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Sčítání patří k nejstarším
sta�s�ckým akcím vůbec. Na území,
které přibližně odpovídá
současnému Česku, se soupisy
obyvatel uskutečnily již ve
středověku, kdy byly prováděny
k vojenským a daňovým účelům
(významným pramenem tohoto
druhu je Berní rula z roku 1654).

Zpočátku tedy soupisy zahrnovaly
pouze část populace. Za vůbec
nejstarší dochovaný soupis na
českém území je považován soupis
majetku litoměřické kapituly
z roku 1058, který je součás�
její zakládací lis�ny, vydané
knížetem Spy�hněvem II.

Za významný mezník pak lze označit
datum 13. října 1753, kdy byl
vydán patent císařovny Marie
Terezie o každoročním sčítání
lidu. Novou kapitolu v historii
sčítání obyvatelstva v habsburské
monarchii zahájilo sčítání
provedené v roce 1754. Poprvé se
konalo současně a jednotně na

Není možné si nevšimnout, že
jsme po celé letošní jarní období
zažívali nekončící chladné počasí,
které nám potěšení nepřinášelo
a evokovalo v nás nepříjemné
pocity a špatnou náladu. Důvodem
těchto pocitů byla, mimo jiné,
skutečnost, že psychika nás všech
byla a stále je zasažena epidemií
covidu, kterou prožíváme již

druhým rokem. Covid ovlivnil naše
životy i vnímání všeho dění kolem
nás. Proto jsme více než jindy toužili
po teplém jarním počasí, pobytu
venku na zahradách a v přírodě.

Musíme však ocenit, že díky
chladnému počasí jsme si
dostatečně dlouho užili rozkvetlých
tulipánů, narcisů, ladoněk nebo
modřenců. Rozkvetlé jarní kvě�ny

odolaly poslednímu sněhu, který
pokryl naši obec 8. dubna a ustály
i mrazivé dubnové teploty. Pankrác,
Servác a Bonifác k nám byli letos
milos�ví. Květnem ustalo studené
období a my se můžeme konečně
„nadechnout“ a nabrat sílu díky
teplému slunečnému létu.

8. Duben 2021
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celém území soustá�. Soupis mělo
nejprve provést duchovenstvo
podle farnos�, posléze bylo
rozhodnuto, že souběžně se
uskuteční i sčítání zajišťované
vrchnos� a jeho obsah bude
rozšířen o soupis domů
a o hospodářskou charakteris�ku
majitele domu. Sčítání konané
v roce 1754 bylo výjimečným
počinem. Soupisy z 60. let

18. stole� byly vcelku neúspěšné
i přes to, že umožnily poprvé
stanovit hustotu osídlení podle
krajů a poskytly některé další
informace o sociálním složení
obyvatel. Stoupající míra obav
z rostoucích daní, odpor šlechty
pro� centralis�ckým snahám dvora,
k němuž se postupně přidávala
i církevní hierarchie, vedly k četným
zkreslením.

V roce 1777 byl vydán
nový konskripční patent, který se
s mírnými změnami stal základem
soupisů až do roku 1851. Opět bylo
zachyceno veškeré přítomné
obyvatelstvo, i když detailnější
třídění podle sociálního postavení a
věku bylo prováděno pouze umužů.
Od 80. let 18. stole� byly na
panstvích (později v obcích)
a městech založeny tzv. populační
knihy, v nichž byla zachycena zvlášť
každá rodina se všemi členy
domácnos�. Případné změny

(úmr�, narození atd.) byly do těchto
knih zanášeny na základě
ohlašovací povinnos� hlavy rodiny.
Konskripcí provedenou roku 1851
končí souvislá řada soupisů
domácího obyvatelstva na našem
území. V roce 1857 se uskutečnilo
sčítání lidu, které je označováno
jako přechod mezi soupisy obyvatel
a moderními sčítáními lidu. Konalo
se poprvé k jednomu dni a to
k 31.říjnu 1857 podle císařského
nařízení z 23. března 1857 č. 67.

