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      ZPRAVODAJ 
 

 Číslo 1/18     ROČNÍK  XXIV.                                       Září  2018    
 
 

 

Zprávy ze zastupitelstva 
 Schválilo přijetí dotace ve výši 400 000 Kč za Zelenou stuhu soutěže Vesnice roku 2016 od Státního 

fondu životního prostředí ČR na realizaci úpravy zeleně pro připravované nové dětské hřiště v Dolní DV 

( Kotlina ). Realizace musí být dokončena do roku 2020. 

 Bylo provedeno geodetické zaměření lokality řešené územní studií pro novou bytovou výstavbu v obci 

tak, aby byl geodetický podklad využitelný pro vypořádání směny pozemků s p. Vrabcem i pro budoucí 

zpracování projektové dokumentace výstavby inženýrských sítí. 

 Obec poskytla finanční dar ve výši 10 000 Kč Domácímu hospicu Duha, o.p.s. v Hořicích na pořízení 

potřebných pomůcek, které půjčuje rodinám nemocných občanů. 

 Rozhodlo o pořádání podzimní přehlídky divadelních ochotnických souborů – Divadelní srdce. 

 Vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Dobrá Voda u Hořic. 

 Obec získala dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 3 mil Kč na kofinancování stavby 

„Dobrá Voda u Hořic, Splašková kanalizace a ČOV“. 

 Schválilo 9 členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2018-2022. 

 Schválilo příspěvek ve výši 2 000 Kč pro Linku bezpečí,z.s. 

 Schválilo uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.1.2017 na realizaci veřejné zakázky                

s názvem „Dobrá Voda u Hořic, Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“ a to na realizaci 

neuznatelných kanalizačních přípojek ve výši 2 139 049,95 Kč vč. DPH – veřejná část přípojek k trvale 

neobydleným domům, občanské vybavenosti a provozovnám. 
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Stavba kanalizace a ČOV  
          Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2018 a ukončení je předpokládáno v srpnu 2019.  Do konce 

srpna byl položen hlavní řád v komunikacích 3.tř. v Dolní Dobré Vodě a zároveň byly provedeny veřejné části 

domovních kanalizačních přípojek. Současně s tím byly vybudovány základy pro centrální ČOV a byly 

umístěny na míru vyrobené betonové nádrže. Podél potoka je od ČOV směrem k Horní Dobré Vodě pokládáno 

hlavní kanalizační potrubí.  

          Od září se stavba přesunula do Horní Dobré Vody. Uzávěra vydaná pro celou Horní Dobrou Vodu 

bude trvat do 30.11.2018. Průjezd vozidel bude omezen. Kritickým místem bude úsek od křižovatky             

u Bednářových po R. Šnajdra. Práce v tomto úseku budou zahájeny v pondělí 17.září a úsek bude           

zcela neprůjezdný pro motorová vozidla po dobu cca 1 měsíce.  

    Autobusy budou zajíždět do obce pouze od Bašnic se zastávkou u Váhy a u dočasně umístěné 

zastávky u staré školy. Zde se otočí, vrátí se do Bašnic a dále pojedou na Hořice nebo na Sukorady. 

Zastávky u pošty a kulturního domu nebudou po dobu uzávěry obslouženy.  
      

Přípojky uznatelné z dotace : obec získala dle vyhlášených pravidel dotační výzvy dotaci na veřejnou 

část domovních přípojek k trvale obydleným nemovitostem ( v době podání žádosti ) ve výši 63,5 %. Zbylou 

část nákladů na veřejnou část přípojky ve výši 36,5 % nákladů uhradí obec z vlastních prostředků.  

Přípojky neuznatelné z dotace : jsou to přípojky k nemovitostem trvale neobydleným, občanské 

vybavenosti ( KD, ZŠ a MŠ ) a k provozovnám. Obec poskytne vlastníkům trvale neobydlených 

nemovitostí, tj. domů určených k bydlení, příspěvek ve výši 36,5 % z celkových nákladů na veřejnou část 

neuznatelné přípojky a to za podmínky, že přípojka bude ukončena kontrolní šachtou na pozemku 

vlastníka a bude dodržena projektová dokumentace, kterou zajistila a hradila obec. Pro stanovení výše 

příspěvku obce jednotlivým vlastníkům trvale neobydlených domů se bude vycházet ze skutečné délky veřejné 

části jejich přípojky. Náklady na veřejnou část přípojky ve výši 63,5 %  uhradí vlastník nemovitosti. 

