
 

  

             Dobrovodský 

      ZPRAVODAJ 
 

 Číslo 2/14     ROČNÍK  XX.                                  Říjen 2014         
 

 

Vzpomínka na hasičskou zbrojnici v Dolní Dobré Vodě - rok 1959. 

Lípy byly pokáceny v roce 1964 z důvodu výstavby nové kanalizace.  
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VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

10. a 11. října 2014  
 

Volební místnost bude v přízemí základní školy. PÁ 10. 10.2014   14.00 – 22.00 hodin 

        SO 11. 10.2014   8.00 – 14.00 hodin 
 

V případě zájmu o návštěvu volební komise s volební urnou doma kontaktujte obecní úřad před konáním voleb 

nebo přímo požádejte volební komisi v den voleb  (nemoc občana nebo starší občan s omezenou pohyblivostí). 

Občané jsou povinni předložit volební komisi průkaz totožnosti. 

 
 

 

Projekt „Regenerace zeleně v okolí Dobrovodského rybníka“ 

          Téměř veškeré práce projektu, tj. ořezy topolů, kácení topolů a výsadba nových stromů, 

byly  provedeny v období říjen 2013 – březen 2014. V současné době běží dvouletá následná 

péče, kterou provádí dodavatel, tj. firma OK Zahrady Nový Bydžov. V průběhu letního období 

firma pravidelně zalévala vysazené stromy. V současné době byla provedena kontrola 

zdravotního stavu vysazených stromů, která vytypovala mrtvé stromy a ty budou nahrazeny 

novými stromy. Ukončení projektu a předložení závěrečné zprávy bude v září 2015. 

 Veřejnost určitě zaznamenala změny, které nastaly po realizaci projektu. Kořenový  

systém  původních vzrostlých  topolů  odebíral  vláhu v okolí, topoly  vytvářely  trvalý stín a tím došlo                

k potlačení růstu rostlin a keřů nacházejících se  pod topoly. Vykácení topolů přineslo veškeré vegetaci               

na březích rybníka světlo, sluneční svit a vláhu. Dosud utlačované břehové keře a porosty bujně rostou. Břehy 

rybníka zarůstají travinami, obrůstají ponechané pařezy a torza topolů. Veřejnost příznivě ocenila výsledek 

projektu, a proto bude obec se zvýšeným úsilím udržovat břehy rybníka tak, aby Dobrovodský rybník a jeho 

okolí bylo nadále oblíbeným místem procházek široké veřejnosti. 

 

Bezpečnostní přeliv rybníka 

        V průběhu září vyčistili místní rybáři  

bezpečnostní  přeliv Dobrovodského  rybníka, 

opravili  hranu  přelivu  a  boční zeď pod přelivem, 

která byla narušena mrazy a povodněmi. Dále  

rybáři  vyrobili a instalovali  česla pod novou 

lávkou na  přelivu  rybníka,  která zabrání úniku ryb 

při zvýšeném stavu hladiny rybníka. Drobné opravy 

přelivu budou ještě pokračovat. 

 

 

Protipovodňové opatření na dolním toku Chlumského 

potoka 

        Dolní tok Chlumského potoka je dlouhodobým 

problémem obce zejména v době přívalových dešťů           

a zvýšeného stavu hladiny vody v potoce. Tento problém 

obec řeší již několik let. V úseku za Cukrovarským 

rybníkem dochází k zanášení stavidla a betonových 

propustků naplaveným materiálem. Následkem toho 

dochází ke zvednutí hladiny vody v potoce, zanáší se 

kanalizační řad a vzniká nebezpečí rozlivu Chlumského potoka v lokalitě na „Kotlině“ a na bývalém hřišti 

v Dolní Dobré Vodě. Obec ve spolupráci s KÚ Královéhradeckého kraje a Povodím Labe st.p. hledá řešení, jak 

minimalizovat nebezpečí rozlivu hladiny potoka v Dolní Dobré Vodě a uchránit tak majetek občanů.  Místní 

hasiči hlídají v době silných dešťů průtok potoka a v kritických místech potok čistí. Potok je ve správě Povodí 