Další významnou etapu
v novodobých dějinách sčítání lidu
v Rakousku zahájil zákon přijatý
v roce 1869. Na jeho základě bylo
na začátku roku 1870 provedeno
sčítání lidu, které zachy�lo stav ke
dni 31.prosince 1869. Podle něho
tehdy žilo v zemích Koruny
české 7 684 291 osob. Sčítání lidu,
domů a bytů probíhá na našem
území od roku 1869 každých deset
let.

• v lednu schválilo zadávací
dokumentaci pro vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele
akce "Kompostéry pro Dobrou
Vodu a okolí"

• schválilo nabídku firmy
VIAPROJEKT na dopracování
projektové dokumentace
"Oprava místní komunikace
p.p.č. 363/1, 399/3 k.ú. Dolní DV"
pro ohlášení stavby

• schválilo poskytnu� finančního
daru sociální službě Sportem
pro� bariérám, z.s. Stará Paka na
podporu terénní pečovatelské
služby a osobní asistence
poskytované i v naší obci v roce
2021 ve výši 20 000 Kč

• schválilo podání žádos� o dotaci
z POV Kh. kraje – d�. č.1
občanská vybavenost na
rekonstrukci a rozšíření
sociálního zařízení v ZŠ

• v březnu schválilo výsledek
výběrového řízení na dodavatele

akce "Kompostéry pro Dobrou
Vodu a okolí" a to firmu
ELKOPLAST CZ Zlín

• schválilo pořízení skříní na obleky
zásahové jednotky SDH do
hasičské zbrojnice vč. vysoušení

• vzalo na vědomí výsledek
přezkumu hospodaření obce za
rok 2020 s výsledkem - nebyly
zjištěny chyby a nedostatky

• vzalo na vědomí zprávu Policie ČR
o vyhodnocení bezpečnostní
situace v obvodu OÚ Dobrá Voda
u Hořic za rok 2020

• v dubnu schválilo závěrečný účet
hospodaření obce v roce 2020
a vyslovilo souhlas s celoročním
hospodařením obce v roce 2020
bez výhrad

• schválilo uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě kanalizace
s Povodím Labe s.p. na
pozemcích p.č. 555/9 a 555/15

v k.ú. Horní DV a na pozemku
p.č. 403/7 v k.ú. Dolní DV.

• záměr obce darovat bezúplatně
Královéhradeckému kraji
pozemek p.č. 45/1 v k.ú. Horní
Dobrá Voda o výměře 157 m2

s �m, že Královéhradecký kraj
připraví darovací smlouvu,
provede vklad do katastru
nemovitos� a uhradí náklady za
vklad.

• schválilo smlouvy o partnerství
a spolupráci na projektu
"Kompostéry pro Dobou Vodu
a okolí" s obcemi Třebnouševes,
Prasek a Sekeřice

• schválilo plán společných zařízení
zpracovaný v rámci pozemkových
úprav v k.ú. Horní Dobrá Voda
a v k.ú. Dolní Dobrá Voda

• schválilo poskytnu� finančního
daru ve výši 3000 Kč Lince
bezpečí, z.s.
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Jedná se o projekt spolupráce
pro čtyři obce (Dobrá Voda u Hořic,
Třebnouševes, Prasek a Sekeřice).
Nositelem projektu (žadatelem
o dotaci) je obec Dobrá Voda
u Hořic, protože ostatní obce jsou
malé obce s neuvolněným
starostou. Žádost o dotaci byla
podána v červenci 2020.
Dodavatelem kompostérů je firma
ELKOPLAST CZ Zlín. V rámci projektu
bude pořízeno celkem 270
kompostérů různých objemů

a jeden kontejner na tex�l. Naše
obec pořizuje na základě požadavku
občanů 100 ks kompostérů
o objemu 1000 l a jeden kontejner
na tex�l. Celkové náklady na
realizaci projektu budou ve výši
1 610 513 Kč vč. DPH. Obec
obdržela dotaci v celkové výši
1 361 816,28 Kč (85% z uznatelných
nákladů). Partnerské obce budou
spolufinancovat 15% nákladů

projektu a neuznatelnou část
projektové přípravy.
Předpokládaný termín předání
kompostérů občanům je červenec
2021.

