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Napadlo vás někdy, proč se na Vánoce rozdávají dárky ?  Tato tradice není ničím novým, 

ale má své kořeny v hluboké minulosti. Jak tento zvyk vznikl a proč se lidé obdarovávají ?  Že zrovna               

o Vánocích nacházíme pod stromečkem dárky, není jen tak. Jde o symboliku, která trvá od středověku. Tehdy 

si dávali lidé dárky o svatých nocích. Darování nějakého daru mělo ten význam, že lidé mezi sebou upevňovali 

vztahy a svazky s ostatními lidmi. Dárků moc nebylo, dávaly se spíše maličkosti, které často lidé sami 

vyrobili, aby tak darovali něco ze sebe.Obzvláště mladým lidem se dávala často jablka. Jablko bylo symbolem 

síly, dlouhověkosti a zdraví. S jablkem se darovaly i ořechy, které značily moudrost a zralost. Nechyběly ani 

sladké perníčky, které pečeme i dnes. Ty byly symbolem radosti a slasti mládí. Dívky a mladí chlapci navíc 

dostali i nějakou tu ozdobu. Dívky dostávaly náramky s tyrkysem nebo bílou perlou.           

Ty měly značit nevinnost, čistotu těla i duše a také poslušnost vzhledem k rodičům. 

Mohly se však také darovat zlaté řetízky nebo náramky a to jen, pokud rodina měla více 

peněz. Jinak byly takovéto ozdoby jen pozlacené. Dospělí lidé si často dávali víno v lahvích, 

různé ovoce a sladkosti, které měly značit sladký život. Mezi ostatní dárky patřily i vůně          

či vonné masti. Ty měly za úkol značit štěstí, slávu  a příjemné chvíle strávené pospolu. 

Dnes se podoba dárků změnila, ale vždy je u každého dárku hlavní, že si na nás někdo 

vzpomněl a dá nám tak najevo jeho lásku k nám.  
 

Kde se vzaly vánoční ozdoby ? Stromeček, jak víme, byl poprvé ozdoben svícny. Poté 

se lidé naučili zdobit stromeček každý rok na Štědrý den a zdobili ho převážně červenými 

jablky, pečivem z medu, ořechy a pozlacenými ořechovými skořápkami. Poté byl stromek zdoben perníčky, 

cukrovím, švestkami a jinými věcmi. Používal se i materiál, který byl v dané době dostupný, nejčastěji sláma, 

šišky, hobliny, papír  a trnkové větévky. Časem se stromky zdobily i barevnými řetězy, 

které se slepovaly kváskem a různými obrázky s vánočními motivy. Až ve 20. století přišly 

tradiční čokoládové, skleněné a perníkové ozdoby. Zcela papírové vánoční ozdoby se u nás 

používaly převážně v Podkrkonoší. Typické sněhové figurky jako cukroví se pekly pouze 

v Praze a to v dílně Josefa Reimanna. Přes papírové ozdoby lidé přešly ke skleněným 

koulím a to až koncem 60. let 19 století. Ty se vyráběly v podkrkonošských sklárnách.             

Na Valašsku se vánoční ozdoby začaly vyrábět až v roce 1921 a ozdoby byly převážně 

dřevěné. 
 

Přejeme Vám to, co člověk nejvíc potřebuje - ZDRAVÍ, to co člověk stále hledá - ŠTĚSTÍ 

a to bez čeho nelze žít - LÁSKU. Krásné Vánoce. 
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POPLATKY V ROCE 2017 
 

  KOMUNÁLNÍ ODPAD 420 Kč    osoby trvale žijící v nemovitosti 

     210 Kč    děti 6-15 let 

            děti 0-6 let osvobozeny od poplatku 

                          420 Kč    za objekt, kde není nikdo hlášen                                                    

            k trvalému pobytu    
 

  STOČNÉ 350 Kč    za každou osobu žijící v nemovitosti 

   350 Kč       za objekt, kde nikdo nežije (tzv. rekreační) 
 

Poplatky jsou splatné ke dni 31.března 2017    
 

 

Zpráva Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín – vodné v roce 2017  

Cena vodného zůstane v roce 2017 ve stejné výši jako posledních pět let. VOS a.s. se 

daří držet cenu díky dlouhodobému dobrému hospodaření a mírnému nárůstu 

spotřeby. Cena nevzrostla i díky nezvýšení daňové zátěže na získávání podzemních 

vod, které původně plánovalo Ministerstvo zemědělství. 