Náklady na soukromou část přípojek uznatelných i neuznatelných budou hradit vlastníci nemovitostí 

z vlastních prostředků a budou je stavět svépomocí nebo využijí služeb místních firem.  

Obec neposkytne příspěvek na veřejnou část přípojek provozoven.  

Občanská vybavenost je ve vlastnictví obce a tyto přípojky hradí obec v plné výši. 
 

     Vážení spoluobčané,  

     stavba kanalizace a ČOV se připravovala 12 let. Důvody uskutečnění této stavby byly jasně nastaveny 

legislativou tohoto státu a bylo by od zastupitelů předchozích i současných nezodpovědné, pokud by se problém 

čištění odpadních vod v obci nesnažili řešit s cílem postavit novou splaškovou kanalizaci ukončenou centrální 

čistírnou odpadních vod. 

    Rok 2020 je pro naši obec zásadní, protože tímto rokem končí obci povolení k vypouštění  šedé smradlavé 

pěnící vody plné chemických prostředků do potoka. Je málo deštivých srážek, které by splašky v potoce ředily. 

Některé nemovitosti opakovaně přečerpávají obsah septiků a žump do veřejné kanalizace, protože je to 

zadarmo. Ještě lepším řešením je napojení dešťové vody do nátoku před septikem, protože takový septik je 

v případě deště propláchnut do veřejné kanalizace zcela bez práce.  A věřte, že takových případů je v obci také 

hodně. 

         Mezi občany je šířen názor, že měla obec koupit domovní ČOV ke každému domu a bylo by vyřešeno. 

Jenže, domovní ČOV má svoji omezenou životnost a zároveň se o ni musí majitel starat tak, aby fungovala. 

Dotaci na pořízení domovních ČOV naše obec nezíská, protože nespadá do kategorie obcí, které mohou žádat.   

Taková dotace je pro malé obce, které nemají kanalizaci. I kdyby obec lidem domovní ČOV koupila z vlastních 

prostředků, občané by rozkopali pouze své pozemky a to mnohem více než dnes, kdy budou kopat pouze rýhu 

pro jednu trubku. U některých nemovitostí by ani nešlo ČOV umístit. Za 15 až 20 let by občané řešili problém, 

co dál s nefunkční ČOV a chtěli by opět po obci, aby se postarala. Byla by obec pochválena, že nakládá 

s veřejnými prostředky hospodárně a odpovědně ?  

    Vybudováním nové kanalizace a centrální ČOV obec zhodnocuje nemovitosti v obci za cenu toho, že se 

na 15 let zadluží proto, aby na sebe převzala starost o splašky svých občanů.  
 

         Stavba nové kanalizace a ČOV musí být v každém případě dokončena a nezmění 

to ani nové zastupitelstvo po volbách. V některých obcích nedělají zastupitelstva          

před volbami raději nic zásadního, aby nenaštvali voliče. My jsme je naštvali. Ale kdo 

se zamyslí, zjistí, že jenom plníme to, co jsme občanům slíbili a 12 let na tom pracovali.  
 

Starostka 
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Zprávičky ze školky 
   Provoz školky byl ukončen 22.června a po prázdninách byl 

zahájen až 3.září. Důvodem zkrácení provozu byla plánovaná 

rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vody a odpadů ve všech třech 

patrech školky, která zasáhla v přízemí sklady a sociální zařízení 

kuchyně a dále umývárny a WC v 1. a 2.patře. Práce probíhaly až 

do posledního týdne prázdnin a souběžně s tím finišoval i úklid.  

   V novém školním roce dochází do školky 34 dětí a jsou 

rozděleny do dvou oddělení. Pracují zde tři učitelky, částečně 

školní asistentka ze školy a školnice. Ve školce je dětem nabízena řada doplňujících aktivit.  Při sestavování 

nabídky aktivit je přihlédnuto vždy k zájmu dětí a rodičů. Nabídka je aktuálně upravována. Děti se aktivit 

účastní na základě vlastní volby a výběru. V souladu se Školním vzdělávacím programem ( ŠVP ) klademe 

důraz na podporu rozvoje zdravého životního stylu již od raného dětského věku, a proto se školka zapojila        

do několika projektů. 

 Zaregistrovala se do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovu 

„Mrkvička“. Získané metodické materiály jsou využívány při výchovně vzdělávací činnosti a přispívají            

k obohacení a zpestření realizovaných aktivit. 

 Zapojila se do projektu „Sportovní školička“, která je součástí ŠVP od škol. roku 2012/2013 a trvá dosud. 

