hodin proběhne ukázková výuky v I. třídě. 

 

Veřejnost  si bude moci  prohlédnout  prostory  školy,  vybavení,  

učební materiály a práce žáků. K návštěvě školy zveme budoucí 

prvňáčky, jejich rodiče i širokou veřejnost. 

 

 Z Á P I S  

dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016  
 

bude ve čtvrtek dne 29. 1. 2015 v budově školy od 14.00 – 16.30 hodin. 
 

 K zápisu se dostaví a zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2009. 

Mladí hasiči 

     Nový, pro nás už čtvrtý, ročník hry Plamen jsme zahájili pilným nácvikem všech disciplin na Závod 

požárnické všestrannosti. Tento závod se konal v říjnu ve Valdicích. Umístili jsme se v polovině startovního 

pole částečně proto, že jsme přešli mezi starší družstva. Tedy žádná sláva, snad se na jarním zápolení zlepšíme. 

Přijali jsme také pozvání na Halové mistrovství v L. Bělohrad. Dali jsme možnost nejmenším dětem, aby si už 

vyzkoušely co obnáší takový závod. Děti byly šikovné, obsadili pěkné 9. místo z 16 

družstev. 

      Nejradostnější událost pro nás bylo otevření nové hasičské  klubovny. Zastupitelstvo 

rozhodlo o úpravě sklepních prostor v Kulturním domě. Od jara se tam pracovalo            

a nakonec se podařilo v prosinci slavnostně zahájit provoz u příležitosti každoročního 

předvánočního posezení s rodiči. Děkujeme Obecnímu úřadu za tak nádherný vánoční 

dárek. Budeme se snažit co nejlépe reprezentovat naši obec. 
 

                                                                                                               Marcela Sladká                                                                                                                                                           

Divadelní spolek Dobrovodští Kohouti 

Jak  již  jistě  víte,  hrálo se letos po letech v  Dobré Vodě opět  domácí ochotnické divadlo. Letos               

v červenci jsme  zde v sále kulturního domu uvedli  komedii  Pavla  Němce - Doba Kamenná. Na premiéře se 

sešlo přes dvě stě  lidí  a  my jsme značně znervózněli.  Měli jsme obavy z  toho,  jak  zvládneme  vystupovat  

před  tolika lidmi a  jestli  ty týdny  zkoušek dokážeme proměnit ve  smích a spokojenost  diváků v sále.  

Nakonec  se naše  snažení setkalo s úspěchem a dnes mohu říci,  že  nejenom zde.  Možná  nevíte, že naší 

premiéře byl přítomen i sám autor a že  i  jemu se již dvacátá  adaptace jeho  hry  líbila. To vše  nás  povzbudilo  

a  tak  Vám  děkujeme za veškerou projevenou  podporu,  neboť váš potlesk nás  hřeje  a povzbuzuje a  my ho 

potřebujeme.  Stejně  jako  vaší  přízně a  potlesku je nám třeba i  přízemnějších  věcí,  totiž  vybraných  

financí,  které slouží  k zajištění  kulis, kostýmů  a provozu. Již  v lednu pro Vás začneme nacvičovat novou hru 

a budeme se snažit, aby byla přijata stejně vděčně jako ta naše první.  

V sobotu 20. prosince 2014 náš nově vzniklý spolek ochotníků, od září 2014 oficiálně vystupujícího          

pod názvem Dobrovodští kohouti, podruhé a naposledy odehrál naši premiérovou hru Doba Kamenná. Věříme, 

že jste si našli chvíli na to si oddechnout od všudypřítomného shonu a zasmáli jste se tomu, jak je ten život stále 

stejný, ať už žijeme v jednadvacátém století nebo v Době Kamenné. Těšíme se na Vás při dalším představení. 

