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Vánoce ve 14.století 
Svátky spojené s koncem roku, zimním slunovratem, nekonečným cyklem zrodu a zmaru, obnovy      

a v duchovní rovině pak zastavení se, zamyšlení, rekapitulace uplynulého a očekávání nadcházejícího období. 

Zřejmě provázejí lidstvo od té doby, kdy si naši prapředkové začali uvědomovat změny ročních období            

a zamýšlet se nad jejich vztahem k množství potravy, útočišti, vlastními pocitům a nad hledáním možnosti 

toto vše ovlivnit. Snad zde jsou kořeny uctívání tohoto období dlouhých nocí, ticha, zimy, sněhu, spánku, 

potřeby a ochrany umělého světla, ohně k zahřátí a bezpečného úkrytu. 

Zimní slunovrat byl nepochybně důvodem k uctívání, oslavám i k obavám. Proto byly přinášeny 

oběti, proto se lidé pro štěstí zdravili, obdarovávali, proto v danou dobu vzývali božstva, na určená místa 

pokládali a věšeli magické předměty. 
 

Ve 14. století již probíhal advent podobně, jako jej známe dnes, ale bez dnešních ozdob. Adventní věnec je 

např. záležitostí německy mluvících zemí 18. století. Postupně církví zaváděná předsváteční askeze však 

nebyla asi brána příliš vážně. Advent začínal martinskými hody a ty byly následovány příchodem                  

sv. Mikuláše s jeho sladkými a ovocnými dary dětem, chudým, studentům      

a žákům a dalších znevýhodněným skupinám. Mikuláš je spojen i koledou 

žáků, studentů, učitelů a kleriků. Žáci a studenti se dost často převlékali        

do honosného šatu   či jeho parodií a tak oděni obcházeli lepší domy a žebrali 

o almužnu za zpěvu písní a předvádění různých rozverných tanců.                

Ke štědrovečerní hostině pak patřily kaše slané i sladké, vařené čerstvé            

i sušené ovoce a různé omáčky z něho, perník, oplatky, hrách (po vánočce 

druhé nejslavnostnější jídlo – symbolizuje spojení všech stolovníků v dobrém 

i ve zlém), česnek, menší koláče (někdy i se zapečenými penízky pro štěstí, 

případně hodnotnými mincemi jako dary). 
 

Po  slavnostní  večeři  následovaly různé  oslavy a zábavy – společný zpěv, společenské hry, 

návštěva slavnostní bohoslužby, ale i popíjení alkoholu a pravděpodobně i tanec, divadelní představení 

s náboženskou tématikou (velmi oblíbený žánr 14. století), různé rituály (krájení jablka, koupel či omytí          

v tekoucí vodě – oba rituály jsou údajně prokázány  ve 14. století).   
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Že oslavy bývaly bujaré, o tom svědčí různé nářky mravokárců (vč. Jana z Holešova), kteří si např. 

stýskají nad hrou v kostky ve svatý den. Součástí  Vánoc  byly i  vánoční  trhy – specializovaný vánoční  trh  

byl  pořádán již  ve 14. století např. v Mnichově na Mariánském náměstí. 

 

 

 
 

 

 

 

Kalendář akcí v Podkrkonoší 

 

19. 12. Putování za vánočním stromečkem Hospoda U Tučků, Zdobín 

19. 12. 
Vánoční koncert, Česká mše  
Vánoční od J. J. Ryby 

Kostel sv. Bartoloměje v 
Chodovicích 

19. 12. Adventní koncert 
Kostel Církve československé 
husitské, Dvůr Králové nad Labem 

19. 12. - 3. 1. Vánoční ZOO ZOO Dvůr Králové 

20. 12. Zlatý adventní koncert 
Kostel Narození Panny Marie, 
Hořice 

20. 12. Adventní koncert 
Kostel sv. Jana Křtitele, Dvůr 
Králové n. L. 

20. 12. Vánoce na ledě Zimní stadion Dvůr Králové n. L. 

23. 12. Betlémské světlo 
Prostranství před Chrámem 
Narození P. Marie, Hořice 

24. 12. Půlnoční mše svatá 
Kostel Všech svatých, Lázně 
Bělohrad 22:00 
Miletín 16:00 

25. 12. Štěpánská zábava Kulturní dům Dobrá Voda u Hořic 

26. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj 
Kostel sv. Jana Křtitele, Dvůr 
Králové n. L. 