OBEC KOMPOSTÉRŮ - KS NÁKL. NA KONTEJNERY VČ.DPH VLASTNÍ PODÍL OBCE

Dobrá Voda u Hořic 100 ks + 1 ks tex�l 448 910,- 79 549,-
Prasek 85 ks 493 862,- 87 515,-
Sekeřice 35 ks 188 942,- 33 481,-
Třebnouševes 50 ks 338 800,- 60 037,-

Celkem 270 ks + 1 ks tex�l 1 470 513,-

Žádost byla podána v lednu
2021. V rámci akce dojde k celkové
rekonstrukci sociálního zařízení
v 1.patře školy a zároveň k rozšíření

o prostory sousedního kabinetu
pomůcek, kde vznikne nové WC pro
děvčata. Celkové náklady akce jsou
předpokládány ve výši přibližně
640 000,- vč.DPH.
Královéhradecký kraj bohužel
snížil opro� minulým letům objem
dotačních prostředků z důvodu
dopadů epidemie covidu 19 na

veřejné rozpočty. Obec dotaci
nezískala.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
pokud dotaci nezíská, bude celou
akci realizovat z vlastních
prostředků a proběhne letos v době
letních prázdnin. Stav sociálního
zařízení včetně odpadů je havarijní
a není možné realizaci oddalovat.

Žádost byla podána v prosinci
2020. Záměrem akce je položení
asfaltového povrchu ve dvou
vrstvách na místní komunikaci
v úseku od čp. 49 k čp. 64, lokální
oprava konstrukčních vrstev

komunikace, oboustranná sanace
krajnice štěrkodr�.
Vjezdy k jednotlivým domům
budou opraveny v původním krytu,
který je štěrkový. Celkové náklady
opravy komunikace v délce cca 455
m jsou ve výši 6 015 800 Kč
(jedná se o rozpočet zpracovaný
projektantem dle ceníku stavebních
prací URS, dodavatel není za�m
vysoutěžen).
Realizace je předpokládána v roce

2022. MMR ČR obdrželo do
programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova v roce 2021
celkem 3 647 žádos� a z toho
podpořilo pouze asi tře�nu
tj. 1 281 žádos�.
Obec dotaci nezískala, ale může
znovu požádat na podzim tohoto
roku.
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Na základě zápisu dě� do MŠ,
který se uskutečnil v květnu 2021
bylo přijato 11 dě� dle jasně
stanovených kriterií. Základním
kritériem je trvalé bydliště dítěte ve
spádovém školském obvodu ZŠ
a MŠ Dobrá Voda u Hořic. Ten je
veřejnou vyhláškou ustanoven pro
obce Dobrá Voda u Hořic, Bašnice,
Sukorady a Lískovice vč. Darů.
Dalším kritériem je věk dítěte.
Přihlášené dě� jsou řazeny v pořadí

dle data narození. Kapacita MŠ je
max. 49 dě� a bude od září 2021
naplněna na 100 %. Základní škola zajis�la

stravování školním dětem v době,
kdy probíhalo pouze online
vzdělávání formou distanční výuky.
Školní kuchyň vařila pro školní
i předškolní dě�, jejichž rodiče
projevili o stravování zájem. Obědy
byly vydávány do jídlonosičů.
Rodiče tuto nabídku velmi ocenili.

Po dlouhém očekávání se
12. dubna vrá�ly dě� do školy.
Konečně byla obnovena docházka
žáků na 1.stupně základní školy.
V období distanční výuky se
pravidelně online vzdělávali téměř
všichni žáci. K výuce přistupovali
převážně zodpovědně a plnili
zaslaná zadání. Velké poděkování
patří rodičům žáků za účast na
distančním vzdělávání a za
dopomoc zejména mladším žákům,
kteří by samostatně pracovali
s velkými ob�žemi. Velice si vážíme
podpory rodičů v tomto nelehkém
období.