Jedná se o ucelený program sportovní přípravy dětí ve věku 4 – 6 let. Projekt je otevřený pro chlapce              

i děvčata v rozsahu 8 lekcí. Obsah jednotlivých lekcí klade důraz na všeobecný pohybový rozvoj dětí. 

 Zapojila se do projektu ,,Preventivního screeningového vyšetření zraku dětí“. Jedná se o unikátní metodu 

prevence vad zraku dětí předškolního věku. 

 Opakovaně se zapojuje do projektu obchodního řetězce Albert s názvem „Zdravá pětka“. Účast v tomto 

projektu má pozitivní dopad na budování stravovacích návyků u dětí. 
 

Zprávy ze školy 
     Školní rok byl zahájen 3.září a do školy dochází 38 žáků, 21 místních žáků        

a 17 dojíždějích. Žáci se učí ve  dvou třídách  a volný  čas  po vyučování   

tráví   dvou odděleních družiny. Škola v letošním školním roce nabízí žákům 

kroužek anglického jazyka, pohybový, sportovní  zaměřený na atletiku a hry,  

informatiku a keramiku.  
     Škola  získala výhru v soutěži „Domestos do škol“ od  agentury  Garp   

Integrated  ve  výši  60 000 Kč,  kterou použila na nákup sanitárního   

vybavení a obkladů pro rekonstrukci  WC školy.  . 
Aktivity ve školním roce 2018/2019 
Mateřská i základní škola na tento školní rok připravila celoroční školní projekt ,,MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ 

se zaměřením na environmentální výchovu. O obsahu a aktivitách projektu Vás budeme informovat příště. v 

Plavecký výcvik bude zahájen v listopadu.    

                                                                                                                                  Mgr. Marcela Hudková 

Zprávy Mladých hasičů 

 Celé jaro patřilo různým akcím a soutěžím, ve kterých byly naše děti úspěšné. 

 V Miletíně se konala v březnu soutěž v uzlování a děti „ušmodrchaly“ přední místa. 

 V dubnu byla vyhlášena celorepubliková akce „Uklízíme Česko“, do které jsme se děti zapojily. 

Uklidily odpadky v úseku Dobrá Voda – Bílsko, Dobrá Voda – přejezd u letiště a Dobrá Voda – 

Hořice. Děti naplnily 23 velkých pytlů odpadu ( použily rukavice a bodec na odpad ). Po práci 

přišla zábava – děti šly za odměnu do kina. 

 Do Slatin jezdíme na soutěž jednotlivců, kde je velká konkurence. Obsadili jsme od 10. do 18. místa. 

 Družstva mladších a starších dětí se zúčastnila okrskové soutěže v Sukoradech a obě družstva byla stříbrná. 

 Nejdůležitější závěrečné závody celého ročníku soutěže Plamen byly pro nás opět velmi úspěšné. Dvě 

družstva starších dětí přivezla bronz a družstvo mladších dětí bylo čtvrté. V letošním roce odešly nejstarší    

děti do dorostu a hned vybojovaly 1.místo. 

 Poslední soutěž v Holovousích, taková jen pro radost, dopadla také úspěšně. Mladší družstvo bylo na 3.místě  

a starší družstvo na 5.místě.  

Naši mladí hasiči jsou opravdu úspěšní a navíc je z nich výborná parta. Pokud by měly další děti zájem 

zapojit se do sportovního kroužku hasičů, budou vítány.                    Marcela Sladká 
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Investiční akce v roce 2018  
 Stavba kanalizace a ČOV –  náklady v roce 2018 budou cca ve výši 39 400 000 Kč. 

 Rekonstrukce umýváren a WC v mateřské škole – v době letních prázdnin byla provedena kompletní 

výměna odpadů a rozvodů vody v umývárnách a na WC ve třech patrech budovy MŠ. Výměna stoupaček 

odpadů zasáhla též přízemí kuchyně – sklady, přípravnu zeleniny, WC a sprchu. Důvodem rekonstrukce 

bylo opakovaně praskající vodovodní potrubí a odpady, které trvá již několik let. Provedením rekonstrukce 

bylo odstraněno nebezpečí možné havárie, která by uzavřela provoz školky v průběhu školního roku. 

Rekonstrukce trvala celé dva měsíce letních prázdnin;  

Provedené práce : vybourání starých rozvodů vody a odpadů ve všech patrech budovy; nové obklady stěn     

a podlah koupelen a WC; instalace nového sanitárního vybavení též s ohledem na dvouleté děti; vybudování 

WC pro učitelky ve 2.patře MŠ; nové obklady stěn a podlah sociálního zázemí kuchyně a skladu brambor 

včetně nového sanitárního vybavení;  celkové náklady rekonstrukce byly ve výši – 912 245 Kč. 

 Rekonstrukce schodiště u kulturního domu – schody byly narušeny díky vlivům počasí. Kompletně bylo 

schodiště rozebráno. Kameník obrousil staré lepidlo a beton na jednotlivých schodech. Základové schodiště 

bylo obroušeno, dobetonováno a nanesena hydroizolace. Jednotlivé stupně schodiště byly přilepeny, 

zaspárovány a natřeny ochrannou penetrací. Zároveň bylo opraveno teraso v celé šíři podesty přede dveřmi. 

Celkové náklady na opravu byly ve výši 152 243 Kč. 
 
 

 

TERMÍNY   SVOZU   PYTLŮ  S PLASTY 
 

17. 9.,   15.10.,   12.11.,  10.12.,  7. 1. 2019 
 

 

Skládka roští za kulturním domem je OTEVŘENA. 

 Na skládku je možné složit pouze roští.   
 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

15. září 2018  Čas : 9:00 – 9:25 hodin  Stanoviště : u prodejny Jednota 
 

Občané předají odpad osobně svozové firmě. 
 

 

Změna telefonního spojení na Územní pracoviště Finančního úřadu v Hořicích 
 

NOVÉ ČÍSLO NA PODATELNU  :  493 542 101 
 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

se konají ve dnech 5. a 6.října 2018  
 

Sídlo volebního okrsku v obci :  budova ZŠ  – přízemí 

                         5.10.2018 pátek  14:00 – 22:00 hodin 

                         6.10.2018 sobota   8:00 – 14:00 hodin 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popř. státní občanství 

státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost  a státní občanství prokáže volič 

občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Cizinec se prokáže  průkazem povolení pobytu. 
 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

Volič může požádat ze závažných důvodů ( zdravotních ) obecní úřad nebo okrskovou volební komisi ve dnech 

konání voleb o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 

pro který byla volební komise zřízena. 
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PŘEHLED  ZÍSKANÝCH   DOTACÍ 
 

Rok 
         
       Název projektu 
 

Celk.v roce           Dotace                 Poskytovatel 
 

2019 Dobrá Voda u Hořic, Splašková 
kanalizace a ČOV 

  
22 578 726,39       22 578 726,39 OPŽP  

  2018 Dobrá Voda u Hořic, Splašková 
kanalizace a ČOV 

  
30 630 525,00       27 630 525,00 OPŽP 

  

 

Dobrá Voda u Hořic, Splašková 
kanalizace a ČOV 

  
                                  3 000 000,00 Královéhradecký kraj 

  2017 Projekt.dok. Kanalizace a ČOV 
  

     235 000,00             235 000,00 Královéhradecký kraj 
  2016 Přírodní školní hřiště 

  
     392 000,00             392 000,00                            MMR ČR - POV 

   2015 Nákup domov. kompostérů 
  

     427 319,58               47 666,00                              Královéhradecký kraj  
  

 
Cena hejtmana – Vesnice roku 

  
                                        25 000,00 Královéhradecký kraj 

    Revitalizace obč.  vybavenosti 
 

                                        343 700,00 Královéhradecký kraj POV 
 

  

 
Regenerace zeleně u rybníka                                       10 953,58            OPŽP 

2014  Oprava obslužné lávky rybník   1 514 616,50             120 829,00                       Mas - Mze – PRV  

 
Regenerace zeleně u rybníka                                  1 393 787,50 OPŽP 

 2013 Vybavení keramické dílny ZŠ   1 106 585,04             204 300,00 Mze ČR – PRV – MAS 

  Dotace na úroky z úvěru                                        32 000,00 Královéhradecký kraj POV 

 
Podpora zaměstnanosti                                        104 000,00  Úřad práce 

  

 
Regenerace zeleně u rybníka                                        766 285,04 OPŽP         

2012 Oprava chodníků Dolní D.V.       983 499,00             255 000,00 Královéhradecký kraj POV   

  Úroky z úvěru                                          40 500,00 Královéhradecký kraj POV 

  Oprava občan. vybav.-ZŠ a MŠ                                      223 286,00 MMR ČR – POV   

  Oprava občan.vybav.-KD                                      376 713,00 MMR ČR – POV   