  

                              Michal Pavel 

 

 

 

 

 

Redakční rada se omlouvá, že v předchozím čísle Zpravodaje neuvedla kompletní sestavu ochotníků. Tedy ještě 

jednou : Michal Pavel, Lenka Petráková, Adam Šádek, Hana Kučerová, Hana Pavlová, Nikola Šádková, 

Marika Kotenová, Lýdie Vacková, Marek Horáček, Pavel Puš, Václav Machek, Tomáš Dušek Petr Brádle.
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  Demolice budovy Českých drah 

        Po několikaletém jednání obce s Českými drahami ve věci provedení opravy budovy nádraží, řešení 

problematických nájemníků a provedení úklidu a udržování okolí budovy, došlo konečně ze strany  Českých 

drah k rozhodnutí. 

          České dráhy rozhodly o demolici budovy na nádraží. Důvodem je skutečnost,              

že objekt je vybydlený, mokrý, elektroinstalace nevyhovující, rekonstrukce by byla 

nákladná, budova není napojena na vodovod ani kanalizaci atd.. České dráhy již nechtějí 

objekt obsazovat dalšími nájemníky tudíž ani opravovat a majetek neprodají.  

          Odstranění budovy, rekultivace a úprava okolního pozemku a bude zahájena v lednu 2015. České dráhy 

vybudují na nádraží čekárnu.  
 

  Vzdělávací semináře ZDARMA 

 Na obecním úřadu budou od ledna organizovány zdarma vzdělávací semináře         

pro veřejnost ve dvou okruzích uvedených na vloženém letáku - práce na počítači                

a finanční plánování. Kurz je určen pro občany v ekonomicky aktivním věku, tedy 

s ukončeným vzděláním, pro zaměstnané i nezaměstnané občany a pro pracující důchodce 

do 64 let. 

 Absolventi získají osvědčení o uspěšném zakončení vzdělávání v podobě Certifikátu 

o absolvování kurzu,    který se koná pod záštitou MŠMT. Občané si mohou vybrat okruh, 

který je zajímá nebo i všechny. Na jeden seminář se může zapsat pouze 8 zájemců. 
  

  Termíny kurzu finanční plánování – 22.1., 29.1., 17.2., 24.2.2015 

             Čas : 17.00 – 20.00 hodin 

            Místo : zasedací místnost OÚ Dobrá Voda u Hořic 

  Termíny kurzu práce na počítači – budou zveřejněny v průběhu ledna 2015.  
 

         Využijte možnost rozšířit si vědomosti, které můžete využít také při hledání zaměstnání. Výstupem bude 

certifikát o  absolvovaném vzdělávání. 

  Přihlašujte se na obecním úřadu, nikoliv na kontaktu uvedeném v letáku. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Provozní doba prodejny JEDNOTA v době vánočních svátků 

 

 22.12.2014 7.00 – 11.30 13.00 - 16.00   

   23.12.2014 7.00 – 11.30 12.00 – 15.00  

  24.12.2014 7.00 – 10.30     

   25.12.2014 ZAVŘENO 

   26.12.2014 ZAVŘENO 

   27.12.2014 7.00 – 10.30 

   29.12.2014 7.00 – 11.30 13.00 – 16.00 

  30.12.2014 7.00 – 11.30 12.00 -  15.00 

   31.12.2014 7.00 – 10.30 
 

 DOVOLENÁ   2.ledna 2015 – 6.ledna 2015  

 

       

Provozní doba pobočky Pošty  

  

 PO  22.12.2014 13.00 – 16.00   ÚT 30.12.2014   8.00 – 11.00 

 ÚT 23.12.2014   8.00 – 11.00   ST 31.12.2014   ZAVŘENO 

 PO 29.12.2014 13.00 – 16.00   PÁ   2.  1.2015   8.00 – 11.00    
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Úprava ceny za dodávku pitné vody – zpráva V.O.S. Jičín a.s.- cena je platná od 1.ledna 2015 

Informace pro odběratele vody z veřejného řádu. 
 