Labe st.p., které odstranilo v loňském roce větší uměle vytvořené překážky na dolním toku Chlumského potoka 

za Cukrovarským rybníkem. Tyto překážky trvale zvedaly hladinu vody v potoce a byla zaplavena kanalizace, 

kterou obec následně vyčistila.        
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        Starostka obce pozvala na poslední zasedání zastupitelstva zástupce Povodí Labe st.p., který informoval 

zastupitele o stavu dolního toku potoka a zároveň seznámil zastupitele s návrhem vybudování odlehčovacího 

přelivu přímo v břehu potoka a to před betonovými propustky ve směru toku. Odlehčovací přeliv bude odvádět 

vodu z potoka při zvýšeném stavu hladiny pod stávající přeliv Dobrovodského rybníka a sníží se tím nebezpečí 

stoupání hladiny vody v potoce směrem do obce při zanesení stavidla a propustků naplaveným materiálem. 

Pokud bude tento záměr na Povodí Labe st.p. podpořen, mohlo by dojít k vybudování nového odlehčovacího 

přelivu již  v roce 2015. 
          

Projekt „Obnova výsadby ovocných stromů podél polních cest“ 

 Projekt bude realizován v období říjen – listopad 2014 firmou Zahradnictví 

Květ ze Stračova, která vyhrála poptávkové řízení. Podél polních cest vedoucích 

z Ohrady k rybníku budou vysázeny ovocné stromy – jabloně, hrušně, třešně        

a švestky. Projekt bude realizován ve spolupráci s VŠÚO Holovousy,             

který po dohodě se starostkou obce připravil pro výsadbu ovocné stromky,      

které jsou místními odrůdami.  Náklady projektu budou v celkové výši cca 135 

tisíc Kč a půjdou z vlastních prostředků obce. 
 

Opravy a záměry plánované na podzim 2014  

-  kulturní dům    - oprava dešťové kanalizace 

-  výsadba ovocných stromů podél polních cest z Ohrady k Horce 

-  pohostinství – zabezpečení oken venkovními roletami 

-  nový šlehací a hnětací stroj do školní kuchyně ( 50 l ) 

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

ve vlastnictví  Královéhradeckého kraje – zaměření je podmínkou pro uskutečnění 

bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví obce  
 

Základní škola a Mateřská škola 

        Školní rok byl zahájen 1.září 2014. Do mateřské školy chodí 50 dětí, základní škola 

má 50 žáků. Do 1.ročníku nastoupilo 13 žáků. V letošním školním roce došlo ke změnám 

v umístění jednotlivých ročníků. 1.ročník je umístěn v menší učebně v mezipatře              

a vybavení třídy bylo doplněno o potřebný nábytek. Spojení jednotlivých ročníků bylo 

zachováno, tj. jsou spojeny 2. a 3.ročník, 4. a 5.ročník.  Děti MŠ a žáci ZŠ se zapojí 

v průběhu školního roku do celoročního ekologického projektu „Moje místo v přírodě - 

život u rybníka, cesta ke kořenům a poznávání regionu“. Plavecký výcvik byl zahájen v září. Školní družina má 

dvě oddělení se dvěma vychovatelkami. Škola organizuje pro žáky několik zájmových kroužků – hru na flétnu, 

informatiku, keramiku, sportovní hry, anglický jazyk a taneční kroužek. 

        V průběhu letních prázdnin byla provedena oprava fasády a nátěry oken letní herny na školní zahradě. 