I díky pravidelnému režimu
online výuky se v období adaptace
dě� ve škole neprojevily u žáků
výrazné psychické ob�že. Ten, kdo
byl zvyklý distančně pravidelně
pracovat, ten se také lépe adaptoval
na výuku ve škole. Řadě žáků činilo
ob�že zejména ranní vstávání do
školy a opakovaně si zvykali na
pravidelný školní režim a na
pravidelnou domácí přípravu.
V současné době se postupně
obnovují také vztahy mezi žáky
a jejich role v třídním kolek�vu.
Všechny vyučující se snažily žáky
v adaptačním období maximálně
podpořit zejména snížením nároků
na znalos� učiva z období

distančního vzdělávání a mírnější
klasifikací. Také učitelkám
i asistentkám patří poděkování za
to, jak zvládly náročné období
distanční výuky a také za
pomoc s výukou v sociálně slabších
rodinách.

Mgr. Marcela Hudková

• 10. června - fotografování žáků ZŠ
• dvoudenní výlet starších žáků do
Krkonoš
• výlet mladších žáků do
archeoparku ve Všestarech
• 24. června - rozloučení s žáky
5. ročníku
• 25. června - předání vysvědčení
(z důvodu plánované rekonstrukce
sociálního zařízení v 1.patře školy)
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Také v mateřské škole budoucí
prvňáci plnili se svými rodiči v rámci
distančního vzdělávání řadu úkolů
a zvládali vše velmi dobře. Po
návratu k pravidelné docházce do
MŠ si musely dě� připomínat
a opakovat již dříve osvojené
návyky a pravidla souži� ve třídě.
Vrá�ly se k pravidelnému režimu ve
školce. I přes nepřízeň jarního
počasí se školka snaží hodně času

prožít venku v přírodě a na zahradě.
Oblíbené jsou procházky k rybníku,
kde se dě� dovídají mnoho nových
informací o přírodě a koloběhu
vody. U rybníka dě� na Den Země
uklízely odpadky a krmily kachny
a labutě. Cestou k rybníku se vždy
potěší u oslíka a koníka a zacvičí si
na přírodním hřiš� u hmyzího
domečku.

Alena Rezková

• 3. června - výlet do bažantnice
v Bašnicích
• pěší výlet po cyklostezce z Hořic
na Dachova
• 10. června - fotografování dě�
• 23. června - rozloučení
s předškoláky

PŘIJÍMÁME DĚTI OD 6 DO 14 LET MÍSTNÍ I PŘESPOLNÍ !
SCHÁZÍME SE KAŽDOU STŘEDU KROM SVÁTKŮ A PRÁZDNIN

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY NAŠICH KOLEKTIVŮ V SEZÓNĚ 2019/2020

mladší žáci 6-10 let
starší žáci 11-15 let

16:00 - 17:00 hod.
17:00 - 18:00 hod.

Dobrovodš� mladí hasiči mají za
sebou mnoholetou a velmi
úspěšnou činnost. Jedná se
o sportovní kroužek zaměřený na
hasičské dovednos�. Máme dvě
družstva mladých hasičů ve dvou
kategoriích od 6 do 15 let a jedno
družstvo dorostu od 15 do 18 let.
Všechna družstva jsou smíšená,
protože máme více děvčat než
chlapců. Věnujeme se nejen
hasičským dovednostem, ale
i záchranářským základům, tj. výuce
dovednos� první pomoci, které se
mohou hodit každému i v civilním
životě. Někteří naši odchovanci zde
nacházejí dokonce směr svého
budoucího profesního zaměření.

Scházíme se celoročně,
trénujeme venku, v sále kulturního

domu a v klubovně, kterou nám
obec zrekonstruovala ve sklepním
prostoru KD. Jezdíme nejen na
různé soutěže, ale i na výlety,
chodíme do kina, sbíráme papír
a kovy a z výtěžku za sběr
financujeme naše ak�vity. Po
jarním kole soutěží vždy dobré
výsledky oslavíme dortem a na

rozloučenou před prázdninami
opékáme buřty.