 

Stavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod 

         V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a zároveň 

obec připravuje žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí, která 

bude podána v lednu 2017. Pokud bude obec s žádostí úspěšná, bude stavba 

kanalizace a ČOV zahájena cca v září 2017.  Občané budou včas pozváni na setkání s projektanty                       

a administrátory celého projektu. 
 

Projekty realizované v roce 2016  
- Přírodní školní zahrada     570 tisíc Kč 

- Zastávka naučné stezky – odpočinkové místo  238 tisíc Kč  

- Prováděcí dokumentace stavby kanalizace a ČOV  296 tisíc Kč  

- Projekt – nová místní komunikace v HDV   131 tisíc Kč  
 

Dotace v roce 2017  

Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy venkova – 392 tisíc Kč
  

Mateřská a základní škola 

             Mateřská a základní škola připravila v předvánočním čase  pro širokou veřejnost vánoční dílnu. 

Účastníci vyráběli keramické svícny aj. vánoční dekorace, ozdoby ze slaného těsta, malovali na hedvábí, 

stříhali ozdoby z papíru aj. Děkujeme pí Ivě Špičákové za organizaci malování  na hedvábí; pí Jitce Kotenové 

děkujeme za ukázky adventních věnců, adventních kalendářů a svícnů upečených z perníku a precizně 

ozdobených bílkovou polevou;  pí Jarmile Horáčkové za ukázky adventní vazby a svícnů vlastní výroby.  

     Děti v předvánočním čase pekly perníčky, které byly nabídnuty veřejnosti při slavnostním zahájení 

Adventu 25. Listopadu u kulturního domu. V mateřské škole v minulém týdnu úspěšně proběhly vánoční 

besídky s rodiči a také vánoční nadílení nových hraček. Děkujeme obcím Bašnice, Lískovice, Milovice              

a Sukorady za finanční příspěvek  na nákup nových hraček do mateřské školy.  

     Školáci v úterý 20.prosince navštívili představení kouzelníka Pavla Kožíška v Líbeznici u Prahy a poté se 

prošli vánočně vyzdobeným centrem Prahy. 
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Sportovní aktivity 
  

 Kyokushin karate rozpis tréninků sledujte na http://www.kkkdv.cz/ 
 

     Keramika pro dospělé      od října pod vedením pí Táni Dundové , čtrnáctidenní interval – čtvrtky 

                                                 Zájemci získají více informací na OÚ nebo u pí Dundové   
                                                                                 
       Mladí hasiči         středy od 16.00 do 17.00 hodin mladší děti (do 10 let) 

                                             od 17.00 do 18.00 hodin starší děti 

                                   další zájemci se mohou hlásit u pí Sladké 

                                               

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

                                                             sezónu zahájil v říjnu 

                                  rozpis termínů zápasů je zveřejněn na výše uvedeném odkazu 

 

     
 

Aktualizace systému SMS zpráv ‼‼‼ 
Vzhledem k aktualizaci a zefektivnění systému zasílání obecních SMS zpráv 

upozorňujeme na nutnost provedení nové registrace dle pokynů níže. U některých 

typů mobilních telefonů může nastat technický problém a SMS registrace 

neproběhne. V tom případě kontaktujte obecní úřad, který Vám provede 

registraci přímo  do systému zasílání SMS zpráv. 
 

Zajistěte si odběr  SMS zpráv a ZAREGISTRUJTE SE pomocí SMS následovně : 
 

REGISTRUJ mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ  mezera DOBRAVODA mezera ČÍSLO POPISNÉ 
 

Velikost písmen není rozhodující, důležité je dodržení mezer mezi slovy. 
 

SMS odešlete na číslo SMS infokanálu obce : 493699212 
 

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

 

 

Ochotnický divadelní spolek „Dobrovodští kohouti“ 

I letos jsme pro Vás secvičili novou hru, a to divadelní klasiku 

J.B.Thomase Charleyova teta, se kterou sklízíme úspěch. Nově jsme se dobře 

uvedli v Kopidlně a v Hořicích jsme letos téměř vyprodali sál na radnici. Za tyto 

úspěchy vděčíme určitě i Vám, věrným i novým divákům, kteří nás pravidelně 

odměňujete potleskem a uznáním. Velmi nás potěšilo zjištění, že na nás jezdí 

lidé i z Prahy, Hradce či Třebechovic a že někteří jsou tak nadšení, že na naše 

představení přijdou i vícekrát. 

Tímto tedy využíváme možnosti poděkovat za podporu a trpělivost Vám, 

našim blízkým i obci a slibujeme, že Vás nezklameme ani naší příští hrou. 

S tím souvisí i jedna výzva. Právě pro příští rok hledáme nové ochotníky 

z Vašich řad. Pokud cítíte, že ve Vás doutná jiskřička herce, přijďte to k nám 

zkusit a třeba pro divadlo zahoříte stejně jako my. Slíbit nemůžeme mnoho, snad 

jen spoustu času stráveného v dobrém kolektivu a nakonec potlesk jako odměnu 

za dobře odvedenou práci. V této chvíli hledáme především 3 kolegy, nicméně 

ozvat se mohou i kolegyně a my alespoň budeme mít kam se obrátit                      

i v budoucnu. Pro bližší informace pište na mail: info@dobrovodstikohouti.cz 

nebo volejte M.Pavel – 604 337 629, L.Horáčková – 731 358 340, A.Šádek 

774 630 355. 

Závěrem mi dovolte Vám jménem celého divadelního ochotnického spolku popřát krásné a poklidné 

Vánoční svátky a těším se, že se příští rok sejdeme opět v divadle. 

           Michal Pavel 

 

 

http://www.kkkdv.cz/
http://www.jhl-nere.cz/
mailto:info@dobrovodstikohouti.cz
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Kulturní a společenský život v obci 
   

25. prosince 2016   Štěpánská zábava     hraje skupina EFEKT  od 20.00 hodin 
 

  7. ledna 2017  Myslivecký ples hraje skupina REFLEX  od 20.00 hodin 

        bohatá tombola 
 

18. února 2017  Vepřové hody 
 

  4. března 2017  Dětský maškarní karneval    od 14.00 hodin 

disco Kamil Kašparovský  
  

11. března 2017  Hasičský ples  hraje skupina EFEKT  od 20.00 hodin 

     bohatá tombola 
 

  8. dubna 2017  Retro Disco ples Kamil Kašparovský,               od 20.00 hodin 

Láďa Kavan, Václav Schejbal,  

Zdeněk Stuchlík, Ivan Stuchlík   
    

                                         
 

 

Gratulujeme k životnímu výročí 

a všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a pohody. 
 

 70 let Ladislava Dudková    79 let Jaroslav Flégl 

                       Hana Menčíková     Vlasta Kubíčková 

  Jana Menclová    80 let ZdenkaHoráková 

  Slávka Vancová     Karel Šnajdr 

 72 let Jaroslav Budina    81let Anna Střihavková 

  Antonín Dudek    82 let Jaroslava Slámová 

  Alena Kučerová    83 let Ladislav Sláma   

73 let  Miroslava Šnajdrová                                 84 let Eduard Doležal 

 Zdeňka Divoká     Jiří Horák 

 Věra Kaválková    86 let Josef Bezvoda   

 74 let Jaroslav Pour      Marie Kadrnožková 

Jiší Menčík      Josef Tonar 

 75 let Josef Kvasnička    87 let Jiřina Němečková

  

 76 let  Jaroslav Kop      Josef Střihavka 

 77 let Drahomíra Draštíková   91 let Marie Fikarová 

 78 let Zdeněk Kloz     93 let Věra Fikarová 

          

                                            Diamantová svatba : Sobotkovi 

 

 

 

            

 

            

Vzpomínáme :  18.září 2016  Jaroslava Doležalová  nedožitých 96 let 

      3.listopadu 2016 Miroslav Nekonarec  nedožitých 68 let 
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