26. – 27. 12. Živý Betlém Hotel Pod Zvičinou 

27. 12. Chrámový benefiční koncert 
Kostel Narození Panny Marie, 
Hořice 

1. 1. Novoroční vyběhnutí/vyšlápnutí Sokolovna Lázně Bělohrad 
 

Jedná se o výběr akcí, které se budou konat. Úplný přehled najdete na www.podkrkonosi.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3/2015   Dobrovodský ZPRAVODAJ                                            str.3 
 

POPLATKY V ROCE 2016 

    Svoz komunálního odpadu v roce 2016 : 

     Osoby s trvalým pobytem       0 –   6 let          bez poplatku  

                                           6 – 15 let       210 Kč/rok/osoba 

                                         15   a více       420 K/rok/osoba 

     Domy prázdné nebo rekreační objekty  –       420 Kč/rok/nemovitost 

      SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016 :    LICHÉ  TÝDNY – PÁTK Y  
 

    Poplatek za psa v roce 2016 :   50 Kč – první pes, 75 Kč - každý další pes 
 

    Stočné v roce 2016 :  8 Kč za 1m
3 

280 Kč   -  za každou osobu žijící v domě, který je napojen na kanalizaci 

         tj. za osobu s trvalým pobytem i bez trvalého pobytu 

                   280 Kč /rok  -  za dům, ve kterém nikdo nebydlí nebo je rekreační a je napojen na kanalizaci 

    Náklady za provozování kanalizace v roce 2015 byly celkem ve výši 197 326,80 Kč – rozbory odpadních vod, 

správní režie, platby provozovateli kanalizace – specialistovi, čištění a údržba kanalizace. V letošním roce 

byly vyčištěny tyto úseky kanalizace :  Enthalerovi – Holšánovi, Balejovi – Vancovi.  Výše stočného za 1m
3
 

je trvale podhodnocena. Skutečná cena za 1m
3
 odpovídá částce 10,11 Kč za 1m

3
.  

    Kalkulace nákladů je občanům k nahlédnutí na obecním úřadu. Výše poplatku za stočné může být každý 

rok jiná a obec je povinna reagovat na tuto skutečnost zvýšením nebo snížením poplatku. 

Splatnost všech poplatků je do 31.března 2014. Občané si mohou sjednat na OÚ platební kalendář. 
 

14. ledna 2016 - Den otevřených dveří  
v základní škole v době od 12.00 do 16.00 hodin. 
 

Od 12.30 hodin proběhne ukázková hodina výuky v 1.ročníku. Veřejnost 

si bude moci prohlédnout prostory školy, vybavení, učební materiály         

a práce žáků. K návštěvě školy zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče     

i širokou  veřejnost. 
 

25. 1. 2016  - zápis dětí  

do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017  v době  

od 14.00 do 16.30 hodin. 

                                                 
Investiční akce realizované v roce 2015  

 Dokončení projektu Regenerace zeleně v okolí Dobrovodského rybníka  

 Dokončení Změny č.1 územního plánu obce     

 Modernizace vybavení školní kuchyně a kuchyně v pohostinství 

 2.etapa revitalizace herních ploch ve škole – cyklodráha 

 Oprava pískovcového soklu na budově školy 

 Oprava severní části budovy KD 

 Oprava dešťové kanalizační přípojky za KD 

 Terasa na rybníku 

 Čištění kanalizace 

       

Dotace získané v roce 2015 

    Regenerace zeleně v okolí Dobr. Rybníka – dokončení projektu   10 953 Kč    

    Revitalizace občanské vybavenosti – ZŠ a MŠ, KD   368 700 Kč 

    Pořízení domovních kompostérů       47 666 Kč 

    Keramická dílna ve škole ( proplacení dotace po realizaci )  165 249 Kč 
 

Upozornění pro vlastníky nemovitostí v k.ú. Horní Dobrá Voda 

Vlastníci nemovitostí v k.ú. Horní Dobrá Voda mají povinnost podat v průběhu ledna 2016 přiznání k dani 

z nemovitosti na Finančním úřadu, pokud jim digitalizace území změnila výměry domů i pozemků. 
 