Koronavirus omezil veškeré naše
ak�vity a soutěže. Naše obsáhlá
činnost se roce 2020 zúžila pouze
na podzimní kolo hry Plamen
(branný závod). I přes omezení
soutěží jsme letos pilně trénovali.
Starší družstvo a dorostenci se
zúčastnili na přelomu května
a června jednodenního závodu hry
Plamen v Bradě Rybníčku. Pro
mladší družstvo byl však závod
zrušen.
Dovoluji si �mto oslovit rodiče

dě�, které by měly o činnost
v našem oddílu zájem, aby od září
posílily naše řady.

Marcela Sladká

Halové mistrovství Podzvičinska
Šmodrch Mile�n

1. místo v kategorii mladších
3. místo Tereza Tomášková

Ivana Jónová - vedoucí mladších žáků - mob. 604 369 952
Veronika jónová - vedoucí starších žáků
Daniel Valenta - vedoucí dorostenců



Dobrovodský zpravodaj

www.dobravodauhoric.cz oudobravoda@�scali.cz

6Číslo 1/2021

Pneuma�ky vždy odevzdáte
ZDARMA ve všech pneuservisech
nacházejících se v Hořicích a jeho
okolí. Všechny pneuservisy mají
smlouvu s kolek�vním systémem
ELTMA. Tato firma je financována
z účastnických poplatků. Svoz
a likvidace je plně v jejich režii.
Pneuma�ky se energe�cky
i materiálově využívají. V současné
době ELTMA neuzavírá smlouvy
s městy ani se sběrnými dvory.
Pokud přece jenom přivezete
pneuma�ku na sběrný dvůr, uložení

si musíte zapla�t. Je škoda tento
odpad vozit k nám, jelikož jste si
s nákupem nové pneu zapla�li
recyklační poplatek. Využijte svého
práva na zpětný odběr
a pneuma�ku předejte do
pneuservisu zdarma. V Hořicích
a nejbližším okolí je v současné
době 8 odběrných míst, které mají
uzavřenou smlouvu se systémem
ELTMA o zpětném odběru
pneuma�k. Mapu sběrných míst
najdete na následujícím webu:
www.eltma.cz/sberna-mista#map

PNEUMATIKY NEBUDE MOŽNÉ
ODEVZDAT ANI PŘI SVOZU
NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Od letošního roku je zákonem
stanovené množství komunálního
odpadu max. 200 kg na občana na
rok a v dalších letech se stanovený
limit bude postupně snižovat.

Při dodržení limitu zapla� obec
při svozu komunálního odpadu
v letošním roce 500 Kč za svezenou
tunu kom. odpadu. Pokud bude

stanovený limit překročen, pak
bude obec pla�t 800 Kč za tunu
odpadu.
Důsledkem bude postupné

navyšování nákladů za likvidaci
odpadů v obci a povede to ke
zvyšování poplatků za odpad.

Zavedený systém třídění odpadu
v obci umožňuje občanům

maximálně vytřídit odpad
z domácnos�, pokud se tomu jen
trochu věnují. Do černé popelnice
po důsledném vytřídění mnoho
odpadu nezbyde Výjimkou jsou
nemovitos� vytápěné uhlím, kde
mají popel.

V SOBOTU 19.ČERVNA 2021 V 9:00 - 9:25 U PRODEJNY JEDNOTA

V roce 2020 bylo svezeno celkem 148 761 kg komunálního odpadu (popelnice). Pokud toto množství odpadu
vydělíme číslem 579 (počet obyvatel k 1.1.2020), potom zjis�me, že za rok 2020 na jednoho občana připadlo

257 kg komunálního odpadu. Letos má být ale max. 200 kg na jednoho občana.

Pokud se nám společnými silami nepodaří bioodpad z černých popelnic vytřídit, pak se nedokážeme vypořádat
se stanovenými limity množství odpadu na občana a budeme mít vysoké poplatky za odpady.