V září byla provedena 1.etapa rekonstrukce betonového povrchu před letní hernou. Na původní beton byl 

nanesen nový povrch z gumového granulovaného gumového recyklátu s barevnými herními motivy. Děti jej 

mohou využívat k různým hrám. Nový povrch je bezpečný, téměř bezúdržbový, měkký a příjemný. V příštím 

roce bude provedena 2.etapa rekonstrukce školní zahrady, při které bude vybudována cyklodráha pro dopravní 

výchovu. V tělocvičně základní školy bylo provedeno nové obložení stěn. Ve školní kuchyni je plánována 

postupná modernizace zařízení. Letos bude pořízen nový míchací a hnětací stroj s doplňkovým vybavením           

( struhadla        a mlýnek na maso ) v celkové částce cca 110 tisíc Kč. V příštím roce bude pořízen konvektomat 

včetně varných nádob za cca 250 tisíc Kč. Důvodem modernizace vybavení školní 

kuchyně je zastaralé původní vybavení ( stáří 30 let a více ), na které dnes již nejsou 

náhradní díly. V současné době se ve školní kuchyni vaří celkem 125 obědů. 

Předpokládáme,  že během dalších dvou let ještě počet obědů vzroste, protože do školy 

půjdou silné ročníky.  

        Od září nastoupil do školní kuchyně nový kuchař pan Adam Šádek,               

kterému přejeme spokojené strávníky. Paní Jitka Kotenová odešla do důchodu                

a všichni touto cestou děkujeme za dlouholetou práci ve školní kuchyni a přejeme jí 

pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodně radosti z vnoučat. 
 

Učitelky ZŠ a MŠ děkují rodičům za aktivní pomoc při organizování různých akcí pro děti, např. společných 

dílen, zahradní slavnosti apod. 

          Mgr. Marcela Hudková 
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Činnost SDH Dobrá Voda u Hořic v roce 2014 

        Začátek roku byl tradičně zahájen výroční členskou schůzí, kde hasiči 

zhodnotili  uplynulý rok a naplánovali činnost na rok 2014. V únoru a březnu 

jsme uspořádali hasičský a maškarní ples. V dubnu pak proběhl sběr železného 

šrotu, který budeme provádět i nadále ve dvouletých cyklech. 

        Rok 2014 je ve znamení oslav 150ti let od založení prvního českého sboru 

dobrovolných hasičů. Naši veteráni se v květnu zúčastnili dojezdu jedné z etap 

propagační jízdy SH ČMS a výstavy historické techniky na náměstí v Jičíně. 

Členové našeho sboru zajišťují činnost jednotky obce, která je v rámci Hořicka 

vyčleněna na pomoc při živelných pohromách. Naše jednotka společně 

s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého 

kraje nacvičovala na letišti v Hradci Králové evakuaci obyvatel z oblasti 

postižené záplavami a výstavbu humanitární základny. 

        Největší radost máme z činnosti mladých hasičů, kteří pod vedením Marcely Sladké a Lucie Valentové 

dosáhli vítězství v okresním kole hry Plamen v kategorii mladších žáků. Od října část dětí přechází do kategorie 

starších žáků, kterým se bude při nácviku věnovat Hanka Zapadlová. Sbor dobrovolných hasičů má v současné 

době 18 mladých hasičů a 41 dospělých členů. Informace o činnosti sboru a fotografie z akcí jsou na našich 

internetových stránkách www.sdh-dobravoda.cz. 

 V letošním roce vybavila obec zásahové vozidlo SDH výsuvnou plošinou pro ukládání vybavení vozidla, 

teleskopickým žebříkem a ponorným čerpadlem. V hasičské zbrojnici bude provedena výměna oken.                 

Část suterénu kulturního domu obec zrekonstruovala a hasiči zde budou mít klubovnu.  

        Rádi bychom touto cestou poděkovali za podporu, které se nám dostává ze strany zastupitelstva obce            

i ze strany občanů. 