Změny na Finančním úřadu Hořice 

Pokladna v hotovosti byla zrušena, platby bude možné provádět složenkou nebo převodem z účtu. Je možné 

nastavit platbu daně z nemovitosti přes SIPO. 
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Kulturní, společenské a sportovní akce pořádané v roce 2015  

 Myslivecký, Hasičský ples, Maškarní ples, Dětský maškarní karneval, 2x Retro Disco ples, Štěpánská  

 Valná hromada SDH a výroční schůze místních rybářů 

 Vepřové hody  

 Vítání občánků 

 Pálení čarodějnic s průvodem      

 Besídka ke Dni matek v kulturním domě – ZŠ a MŠ  

 Mladí hasiči – soutěž Plamen  

 Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové – představení Richard III. 

 Páskování karatistů – Kyokushin karate klub 

 Vzdělávací kurs pro veřejnost – finanční gramotnost, počítače, nový občanský zákoník 

 Sjezd rodáků – výstava, průvod, kulturní program, večerní zábava 

 Pouťová zábava u kulturního domu 

 Zahradní slavnost na školní zahradě 

 Premiéra pohádky Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert – dobrovodští ochotníci 

 Setkání seniorů – hudba Zdeněk Filounek z Miletína 

 Zájezd – Poslanecká sněmovna a Národní divadlo 

 Besedy v místní knihovně – Řecko, Sicílie  

 Dýňování v klubovně SDH 

 Den duchů s průvodem a stezkou odvahy 

 Vánoční dílna ve škole – veřejná dílna, výroba keramiky, malování na hedvábí, výrobky ze slaného těsta 

 Zahájení Adventu – koledování dětí ZŠ a MŠ, vystoupení pěvecké skupiny Nostra musica za Stračova 

 Hudební vánoční pořad pro děti v kulturním domě „Hvězda Vánoc“ 

 Vánoční besídka Mladých hasičů 

 Opakované představení pohádky Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert – dobrovodští ochotníci 

 Štěpánská zábava
 

Poděkování 

Marcele Sladké  za vedení Mladých hasičů a jejich pěkné výsledky. 

Mladým hasičům za udržování tradice SDH v obci. 

Všem občanům, kteří se podíleli na organizaci Sjezdu rodáků a také těm, 

kteří se zúčastnili pořádaných akcí. 

Kolektivu autorů knihy „Kronika domovních čísel“. 
Dětem a zaměstnancům ZŠ a MŠ za organizaci veřejných dílen, pomoc při organizaci Sjezdu rodáků, 

koledování u stromečku, pečení perníčků  a za kulturní vystoupení u příležitosti vítání občánků. 

Dobrovodským ochotníkům za jejich volný čas, který věnují práci pro ochotnické divadlo, za krásné 

kulisy,     kostýmy a úžasné zážitky návštěvníků jejich představení.  

Ing. Martinu Ludvíkovi za ovoce věnované dětem na dětské akce. 
 

Kyokushin karate klub dobrá voda          

S novým školním rokem začal i další rok našeho klubu.         

Na rozdíl od mírného poklesu počtu dospělých členů se počet 

starších dětí (7 až 12 let) více než zdvojnásobil.  Na začátku října 

byl vyhlášen nábor nových členů do řad mladších (3 – 6 let)           

i starších karatistů. Mnoho dětí vyrostlo a přesunulo se ze skupiny 

mladších do starších. V mladší skupině tak pro letošní školní rok 

zůstaly pouze dvě děti, které nezůstaly sami a doplnilo je 5 

nováčků. U starších dětí byl nárůst o něco větší. Původních 12 

členů (včetně těch co přestoupily z mladších) posílilo 17 nových 

členů z blízkého okolí. Letošní rok se do tréninku začíná 

zapojovat i nejmladší členka Kačenka, které je už 1,5 roku. 

V sobotu 14.11.2015 jsme se zúčastnili pražského poháru 

v kata, na kterém nás reprezentovali: Zuzka Kotenová, Adam 

Draštík a Míša Dorňáková. I přes velké úsilí  a pěkné techniky, které naši karatisté předváděli, se nepodařilo 

ukořistit žádnou medaili.  To nás neodradilo   a na příštích závodech to ostatním rozhodně ukážeme a pevně 

doufáme, že ve větším počtu. Všechny kata našich závodníků jsou k vidění    na internetu na našich stránkách 

www.kkkdv.cz. 

 

http://www.kkkdv.cz/
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A co nás karatisty čeká v novém roce 2016 ? V březnu nebo dubnu budeme testovat naše dosavadní 

snažení při zkouškách na vyšší technické stupně a to jak děti, tak i dospělí. Plánujeme se zúčastnit                     

i mistrovství ČR v kumite, ve kterém se nám už v minulých letech podařilo získat cenné medaile, bohaté 

zkušenosti a pár modřin, které nás ještě více zocelily.  