Rok 2020 a 1.polole� roku 2021
byly zasaženy pandemií koronaviru,
která zastavila obvyklý chod života
společnos�. Rodiny zůstaly
uzavřeny ve svých domovech
a musely se o sebe zcela postarat.
Celodenní pobyt rodin v domácím
prostředí a každodenní domácí
stravování přineslo razantní
navýšení množství odpadu

v popelnicích a to zejména
bioodpadu a kuchyňského odpadu.
Až 35 % odpadu odloženého
do černých popelnic tvoří
biologicky rozložitelný komunální
odpad (dále jen BRKO), z toho 23%
tvoří kuchyňské odpady
z domácnos� a 11,5% zelený odpad
ze zahrad. Je velmi důležité, aby
bioodpad nekončil ve směsném

komunálním odpadu v popelnici,
protože tam vůbec nepatří. Je
nutné, aby byl řádně vytříděn a dále
využit. Jakmile se dostane do
popelnic na komunální odpad,
zvyšuje razantně váhu svezeného
odpadu, protože obsahuje velké
množství vody a je tedy těžký.
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„Kuchyňský odpad je složkou
BRKO a patří do něho všechny
zbytky z kuchyní domácnos� včetně
živočišného odpadu až na pár
výjimek, jako jsou např. velké kos�,
nebo celá uhynulá zvířata. V naší
obci, tak jako v mnohých jiných
městech a obcích, končí velká část
tohoto biologicky rozložitelného
odpadu v černých popelnicích, což
představuje nebezpečí, protože
směsný odpad končí často na
skládkách, kde způsobuje zahnívání,
uvolňování plynů či možnost
kontaminace půdy a vody. Pro velký
obsah vody není tento odpad
vhodný ani pro spalovny, ačkoli ho
za určitých podmínek lze
kombinovat s vysoce výhřevným
materiálem. Znamená to však
především plýtvání surovinou,
kterou lze dále využít a která
v případě nesprávného třídění
podstatně navyšuje váhu svezeného
odpadu a tudíž v konečném
důsledku i cenu, kterou všichni
postupně pla�me za její svážení.

Nejjednodušší a nejčastější

způsob zpracování organických
zbytků z domácnos� a zahrad je
domácí kompostování. Většina
bioodpadu vyprodukovaného vaší
domácnos� a zahradou by měla
skončit v kompostéru. Z pohledu
op�málního fungování každé
zahrady je to dokonce žádoucí
a v případě odložení tohoto odpadu
do černé popelnice jde o zbytečné
plýtvání drahocennými živinami.
Kompost je biologický „poklad“.
Co pro to musíte udělat? Je třeba
pořídit si nebo si vyrobit vhodný
kompostér.

Obec v minulos� umožnila
občanům, kteří měli zájem
o domácí kompostér, aby jej získali.
Do domácnos� se tehdy dostalo asi
40 kompostérů. Věříme, že je

občané využívají celoročně a to
i v zimním období. Musíme si však
před zimou v kompostéru nechat
trochu místa, neboť se vlivem
chladných teplot v zimním období
zpomaluje rozkladný proces obsahu
kompostéru a nedochází tolik
k poklesu hmoty díky tlení.

V průběhu července bude
občanům předáno dalších 100 ks
kompostérů, které pomohou zlepšit
třídění bioodpadu z domácnos�
a zahrad. Kompostér sám ještě
nezaručuje, že ke třídění bioodpadu
dojde. Důležitý je jehomajitel, který
musí vyvinout trochu úsilí a musí se
ch�t naučit bioodpad správně

využít.
Rady a typy najdete např. na

webu kompostuj.cz a také obec
poskytne všem občanům
informace, jak správně nakládat
s bioodpadem.
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ODSTRANĚNÍ ODPADŮ
R. 2020 CELKEM

PŘÍJMY Z
POPLATKŮ

PŘÍJMY
ODMĚNA ZA TŘÍDĚNÍ

ÚLEVA NA DĚTI
(NÁKLAD OBCE NIKOLI
PŘIJEM Z POPLATKŮ)

ČÁST NEKRYTÁ
PŘÍJMEM

(NÁKLAD OBCE)