Jaroslav Šedivý, starosta SDH 
 

Mladí hasiči 

        Děti se pravidelně scházejí a pilně se připravují nejen na soutěže. Na lednovou valnou 

hromadu SDH děti nacvičily pohádku Sůl nad zlato a za její zdařilé předvedení sklidily velký 

potlesk. V jarních měsících se mladí hasiči zúčastnili neobvyklé soutěže v Miletíně, kde byly 

testovány znalosti v oblasti první pomoci. Nechyběly ani hasičské dovednosti. Naše děti 

skončily na šestém místě a těší se na další ročník. 

          Soutěž v Bradě-Rybníčku se konala za ošklivého počasí. Děti byly na osmém místě. 

Nepříznivé počasí prověřilo zdraví účastníků, ale nakonec nikdo nebyl nemocný. Děti si zasoutěžily i doma. 

Místní SDH pořádal okrskovou soutěž. Pozvána byla družstva dospělých i mladí hasiči z okolí. Dětských 

družstev bylo sice málo, ale všem se dařilo a všichni dostali medaile. Hlavní závod okresní soutěže „Plamen“     

se konal v Nemyčevsi. Našim dětem se dařilo v jednotlivých disciplínách výborně a v kategorii mladších 

družstev zvítězily. Do sbírky jim přibyla další zlatá medaile a do klubovny zlatý pohár. Nejmenší mladí hasiči 

předvedli na Dětském dnu v Dobré Vodě u Hořic ukázku štafety dvojic. Poslední závody v Milovicích byly      

pro mladé hasiče úspěšné a děti přivezly zlaté medaile z tradiční „Milovické naběračky“.   

        V současné době začíná další ročník okresní soutěže „Plamen“ – podzimní 

kolo. Naši mladí hasiči přecházejí do starší kategorie. Dvanáctileté děti budou 

soutěžit s patnáctiletými zkušenými soupeři, a tak si na další medaile budou 

muset asi chvíli počkat. Nejmenší děti budou pilně trénovat, aby se mohly zapojit 

do soutěží. 

                                                                             Marcela Sladká      

                                                                                                                                                     

Divadelní spolek „Kohouti“  

 

 Jak to začalo ? Na podzim roku 2012 proběhl rozhovor mezi starostkou obce a Lenkou 

Petrákovou, která vede místní karatisty. Starostka se zmínila o tom, že by byla ráda, kdyby se 

oživila tradice místního ochotnického divadla a kdyby se našli nadšenci, kteří by do toho šli. 

Lenka oslovila karatisty na tréninku a později ještě získala další zájemce, celkem 11 lidí.       

Od zimy do jara zkoušeli divadelníci ve volném čase komedii „Pravěk“ od autora Pavla 

Němce. Premiéra proběhla  12. července u příležitosti místní poutě a byla velmi úspěšná. Sál kulturního domu byl 

naplněn k prasknutí, humor divadelní hry si diváci užili a nakonec herce odměnili dlouhým potleskem. 

 

http://www.sdh-dobravoda.cz/
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 Velkým překvapením pro herce byla utajená přítomnost autora divadelní hry pana Němce s manželkou. Autor 

po představení poděkoval hercům za způsob nastudování jeho hry a za to, že se jim podařilo výborně pobavit 

návštěvníky. Starostce autor sdělil, že viděl svoji hru nastudovanou již dvacátým souborem a výsledek byl velmi 

dobrý. Zároveň ocenil, že soubor má mladý věkový průměr na to, aby vydžel dlouho a případně si vychoval další 

nástupce.  

 Zakládajícími členy spolku jsou Michal Pavel, Lenka Petráková a Adam Šádek. 

Dalšími členy jsou : Hana Kučerová, Nikola Šádková, Marika Kotenová, Lýdie 

Vacková, Marek Horáček, Pavel Puš, Václav Machek  a Tomáš Dušek. 

 Ochotnický spolek bude s nastudovanou komedií hostovat v podzimním období 

ve třech obcích. Dobrovodští  občané budou mít příležitost vidět komedii „Pravěk“ 

v podání místního ochotnického spolku „Kohouti“ ještě jednou a to v prosinci 

2014. Termín bude včas oznámen. Od ledna 2015 bude spolek připravovat novou 

divadelní hru.  