Děkujeme za podporu obecnímu úřadu a rodičům, kteří vedou své děti tou správnou cestou, cestou 

respektu k ostatním lidem, slušnosti a kladnému vztahu ke sportu a vzdělání. 

Osu Marek a Lenka Horáčkovi 
 

Kotlíková dotace 

Zájemci o kotlíkové dotace  v Královéhradeckém 

kraji se dočkali. O příspěvek ve výši až 127 tisíc korun        

na nový kotel mohou obyvatelé kraje, kteří vlastní 

rodinný domek, žádat od 11. ledna 2016. Velké fronty            

a soutěž o přidělení dotace ale nehrozí. Na výměnu 

kotlů bude pro roky 2016 a 2017 vyčleněno 200 milionů 

korun, za které se kraj zavázal vyměnit minimálně 1340 

kotlů.      

Dne 8.12.2015 byl na Úřední desce 

Královéhradeckého kraje zveřejněn text Dotačního 

programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 

„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 

v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace“. Podmínky programu včetně příloh jsou k dispozici na 

adrese : http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/uredni-deska/ostatni/dotacni-program-kotlikove-

dotace-85164/  

   

 

Kulturní a společenský život v obci 
 

25.prosince 2015   Štěpánská zábava   od 20.00 hodin    

     Hraje skupina REFLEX 
 

  9.ledna 2016   Myslivecký ples   od 20.00 hodin 

     Hraje skupina REFLEX 
 

16.ledna 2016   Výroční schůze hasičů  od 14.00 hodin 
 

22.ledna 2016   Rege party – DJ Houštík  od 20.00 hodin 

     V pohostinství, vstup zdarma 
 

  6.února 2016   Ochutnávka pivních stylů  od 17.00 hodin 
 

13.února 2016   Hasičský ples    od 20.00 hodin 

Hraje skupina EFEKT, Karel Křížek  
 

 27.února 2016                Vepřové hody 
 

   5.března 2016     Dětský maškarní karneval  od 14.00 hodin 
      

19.března 2016 Celostátní přebor Českomor. myslivecké jednoty  od   9.00 hodin 

ve střelbě ze vzduchovky   na lovecký terč   

mládež, dorostenci, junioři, sál kulturního domu, veřejnost pouze na balkon 
 

Duben 2016   Rockový koncert připravuje se 
 

Duben 2016    Retro disko ples připravuje se 
 

30.dubna 2016                           Pálení čarodějnic průvod od 17.00 hodin, občerstvení na hřišti 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/uredni-deska/ostatni/dotacni-program-kotlikove-dotace-85164/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/uredni-deska/ostatni/dotacni-program-kotlikove-dotace-85164/
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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. 

V současné době obec posílá SMS zprávy na168 mobilních telefonů. 
 

    

Společenská kronika 

Blahopřejeme k životnímu výročí  

  

71 let  Alena Kučerová    81 let  Jaroslava Slámová   

   Antonín Dudek    82 let  Ladislav Sláma 

 72 let  Zdeňka Divoká    83 let  Eduard Doležal 

   Věra Kaválková      Jiří Horák 

 73 let  Jiří Menčík     85 let  Josef Bezvoda 

 74 let  Josef Kvasnička      Josef Tonar 

75 let  Jaroslav Kop     86 let  Jiřina Němečková 

77 let  Zdeněk Kloz       Josef Střihavka 

78 let  Vlasta Kubíčková    90 let  Marie Fikarová 

79 let  Zdenka Horáková     

  Karel Šnajdr    
 

 

Narodili se : Antonín Janíček, Ema Kolářová 

 

 

 

       Vzpomínáme : Zdeňka Stuchlíková  10.října 2015  67 let 

 

 

 
 

        Obecní úřad v Dobré Vodě u Hořic bude     UZAVŘEN 

                    23. -  29. prosince 2013    

                    31.prosince 2015 
 

 

 

Do nového roku 2016  
hodně pohody, šťastné náhody, 

významné dohody, legrační příhody 
a další života výhody 
Vám přeje redakce  

Dobrovodského Zpravodaje 
 

 

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

 vydáno 18.prosince 2015 

oudobravoda@tiscali.cz, www.dobravodauhoric.cz 
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