  Podpora zaměstnanosti 
 

                                         88 000,00 Úřad práce  
 

  

2011 Oprava chodníků u MŠ a ZŠ       463 444,00            344 018,00 Mas - Mze ČR – PRV  

  Dotace na úroky z úvěru                                           48 500,00 Královéhradecký kraj  POV   

 
Podpora zaměstnanosti 

  
                                      70 926,00 Úřad práce 

 2010 Zateplení  budovy ZŠ a MŠ    4 311 049,00         3 948 446,00 OPŽP 

  Oprava střechy ZŠ                                         230 000,00 Královéhradecký kraj POV   

  Obnova zeleně školní zahrada                                        60 000,00 Mikroregon Podchlumí  POV 

 
Podpora zaměstnanosti                                        72 603,00 Úřad práce 

2009 Rozšíření pracov.CzechPOINT        592 407,00              48 309,00 Ministerstvo vnitra   

  Pořízení nového ÚP                                        95 200,00 Královéhradecký kraj    

  Rekonstrukce kult.  domu                                      448 898,00 Mas - MZe ČR – PRV -  

 2008 Oprava občanské vybavenosti        452 000,00            202 000,00 Královéhradecký kraj POV   

  Oprava sportovišť, odvodnění                                       198 000,00 Královéhradecký kraj 

  Pracoviště CzechPOINT                                         52 000,00 Ministerstvo vnitra   

2007 Projekt kanalizace a ČOV        250 000,00            250 000,00 Královéhradecký kraj  

2006 Rekonstrukce míst. komunikací        175 946,00            130 000,00 Královéhradecký kraj POV   

  Rekonstrukce veřejného osvětlení                                         45 946,00 Královéhradecký kraj POV   

2005 Rekonstrukce komunikací -  most     5 840 400,00              90 000,00 Královéhradecký kraj POV   

  Oprava požární nádrže                                    5 679 000,00 Mze ČR     

  Změna č.1 ÚPSÚ Dobrá Voda u H.                                         71 400,00 Královéhradecký kraj POV   

2004 Rekonstrukce obč. vybaven. - KD        162 186,00            128 000,00  Královéhradecký kraj POV   

 
Výsadba zeleně před KD akáty                                        34 186,00 Mikroregion Podchlumí  POV 

2003 Úprava zeleně – veř. prostranství        90 000,00              90 000,00 Mikroregion Podchlumí  POV 

 

                      CELKEM    70 205 704,32    
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ČEZ – DESATERO POMOCI  
I přesto, že nekalé praktiky při prodeji energií nejsou žádnou novinkou a jsou 

všeobecně známé, stále se setkáváme s příběhy našich zákazníků,                      

kteří neseriózním obchodníkům a jejich nátlaku podlehli. Náprava je pak často 

složitá a zdlouhavá. Nejlepší obranou je vědět, jak takového obchodníka poznat     

a jak se nekalým praktikám bránit.  
 

Jak odhalit neférového prodejce?  
- Velmi často se jedná o podomního prodejce, který se snaží vnutit k vám domů 

pod falešnými záminkami,  např. kvůli kontrole elektroměru.  

- Podomní prodejce se vydává za obchodního zástupce ČEZ. V takovou chvíli si buďte jistí, že nejedná            

za ČEZ. Podomní prodej od roku 2017 nevyužíváme.  

- Zavolá vám a chce si po telefonu domluvit osobní schůzku za účelem úpravy vaší stávající smlouvy. Tímto 

způsobem se snaží podomní prodejci obejít zákaz takového prodeje ve vaší obci.  

- Snaží se získat informace o vaší současné smlouvě. Údaje pak může zneužít pro uzavření smlouvy s jiným 

dodavatelem. Současný dodavatel energií vaše údaje má a nepotřebuje je získávat znovu.  

- Nechce vám dát čas na rozmyšlenou a spěchá na podpis smlouvy s tím, že nabídka je časově omezená.       

Ve skutečnosti je ale taková smlouva plná chytáků a skrytých poplatků.  

- Nabídku nechce předat písemně. Vy si tak nabídku nemůžete v klidu projít a porovnat se svou současnou 

smlouvou.  

- Mluví o podezřele vysokých úsporách, které ale ve skutečnosti nevycházejí z vaší skutečné spotřeby        

nebo distribuční sazby. Může se pak stát, že ušetříte velmi málo, nebo dokonce zaplatíte ještě víc.  

- Přesvědčuje vás, že budete mít zaručeně nižší cenu, ale už neříká, že jím uvedená cena je bez DPH,          

nebo dokonce není kompletní. Mohou vás pak zaskočit další, skryté poplatky.  

- Nabízí vám žárovky zdarma, když podepíšete smlouvu. Už se ale nedozvíte, že pokud si to později 

rozmyslíte, zaplatíte klidně i několik tisíc korun právě za žárovky „zdarma“.  
 

Stalo se vám to také?  
Podepsali jste na první pohled výhodnou smlouvu, ale pak jste zjistili,       

že  vás  napálili a  že nevíte  co  dál ? Takovou  zkušenost mají tisíce lidí. 

Důležité je řešit to co nejdříve.  
 

Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď ? 
Pokud jste smlouvu uzavřeli mimo pobočku (např. po telefonu nebo u vás doma), jak to v těchto případech 

běžně bývá, a chcete své rozhodnutí změnit, máte tyto možnosti:  

• Podle zákona (§ 1829 občanského zákoníku) máte právo od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů         

od jejího uzavření bez jakýchkoli sankcí.  

• Další možností, kterou vám umožňuje zákon (§ 11a odstavec 3 energetického zákona), je vypovězení 

smlouvy od okamžiku jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek energií a také bez sankcí. 

Odstoupení, příp. výpověď, zašlete doporučeně na adresu dodavatele, se kterým jste smlouvu uzavřeli. Vzory 

a další informace najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu.  
 

Jste náš zákazník a potřebujete pomoc?  
Jste naším zákazníkem a podepsali jste s někým jiným smlouvu, o které máte pochybnosti ? Rádi Vám 

pomůžeme. Popište nám, co se stalo, a my se vám co nejdříve ozveme. Můžete se na nás obrátit i pokud jste 

smlouvu ještě nepodepsali a rádi byste se jen poradili. Jsme tu pro vás.  

Více na: www.cez.cz/nedejtese     nebo    na bezplatné Zákaznické lince Skupiny ČEZ – 800 810 820. 

 

OBECNÍ KNIHOVNA  
Nabízí širokou škálu žánrů pro malé čtenáře, starší děti a dospělé. Knihovnice pí 

Marcela Sladká zajistila obměnu knihovního fondu ve spolupráci s Knihovnou 

V.Čtvrtka v Jičíně.  

Otevírací doba:  úterý 16:00-17:00 hodin.  
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Zajistěte si odběr SMS zpráv a ZAREGISTRUJTE SE pomocí SMS následovně : 
 

Napište SMS :  

REGISTRUJ  mezera  JMÉNO  mezera  PŘÍJMENÍ  mezera  DOBRAVODA       

mezera  ČÍSLO POPISNÉ 

SMS odešlete na číslo SMS infokanálu obce : 493699212 
Velikost písmen není rozhodující, důležité je dodržení mezer mezi slovy. 

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

zdarma. 
 

Společenská kronika 
 

 

       Narodili se : Josef Frühauf                                                              Vojtěch Krátký 

   Jakub Novotný                                                            Anežka Kolářová 

   Natálie Němcová                                                       Mia Halbsgutová 

   Rozárie Círová                                                          Albert Šádek 

   
        

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

           

71 let  Milan Jaroš     77 let   Jana Dušková    

                        Vlastimil Lanta     Alena Drašarová    

  Miroslava Čelišová     Jaroslava Fléglová   

  Jan Hanes     78 let František Kaválek  

 72 let Naděžda Bednářová                                               Josef Rychtera 

  Milan Havelka     Drahoš Drašar 

  František Málek                                             Věra Cilerová 

 73 let Magdalena Stejskalová   80 let Josef Dušek   

  Eva Macková     82 let Božena Vrabcová  

 74  let Petr Podlaha      Zdeňka Doležalová    

Věra Dušková      Josef Stejskal 

Jitka Klímová     83 let Drahomíra Sobotková   

75 let  Jindřich Divoký    85 let Miluška Špalková 

 František Klíma    86 let Oldřich Sobotka 

     Vladimír Hampl     Hana Hátlová 

 Jana Kopová     88 let Jiří Draštík  

76 let Věra Brádlová    89 let Eva Moníková 

 Miloslava Tonarová 

 Hana Hamplová 

 Danuše Kvasničková 

 Vladimíra Pourová         

        

          

Zemřeli :  Petr Pokorný  - 71 let 

    Jiřina Němečková - 88 let 

                                               Jiří Čapek  - 66 let 

                              Miloslava Horáková - 83 let 

              Jaroslava Duchoňová - 85 let 
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