 Starostka obce děkuje členům souboru jménem svým i jménem občanů,         

kteří se zúčastnili premiéry, za úžasný divadelní zážitek, který všechny povznesl               

nad každodenní starosti a přispěl k příjemné atmosféře pouťové zábavy,             

která se konala venku před hospodou po představení.  
  

Projekt „Meziobecní spolupráce“ 

         Jedná se o projekt Svazu měst a obcí, jehož cílem je vytvoření podmínek 

pro dlouhodobou spolupráci obcí v územních obvodech obcí s rozšířenou 

působností ( ORP ) a to zejména v jejich samostatné působnosti. V oblasti ORP 

Hořice je zapojeno 27 obcí. Realizační tým tvoří tři  koordinátorky –               

ing. Kateřina Burianová, ing. Kateřina Karešová a Klára Stanerová Bc., dále 

tématický expert na volitelné téma oblast bezpečnosti – Jakub Krátký Bc. a dva 

motivující starostové. Obce zastupuje starostka Jana Němečková, ORP Hořice 

zastupuje starosta Ivan Doležal. Projekt řeší spolupráci v oblasti sociálních 

služeb, školství, odpadového hospodářství a bezpečnosti.  

 V rámci celé republiky je celkem 186  oblastí ORP, které mají   za sebou 

zpracování analytické části svého strategického dokumentu. V současné době 

pracují týmy na návrhové části, která řeší pro celý správní obvod obcí s rozšířenou působností společnou vizi, 

definuje problémové okruhy, cíle a odpovědnost za jejich plnění a následné jednotlivé aktivity  a opatření. 

  V oblasti odpadového hospodářství je nejčastějším cílem snížit náklady a racionalizovat nakládání             

s odpady ( např. využití sběrného dvora v Hořicích též občany okolních obcí, využití kompostárny v Lískovicích 

okolními obcemi ). V oblasti sociální jde především o podporu terénních služeb a zvýšení informovanosti občanů 

i starostů o šíři poskytovaných služeb v oblasti. Ve školství jde především o podporu zachování stávajících škol, 

zlepšení dopravní obslužnosti z pohledu dětí dojíždějících do škol, modernizace školních budov včetně vybavení 

moderními technologiemi. Volitelné téma bezpečnost mapuje problémová místa –  přechody, cyklostezky, 

obecní komunikace a jejich stav, bezpečnost seniorů, možnost založení spolkové policie a také osvětu veřejnosti. 

  Realizační týmy pracují na projektu od ledna 2014 a ukončen bude v květnu 2015. Meziobecní spoluprací se 

může efektivně vyřešit mnoho důležitých problémů v územních obvodech obcí s rozšířenou působností.           

Od zahájení projektu proběhlo několik společných setkání starostů obcí, která umožnila diskuzi mezi týmem       

a starosty a mezi starosty navzájem. Existuje mnoho příkladů z praxe, které ukazují, jak je možné spolupracovat. 

 

Poděkování 

 Paní Marcele Sladké a Lucii Valentové za obětavou práci s Mladými hasiči. 

 Rodičům mladých hasičů za podporu jejich činnosti a za pomoc při zajišťování zázemí pro děti zejména             

při jejich účasti v jarní části soutěže „Plamen“. 

 Členům ochotnického spolku za úsilí věnované amatérskému divadlu. 