393 910,- 232 884,- 94 724,- 37 800,- 28 502,-

393 910,- 327 608,- 66 302,-

Zavedený systém třídění odpadů
v naší obci zajis�l, že téměř
¼ z celkových nákladů za svoz
odpadu pokrývá odměna za třídění
od EKOKOMU. Nemá smysl
polemizovat o tom, zda třídění je
nesmysl a veškerý odpad končí na
jedné hromadě na skládce. Třídění

přináší obcím, tedy občanům,
bonus ve formě odměny, která
snižuje výši poplatků. To je jasná
odpověď, že třídění odpadů má
smysl pro každého občana. Občané
se třídit naučili a je úkolem státu,
aby jeho poli�ka důsledně
usměrnila systém nakládání

s odpady a jejich zpracování. Příjmy
a náklady za likvidaci odpadů v obci
za rok 2020 jsou uvedeny
v následující tabulce.
17% z celkových nákladů za

odstranění odpadů nebylo pokryto
příjmy, tj. 66 302 Kč, a obec je
hradila z vlastních prostředků.

Velmi dobře se na odměnách
a množství vytřídění odpadu
projevilo zavedení pytlového svozu
plastů od domů. Občané si zvykli na
pravidelné svozy, které již probíhají
bez problémů. Po letošním
omezení počtu známek na
popelnice došlo k razantnímu
nárůstu množství vytříděných
plastů, které sice nejsou těžké, ale
zabírají v popelnici poměrně dost
místa. Od března 2021 se navýšilo
množství svezených pytlů s plasty
na dvojnásobek opro� předchozím
měsícům.

Nesmí však nastat situace, že do
popelnic, kde se uvolnilo místo po
plastech, dáme bioodpad. Opět
upozorňujeme na nutnost snižovat
množství odpadu v popelnicích.
Jsme na vesnici a máme zahradu,
na které určitě každý najde místo,
kam umís� koupený nebo z dotace
získaný domácí kompostér nebo si
jej vyrobí. Pokud mají občané větší
množství zeleného odpadu ze
zahrady, mohou jej odvézt zdarma
na Sběrný dvůr v Hořicích, který
tento odpad zpracuje na
kompostárně.

V tabulce na následující straně
vidíte množství vytříděných odpadů
za jednotlivá čtvrtle�. Z tabulky je
dobře patrná skutečnost, jak se
projevila pandemie covidu-19 na
množství odpadů z domácnos�
v roce 2020. Razantně narostlo
množství komunálního odpadu (KO)
v popelnicích způsobené zejména
bioodpady a kuchyňskými odpady,
ale i nevytříděnými plasty. Zvýšilo se
množství vytříděného kovového
odpadu (krmení pro domácí
mazlíčky) a papíru (obaly ze zboží
nakoupeného přes e-shopy).

OBDOBÍ KUSŮ
DUBEN 2021 258
BŘEZEN 2021 221
ÚNOR 2021 109
LEDEN 2021 136
PROSINEC 2020 118
LISTOPAD 2020 137

starostka

• UDRŽUJME KOLEM KONTEJNERŮ POŘÁDEK
• NEVYHAZUJME / NESKLADUJME V KONTEJNERECH
VZDUCH!
TO ZNAMENÁ, ŽE ROZLOŽÍME KRABICE, SEŠLAPEME
PLECHOVKY A PET LAHVE.

• PŘIVEZEME-LI PAPÍR V PLASTOVÝCH PYTLÍCH, VYSYPEME
HO A PYTEL VHODÍME DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU VEDLE
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Na čis�rnu odpadních vod
dochází v poslední době ke zvýšení
nátoku odpadní vody pokud přijde
dešť. Důvodem je zřejmě
skutečnost, že některé domy mají
svedenou dešťovou kanalizaci do
splaškové i přes to, že obec

prováděla kontroly v každé
nemovitos� při přepojování
kanalizačních přípojek. Někdy ani
vlastník domu ( zejména, pokud jej
nestavěl ) netuší, co v domě kam
vede. Někdy může vlastník záměrně
nějakou skutečnost zatajit, aby

nemusel složitě problém řešit. Při
všech provedených kontrolách, až
na jednu, bylo zjištěno, že dešťové
vody jsou vedeny mimo splaškovou
kanalizaci.