 
 

Pozemkové úpravy 

         Pozemkové úpravy byly rozhodnutím Pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj zahájeny v Dolní       

i Horní Dobré Vodě. V průběhu cca do dvou let by měly být zahájeny práce v terénu související s pozemkovou 

úpravou. 

 

Sportovní aktivity a zájmové činnosti v zimním období 
 

Cvičení pro ženy STŘEDY    

                                        19.00 – 20.00 hodin   

                                         cvičitelky – Hana Pavlová, Lenka 

Petráková  
  

Kyokushin karate dětské tréninky zahájili 5.10.2014 

tréninky dospělých probíhají 3× týdně                                                                                                                           

každé ÚTERÝ, ČTVRTEK a NEDĚLI 

19.00 -  20:30 hodin v tělocvičně ZŠ 

 

Stolní tenis                        zahájil v listopadu v tělocvičně ZŠ 

                                           ÚTERÝ    16.30 – 18.00 hodin            

                                           vedoucí Jarda Sládek  
 

Keramika pro dospělé     probíhá od září   

                                           čtrnáctidenním interval v pondělí                                            změny termínů dle dohody účastníků s  vedoucí kurzu pí T. Dundovou, 

                                           keramická dílna v suterénu ZŠ    

                                                     další zájemci se mohou přihlásit u pí Táni Dundové ( mateřská škola )  

 

 SDH – Mladí hasiči         schůzky každou středu od 16.30 do 18.00 hodin, vedoucí pí Marcela Sladká 

                                               

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

                                                        sezónu zahájil zápasem s Libání v sobotu 4.října 2014  

                             rozpis termínů jednotlivých zápasů je zveřejněn na výše uvedeném odkazu 
 

 

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. 

 
 

 

 
 

 

http://www.jhl-nere.cz/
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                                              Kulturní a společenský život  
     

25.prosince 2014 Štěpánská zábava  od 20.00 hodin 

    Hraje skupina Reflex  
 

10.ledna 2015 Myslivecký ples  od 20.00 hodin 

    Hraje skupina Reflex 

    Bohatá tombola 
 

17.ledna 2015 Výroční schůze SDH  od 14.00 hodin 
 

14.února 2015 Ples hasičů   od 20.00 hodin 

    Hraje skupina „Bylo nás pět“  

    Bohatá tombola 
 

  7.března 2015 Dětský maškarní karneval od 14.00 hodin 

    Disco – Kamil Kašparovský 
 

  7.března 2015 Maškarní ples pro dospělé od 20.00 hodin 

    Disco – Kamil Kašparovský 

 

Poděkování 

 Členům ochotnického spolku za zajištění mikulášské nadílky v obci. 

 Dětem a učitelkám ZŠ a MŠ za vánoční zpívání. 
 

                     Společenská kronika 

            Blahopřejeme k životnímu výročí  
 

70 let  Kučerová Alena  79 let    Střihavková Anna 

  Dudek Antonín            Bradnová Růžena 

71 let             Divoká Zdeňka  80 let  Slámová Jaroslava  

  Kaválková Věra  81 let             Sláma Ladislav 

72 let     Menčík Jiří               Bradna Vladimír 

73 let             Kvasnička Josef  82 let             Doležal Eduard              

  Kučera Josef     Horák Jiří 

74 let             Kop Jaroslav   84 let             Kadrnožková Marie  

75 let  Draštíková Drahomíra   Bezvoda Josef 

76 let  Kloz Zdeněk                   Tonar Josef 

77 let  Kubíčková Vlasta   85 let             Němečková Jiřina  

78 let             Horáková Zdenka               Střihavka Josef                                                         

  Šnajdr Karel   89 let             Fikarová Marie  

                               92 let       Mühlová Jiřina 

                                 

                   

Narodili se :  Vít Koten    Jakub Škrob      

    

 

 

Sňatky : Petr Čuba a Linda Malendová 

   

  

   

 

Zemřeli : 6.prosince 2014   Vladimír Sláma 67 let 
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