 

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. 
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Sportovní aktivity a zájmové činnosti 
 

Cvičení pro ženy  od 1.10.2014        
STŘEDY  19.00 – 20.00 hodin   

cvičitelky – Hana Pavlová, Lenka Petráková  
  

Kyokushin karate dětské tréninky zahajují 5.10.2014 

tréninky dospělých probíhají 3× týdně,                                                                                          

každé ÚTERÝ, ČTVRTEK a NEDĚLI 

                                    19.00 -  20:30 hodin v tělocvičně ZŠ 

 

Stolní tenis                        zahájí v listopadu v tělocvičně ZŠ 

                                           ÚTERÝ    16.30 – 18.00 hodin            

                                           vedoucí Jarda Sládek  
 

   Keramika pro dospělé     zahájila  22. září 2014, pokračovat bude každé druhé 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 zahajuje zápasem s Libání v sobotu 4.října 2014 v 10.30 hodin 
 

 

 
 

 

 

                                              Kulturní a společenský život v obci 

 

 

18.října 2014      Vítání občánků   -  4 děti 

 

 

25.října 2014 Zájezd do Divadla kouzel Pavla Kožíška,  
Líbeznice u Prahy 

   Odjezd v 11.00 hodin od kulturního domu. 

Začátek představení ve 14.00 hodin ( 2 hod. 10 min. )  

Cena : 350 Kč vstup + 200 Kč doprava, celkem 550 Kč. 

Zájemci se mohou přihlásit na OÚ, platba současně s přihláškou. 

 

 

28.listopadu 2014     Zahájení Adventu  od 16.00 hodin u kulturního domu 

     

   Vánoční show pro děti od 17.00 hodin kulturní dům 

   Divadlo Hnedle vedle – pořad plný písniček a zábavy pro děti i dospělé 

  

     

prosinec  Divadelní představení v podání dobrovodských ochotníků 

    divadelní hra „Pravěk“, autor Pavel Němec  

    termín a čas bude oznámen na plakátech a pozvánkách 

 

 

25.prosince 2014 Štěpánská zábava  od 20.00 hodin 

    Hraje skupina Reflex  vstup – 80 Kč   

 

 

http://www.jhl-nere.cz/
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                     Společenská kronika 

Blahopřejeme k životnímu výročí  

 

70 let  Ilja Tiller   74 let             Josef Rychtera  

           Věra Dušková     Drahoš Drašar 

           Jitka Klímová     Věra Cilerová  

           Jaroslav Budian  77 let  Jaroslav Flégl  

71 let            Milena Šnajdrová  78 let  Zdeňka Doležalová  

72 let     Miloslava Tonarová        Josef Stejskal   

  Hana Hamplová  79 let    Drahomíra Sobotková 

 Vladimíra Pourová    Miloslava Horáková 
 Danuše Kvasničková             81 let             Jaroslava Duchoňová 

 Jaroslav Pour              82 let             Hana Hátlová  

73 let             Jana Dušková             84 let             Jiří Draštík 

 Alena Drašarová  85 let             Jarmila Hlušičková 

                       Jaroslava Fléglová             90 let             Jarmila Stuchlíková  

                 91 let       Věra Fikarová  

        

 

Narodili se : Viktor Frýda     Kateřina Žižková 

  Štěpán Štayr     Kateřina Horáčková  

  Ella Michalicová    Olga Hudcová 

 

 

 

 

 

Sňatky : Dušan Krátký a Barbora Mikolandová 

  Iva Hellingerová a Patrik Rychtera 

  Václav Machek a Klára Kutá 

   

 

 

                       Zlaté svatby :   Zdeňka Divoká a Jindřich Divoký 

                                                               Jana Kopová a Jaroslav Kop 

                                                               Věra Kaválková a František Kaválek 

                                                              Jitka Klímová a František Klíma  

                                                   Danuše Kvasničková a Josef Kvasnička 

 

 

 

 

 

 

 

Zemřeli : 30. 7.2014 Zdeňka Petrová  nedožitých 88 let 

18. 8.2014 Anna Černá     nedožitých 92 let 

 

 

 

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

Redakční rada : Mgr. Jana Němečková, Radka Štainerová, František Vejr, vydáno 3.října 2014 

oudobravoda@tiscali.cz, www.dobravodauhoric.cz 

 

 

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