ROK KO PLAST PAPÍR SKLO KOV

2021
1.Q 40,937 3,225 1,523 0,914 0,135
2020

148,761 10,962 6,808 4,988 0,561
4.Q 39,610 2,619 2,001 0,948 0,101
3.Q 40,316 2,816 1,621 1,350 0,178
2.Q 33,558 2,986 1,941 1,238 0,122
1.Q 35,277 2,541 1,245 1,452 0,16
2019

120,72 10,693 3,397 3,250 0,266
4.Q 34,093 3,269 1,470 0,872 0,087
3.Q 33,307 3,163 0,816 1,065 0,09
2.Q 19,380 1,934 0,288 0,189 0,026
1.Q 33,940 2,327 0,823 1,124 0,063
2018

124,289 11,205 3,655 4,175 0,327
4.Q 28,834 2,901 1,041 0,690 0,085
3.Q 32,893 3,351 0,795 1,096 0,094
2.Q 26,856 3,180 1,009 0,940 0,054
1.Q 35,706 1,773 0,810 1,449 0,094
2017

90,385 7,955 4,995 3,762 0,311
4.Q 31,792 2,223 1,185 0,621 0,058
3.Q 28,091 2,279 1,625 1,138 0,057
2.Q 16,997 2,297 1,276 1,104 0,114
1.Q 13,505 1,156 0,909 0,899 0,082

V této tabulce uvádíme přehled
vytříděných odpadů od roku 2017
v tunách.
KO – komunální odpad v černé
popelnici

Obec provede v nejbližší době kontrolu odvodu dešťových vod z nemovitos� tzv.
kouřovou zkouškou. Vlastník nemovitos�, u kterého bude zjištěno napojení dešťových
vod do splaškové kanalizace, zapla� náklady za kouřovou zkoušku a bude muset ihned

závadu odstranit.



Číslo 1/2021
Dobrovodský zpravodaj

www.dobravodauhoric.cz oudobravoda@�scali.cz

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

10

Adam Doležel

66 let
66 let
78 let
83 let
73 let

Jaroslava Michalicová
Milan Zima
Dana Kvasničková
Jaroslav Flégl
Jan Hanes

12.1.2021
5.2.2021
5.2.2021
26.2.2021
11.3.2021

Po dlouhé odmlce plné restrikcí, Vás můžeme pozvat díky postupnému rozvolňování na společnou akci
věnovanou především dětem. Přijďte se tedy společně pobavit, setkat a užít si prázdninové odpoledne.

Blahopřejeme k životnímu výročí

70 let Jana Vorlová
Jiřina Kučerová
Lenka Málková
Fran�šek Vejr
Jaroslav Voháňko
Jana Machková

75 let Naděžda Bednářová
Milan Havelka
Fran�šek Málek

80 let Jana Dušková
85 let Božena Vrabcová

Zdeňka Doležalová

Nabízíme:
• pomoc při osobní hygieně (koupání, toaleta, atd.)
• pomoc při zajištění stravy a chodu domácnos� (včetně nákupů)
• pomoc při vyřizování na úřadech a osobních záležitos�
• výchovné vzdělávací a ak�vizační činnos�
• doprovod a dopravu na kulturní, sportovní a společenské akce
• mnoho dalších činnos�, aby i zcela nesoběstačný člověk mohl zůstat doma

Pokud potřebujete zajis�t osobní asistenci pro sebe nebo své blízké, zavolejte si pro více informací
tel.: 608 426 261, pondělí až pátek mezi 9.00 a 15.00, nebo nám napište e-mail na: asistence.dpk@email.cz

Poskytujeme nepřetržitou terénní osobní asistenci (u klientů doma) ve všech obcích regionů Hořicka a Novopacka
Asistenci poskytujeme částečně i zcela nesoběstačným lidem od 3 let věku (vč. seniorů a zdrav. pos�žených osob)

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO


