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Prvorepublikové Vánoce
Jak slavili naši předci Vánoce v meziválečné době? Poměrně krátké období první republiky bylo ovlivněné
politickými i ekonomickými zvraty, což se projevilo také na podobě svátků i sváteční tabule. První Vánoce
v roce 1918 byly poměrně chudé. Lidé se potýkali s nedostatkem potravin, uhlí a vysokými cenami. Zároveň
byly euforické, protože převládala radost z konce války a těsně před svátky se do země vrátil prezident
Masaryk. Celkově se věřilo, že mladičké Československo čeká krásná budoucnost. Postupem času se situace
zlepšovala. Lidé si mohli dopřát nejrůznější delikatesy, exotické ovoce, jedlé ozdoby na stromeček
nebo speciální vánoční kolekce. Velkým zásahem každopádně byla hospodářská krize. Nejhorší situace byla
v roce 1933, kdy bylo na 700 000 nezaměstnaných, kterým se stát snažil pomáhat prostřednictvím
speciálních vánočních akcí. Těžká byla i doba po roce 1938, kdy české vnitrozemí zaplavili lidé prchající
z odtrženého pohraničí. Na Vánoce v roce 1938 se proto pro ně pořádaly štědrovečerní večeře a do pomoci
se zapojil arcibiskup a Červený kříž.
Na Štědrý den rybí i telecí
A jak vypadaly kulinářské Vánoce ve dvacátých a třicátých letech? V této době se začaly objevovat
a upevňovat některé tradice, které máme spojené s Vánocemi v současnosti, např. dnes nepostradatelný kapr
s bramborovým salátem. Na vánoční tabuli se tato ryba dostala už dříve. Nebyla ale všeobecně rozšířená
a jedli ji především lidé z rybníkářských oblastí. Recepty na smaženého kapra najdeme už v ikonických
kuchařkách od Rettigové a Sandtnerové. Každopádně kapr zde není uveden jako vyloženě štědrovečerní
specialita. Santnerová k němu jako přílohu doporučuje bramborový salát. Na sváteční tabuli se kapr začal
objevovat právě za první republiky, což je dané také dalším rozvojem rybníkářství. Kromě ryby si lidé
pochutnávali na telecích řízcích.
Styloví šneci a luštěniny pro bohatství
Kapr tehdy nebyl samozřejmě jedinou štědrovečerní pochoutkou. Lidé zejména z vyšších vrstev si
pochutnávali na šnecích, kteří se sem dostali z Francie. Mnohem obvyklejší byly ale pokrmy z běžných
surovin a to především z luštěnin a obilovin. Právě luštěniny měly rodinám zajistit finanční prosperitu
v budoucnosti. V některých domácnostech přicházela
nejdřív na řadu hrachovka, hlavním chodem byl potom
černý kuba. Jde o zapečené kroupy s houbami. Tmavou
barvu, která mu dala jméno, mu dodávala houba stroček
trubkovitý, který se ale už dnes téměř nepoužívá.
Dnes už zapomenuté cukroví
Za první republiky se také začalo dělat cukroví
připomínající to dnešní s jeho mnoha rozmanitými druhy.
Některé recepty, které pekly naše prababičky,
se ale postupem času z našich kuchařek vytratily. Hitem
dvacátých a třicátých let bylo např. jednoduché výborné
Masarykovo cukroví (nebo také Masarykovy knoflíky).
Jeho hlavní složkou byly vlašské či lískové ořechy.
O Vánocích jsme si mohli pochutnat u našich babiček
nebo prababiček také na sádlovkách, tj. sladké kulaté
pečivo z mouky, cukru, sádla a kakaa, uvnitř kterého se
nachází marmeláda. Oblíbené byly také ischelské dortíčky,
tj. drobné vykrajované pečivo z mandlí, s náplní
z marmelády, velkorysou čokoládovou polevou a polovinou
vlašského ořechu na ozdobu, případně sacher dortíčky.
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Volby do zastupitelstva
Na základě výsledku říjnových voleb byli do zastupitelstva obce zvoleni 3 kandidáti SDRUŽENÍ
MLADÝCH (SM) a 6 kandidátů SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DOBRÁ VODA (SNKDV).
Jmenovitě a pořadí podle získaných hlasů to jsou Mgr. Jana Němečková (SNKDV), Jarmila Horáčková
(SNKDV), Roman Šlechta (SNKDV), Mgr. Lucie Valentová (SNKDV), Michal Pavel (SM), Marek Horáček
(SM), Miroslav Šedivý (SNKDV), František Vejr (SNKDV), Jiří Mikas (SM).
Ustavující zasedání se konalo 31.10.2018. Starostkou obce byla zvolena Mgr. Jana Němečková. Do
funkce místostarosty byl zvolen pan František Vejr, který funkci přijal s tím, že chce starostce pomoci
dokončit stavbu kanalizace v obci. Pí Jarmila Horáčková a p. Michal Pavel tuto funkci odmítli přijmout.
Místostarosta se zúčastňuje v rámci stavby kanalizace a ČOV kontrolních dnů ( každých 14 dnů v úterý
dopoledne ), je přítomen na jednáních v terénu i na úřadě v případě, že si to situace vyžaduje. Zúčastňuje se
dalších jednání dle potřeby obce. Pan Vejr není časově omezen výkonem zaměstnání.











Zastupitelstvo
 schválilo uzavření Směnné smlouvy zn. 371605 pro směnu pozemků vedených na LV
10001 pro Obec Dobrá Voda u Hořic) s pozemky vedené na LV 145 na základě
geometrického plánu č. 372-7/2018 potvrzeného Katastrem nemovitostí; na základě
uvedené směnné smlouvy dokončila obec po 11 letech majetkové vypořádání
pozemků pro realizaci Studie nové bytové výstavby ve středu obce, kde v minulosti
odkoupila pozemky bez přístupu na komunikaci 3.tř. ( původní majitel nedodržel své
slovo ); obec získala pozemky, na kterých bude možné realizovat stavbu příjezdové
komunikace do daného území
vzalo na vědomí oznámení SŽDC st.p. o vypracování žádosti o vydání souhlasu vlády ČR s prodejem
pozemku p.č. 452 v k.ú. Dolní DV ( nádraží ) o výměře 1553m2 a postoupení této žádosti Ministerstvu
dopravy; obec požadala o odkoupení pozemku nádraží v roce 2015
zamítlo žádost o položení vodovodního řadu pro čp. 82 a 83 do společného výkopu s novou splaškovou
kanalizací; prioritou obce je dokončení stavby kanalizace a ČOV; v roce 2019 nebude obec realizovat
žádné další investiční záměry; žádost byla obci předložena v září 2019; není zpracován projekt; nejsou
vydány souhlasy dotčených orgánů a vlastníků pozemků ( především SŽDC a Pozemkového úřadu ČR )
není vydáno stavební povolení
vzalo na vědomí výsledek dílčího auditu hospodaření v roce 2018 s výsledkem“bez chyb a nedostatků“
schválilo rozpočet hospodaření na rok 2019 se schodkem ve výši 3 978 980 Kč, který bude kryt zůstatkem
hospodaření z let minulých; schválené příjmy jsou ve výši 31 813 900 Kč a schválené výdaje ve výši
35 792 880 Kč; v roce 2019 zahájí obec splácení úvěru a výše splátky v tomto činí 762 tisíc Kč
schválilo poplatek za stočné v roce 2019 ve výši 9,49 Kč za 1m3, tj. 332 Kč za 1 osobu skutečně žijící
v nemovitosti včetně dětí a 332 Kč za objekt trvale neobydlený; výše poplatku je stanovena na základě
skutečných nákladů na provozování kanalizace v roce 2018
schválilo zachování místního poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019 ve výši 420 Kč za osobu
starší 15 let, 210 Kč za osobu od 6 do 15 let a 420 Kč za objekt, kde není nikdo trvale hlášen; děti 0-6 let
jsou od poplatku osvobozeny
schválilo limit množství velkoobjemového odpadu odevzdaného občany obce ve Sběrném dvoře v Hořicích
na jedno číslo popisné/rok ve výši 100 kg ZDARMA; u bytových domů myšleno na jeden byt 100 kg
zdarma; cenu za odpad nad stanovený limit uhradí občan ve sběrném dvoře z vlastních prostředků
schválilo uzavření dodatku ke smlouvě č. 951530 o svozu odpadu s firmou Marius Pedersen a s. na rok
2019; dodatek aktualizuje ceny za jednotlivé komodity a služby pro rok 2019

Stavba kanalizace a ČOV
Nová splašková kanalizace včetně domovních přípojek je položena ve všech
komunikacích 3.tř. a dále v některých úsecích místních komunikací. Na přiložené
situační mapě (str.3) jsou hotové úseky vyznačeny silnou čarou a nedokončené úseky
přerušovanou čarou. Ke dni 30. listopadu je hotovo 61 % stavby. Práce na místních
komunikacích a na ČOV budou pokračovat v průběhu zimy, pokud to umožní počasí.
Největším problémem zimního období budou zásypy výkopů, které se budou vlivem
srážek a zatížení propadat. Stavba ukončí činnost k 20.12. a opět se rozjede 8.ledna
2019. Dodavatel stavby bude do té doby provádět 1krát za týden kontrolu zásypů a jeho doplnění.
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Vlastníci domů, kteří mají položenou
veřejnou
část
kanalizační
přípojky
ukončenou revizní šachtou, budou moci
budovat soukromou část přípojky. Není
však
spěch,
protože
přepojování
nemovitostí na novou kanalizaci bude
prováděno přibližně v srpnu 2019. Je ale
vhodné přípojku včas připravit a zaslepit.
Vlastník bude k přepojení vyzván obecním
úřadem.

Důležité upozornění :
Vlastník nemovitosti, který vybuduje
přípojku na svém pozemku, je povinen
před zásypem přípojky požádat obecní
úřad o provedení kontroly přípojky.
Zástupce OÚ provede kontrolu dodržení
projektu a zajistí fotodokumentaci
přípojky.
Vlastník nemovitosti zasype výkop až
po podpisu protokolu o kontrole.
Do nové splaškové kanalizace budou
připojeny pouze ty kanalizační přípojky,
u kterých byla provedena kontrola
zástupcem
obecního
úřadu
před
zásapem.
Vlastníci nemovitostí, kteří budou částečně nebo zcela hradit veřejnou část přípojky, postupně obdrží v roce
2019 dopis s oznámením výše platby za jeho přípojku. Podkladem stanovení ceny za položení veřejné části
přípojky bude skutečné zaměření délky přípojky, které předává dodavatel stavby obecnímu úřadu
po dokončení jednotlivých přípojek.
Veřejnou část kanalizační přípojky budou hradit vlastníci tzv. rekreačních objektů, tj. domy trvale
neobydlené. Vlastníkovi takové nemovitosti poskytne obec příspěvek ve výši 36,5% z celkových nákladů
veřejné části přípojky s podmínkou dodržení projektu. Pokud se do trvale neobydlené nemovitosti
přihlásil občan k trvalému pobytu až v době realizace stavby, pak je vlastník takové nemovitosti i nadále
povinen uhradit odpovídající část přípojky. Vlastník provozovny bude hradit celou přípojku v plné výši.
Rekonstrukce mostu u Hořic
Ředitelství silnic a dálnic ( dále jen ŘSD )
připravuje komplexní rekonstrukci mostu
u Hořic, který je součástí silnice I.tř.35. Most
bude zbourán a postaven nový s upravenými
parametry tak, aby vyhověl v budoucnu
požadavkům plánované nové rychlostní
železniční tratě. Zahájení stavby je plánováno
na přelom března-dubna 2019 a stavba je
plánována cca v délce trvání 1,5 roku.
Navržená objízdná trasa bude obousměrná
a bude vedena od HK přes Mohejlík – želez.
přejezd – Táboritská ulice – před mostem
vpravo na Jičín, opačným směrem na HK
ve stejné trase. Starostka požádala Krajský
úřad, aby do obce z důvodu stavby kanalizace
bylo stanoveno omezení tonáže vozidel nad 3,5 t od Hořic, Bašnic, Lískovic a Bílska.
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Projekt „Stop lhostejnosti“!
Projektem „Stop lhostejnosti“ podává společnost ECO – Libor Černohlávek pomocnou ruku městům a obcím,
kterým není lhostejný stav životního prostředí a zároveň si chtějí vyřešit celorepublikový problém se zanášením
kanalizací a následným, mnohdy i nákladným, znovu zprovozněním ČOV. Občané mohou přinášet přepálené
kuchyňské oleje v PET lahvích na místo, kde je sběrná nádoba – uzamčená popelnice s otvorem pro vhoz
PET lahve. Společnost si hlídá naplnění nádob a jejich výměnu. Občané, kteří odevzdají tento olej, pomáhají
významně životnímu prostředí. Sběrná nádoba je umístěna u prodejny JEDNOTA.
DO SBĚRNÉ NÁDOBY na kuchyňský olej
PATŘÍ :

-přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích

NEPATŘÍ:

- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- zdravotnický materiál

- papír
- nápojové kartony (europack)
- baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019 - splatné ke dni 31.března 2019
KOMUNÁLNÍ ODPAD - poplatek za svoz odpadu zůstává zatím stejný jako v předchozích letech
420 Kč - osoby trvale žijící v obci
210 Kč - děti trvale žijící v obci, 6 – 15 let
Bez poplatku - děti 0 - 6 let trvale žijící v obci
420 Kč - za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu
V roce 2019 dojde k nárůstu nákladů za svoz komunálních odpadů ve výši 5,8 % a za svoz separovaných
( tříděných ) odpadů ve výši 3,9 %. Předpokládáme, že v roce 2020 může dojít ke zvýšení poplatku za svoz
odpadu. Zavedení pytlového svozu plastů od května 2018 se již odrazilo na vyšší odměně za třídění odpadů,
kterou obec dostává od společnosti EKOKOM. Obec vyhodnotí změnu svozu plastů, celkové náklady za svoz
odpadů a získanou odměnu za třídění odpadů od spol. EKO-KOM na konci roku 2019.

STOČNÉ
332 Kč - za každou osobu skutečně žijící v nemovitosti
332 Kč - za objekt, kde nikdo nežije (tzv. rekreační)
Poplatek za stočné na rok 2019 je stanoven na základě skutečných nákladů na provozování kanalizace v roce
2018. Vzhledem k tomu, že letos nebyla prováděna žádná oprava ani čištění stávající kanalizace, snížily se
mírně celkové náklady na provozování kanalizace. Snížila se cena za 1 m3 odpadní vody na částku 9,49 Kč.
Občané uhradí dle směrného čísla stanoveného zákonem 35 m3/osobu/rok, tj. 35 x 9,49 Kč/1m3 = 332 Kč.
V roce 2018 hradili 402 Kč/osoba/rekr.objekt.

PSI
50 Kč – jeden pes

75 Kč – každý další pes

TERMÍNY SVOZU PYTLŮ S PLASTY V ROCE 2019
7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10., 11.11., 9.12.
Pondělní svozy mají čtyřtýdenní interval.
Při platbě poplatku dostanou občané žluté pytle na plast v následujícím množství :
- nemovitosti trvale obydlené obdrží 2 pytle/měsíc, celkem 24 ks pytlů
- nemovitosti rekreační 1 pytel/měsíc obdrží 12 ks pytlů
- pytle navíc bude možné dokoupit v průběhu roku za 10Kč/ks
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Cena vodného a stočného na Jičínsku se po šesti letech mění,
vzroste o 3 %.
Zpráva pro odběratele vody z veřejného vodovodu
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.
rozhodlo, že cena vodného a stočného pro rok 2019 vzroste o 3 %.
Odběratelé tedy budou platit za pitnou vodu a odvod odpadní vody
částku 81,35 Kč za m3, což je o 2,4 Kč za m3 více. I přes meziroční
nárůst spotřeby vody a zvýšení příjmů za vodné a stočné, vzrostou
na druhé straně VOS a. s. v příštím roce náklady, a to především
z důvodu rozsáhlých investic a oprav. Ty jsou v plánu v rekordní
výši 174 milionů korun. Cílem společnosti je udržet vyrovnané
hospodaření.
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti rozhodlo,
že po šesti letech musí přistoupit k mírnému navýšení cen. Za vodné
tedy obyvatelé nově zaplatí 39,89 Kč a za stočné 41,46 Kč. „Ačkoliv se nám meziročně zvýšila spotřeba
pitné vody o necelých 8 % a odpadní vody o zhruba 3 %, a tím pádem se nám letos zvýšily příjmy, musíme
bohužel cenu vody i přesto navýšit, abychom udrželi příští rok mírně pozitivní rozpočet. Zvyšují se totiž
celorepublikově náklady, a to jak např. na materiály, tak osobní náklady a energie. Do oprav vodárenské
infrastruktury chceme vložit 54 milionů a vzhledem k většímu meziročnímu rozsahu oprav a vývoji cen
plánujeme náklady o 7 milionů vyšší než letos. Navíc nás v příštím roce za podpory dotací čekají rozsáhlé
investiční akce za více než 120 milionů korun. Společnost, tak jako v předcházejících letech, chce i v roce
2019 vytvořit mírný provozní zisk, který ale opětovně vložíme do vodárenské infrastruktury,“ komentuje vývoj
hospodaření a stanovení cen předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý.
I provozní náklady očekává management společnosti vyšší. „V příštím roce očekáváme mírný nárůst
u regulované složky energií. U nákladů na opravy to jsou zase vyšší jednotkové ceny materiálů a služeb
pro opravy vodovodů a kanalizací. Musíme také reflektovat vývoj na trhu práce, abychom byli
konkurenceschopní a zaměstnanci u nás zůstali, takže k mírnému navýšení dojde také ve mzdové složce.
Celkově bychom měli hospodařit se ziskem,“ komentuje plán hospodaření pro rok 2019 ředitel společnosti
Ing. Richard Smutný.
Společnost každoročně vkládá ze svého 200milionového obratu okolo 50 milionů
do oprav stávající infrastruktury. Další významnou nákladovou položkou jsou investice,
které jsou pro akcionáře společnosti, města a obce, prioritou. V roce 2019 plánuje VOS
a.s. vložit do oprav, modernizací a investic celkem rekordních 174 milionů. Čtyři nové
významné akce jsou podpořeny dotacemi ze SFŽP ve výši 130 milionů korun,
které budou realizovány v průběhu následujících 3 let – rekonstrukce úpraven vody
Libonice a Lázně Bělohrad a propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku.
Zprávičky ze školy a školky – aktivity projektu „Máme rádi zvířata
Naši školu navštívil chovatel exotických zvířat. Přivezl s sebou nejen
cizokrajné hady, ale i malé savce a některé zástupce členovců
a obojživelníků. Ukázal nám např. užovku červenou, bezsrsté morče,
sklípkana a ropuchu. Poté nám řekl něco o jejich obraně, jestli je možno
určité zvíře chovat jako domácího mazlíčka nebo jestli může naopak
člověku škodit. Některé živočichy jsme si mohli pohladit a dostali jsme
odpovědi na spoustu našich všetečných dotazů.
Š. Bartošová, 5.ročník
Výlet do hlavního města
Na 13.listopadu jsem se velice těšil, protože jsme měli naplánovaný výlet do Prahy. Jediné obavy jsme
měli z počasí. Předpověď říkala, že má být oblačno až zataženo, a to se také potvrdilo. Hlavně, že nepršelo.
Sešli jsme se v 7:30 u školy, odkud nás pan Stria svým minibusem odvezl do Prahy. Naší cílovou stanicí byla
Praha-Florenc, odkud jsme se vydali směrem k Národnímu muzeu. V Národním muzeu jsme v první části
výstavy navštívili Česko-slovenskou/Slovensko-českou výstavu, která mapuje všechny klíčové okamžiky
bouřlivého 20.století, ale též konkrétní osudy obyčejných lidí. V historické budově Národního muzea právě
probíhala výstava 2x100. 200 exponátů vystavených na výstavě 2x100 patří mezi nejvýznamnější
a nejzajímavější z více než 20 milionů sbírkových předmětů, které Národní muzeum opatruje a uchovává.
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Na výstavě mě nejvíce zaujaly archeologické nálezy z dávné historie a historické zbraně. Po ukončení
prohlídky muzea jsme poobědvali na Václavském náměstí v restauraci McDonald’s, což potěšilo naše hladové
žaludky. Pak jsme vyrazili na Staroměstské náměstí, kde byla terčem našeho zájmu Staroměstská radnice
s orlojem. V 15:00 hodin jsme zhlédli Orloj včetně dvanácti apoštolů, kteří se každou celou hodinu objevují
ve dvou malých okénkách. Při cestě zpět na parkoviště jsme prošli Prašnou bránou, která je vstupní branou
na Staré Město. Na náměstí Republiky jsme měli možnost si zakoupit nějaké drobnosti nebo pamlsky
na místní tržnici.
Na Florenci jsme nastoupili do autobusu
a vyrazili směrem k naší škole. Cestou již někteří
z nás vystoupili na místech, kde na ně čekali
rodiče, a vydali se ke svým domovům. Tento výlet
se mi velice líbil a určitě bych si ho rád
v budoucnu někdy zopakoval třeba zase do jiného
krásného českého města.
Jakub Hladík, 5.ročník
Stromy svobody v naší obci
Dle záznamů v kronice obce bylo na území Dobré Vody vysázeno v minulosti několik stromů svobody.
Lípa u kulturního domu je stoletým „stromem svobody“, protože byla vysazena 2. 5. 1919 na památku
konce 1.sv.války a vzniku Československa. Později v roce 1924 byl z veřejné sbírky pořízem Pomník padlým
v 1.sv.válce dle návrhu sochaře Rudolfa Zábrodského, který je rodákem z Dolní DV.
Další „strom svobody“ vysázel na návsi u staré hasičské zbrojnice v Horní DV pan Josef Němeček
v roce 1918 a byla to opět lípa. V době pozdější elektrifikace obce bylo nad lípou umístěno elektrické vedení
a díky tomu VČE do koruny lípy každý rok zasáhne řezem. Dle stavu kmene stromu, jeho koruny a celkového
vzrůstu je zřejmé, že se lípě příliš nedaří, ale je statečná a snaží se udržet.
V roce 1968 byl k padesátému výročí vzniku republiky slavnostně vysázen třetí „strom svobody“
na pozemku u zemědělského družstva. Bohužel tato lípa živořila suchem do roku 1971, kdy zcela uschla.
V říjnu letošního roku u příležitosti 100.výročí samostatnosti Československa vysázela obec s dětmi ze
školky a školy na louce u kulturního domu nový „strom svobody“ – lípu.
Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí
Místní akční skupina MAS Podchlumí, z.s. (dále jen MAS) je zapsaným
spolkem, který vznikl v roce 2005 z iniciativy dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Podchlumí, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského
Holovousy, města Hořice a dalších zástupců regionu na základě principů
metody LEADER. V současné době má MAS 36 členů a to jak z oblasti
veřejného sektoru (města, obce a dobrovolný svazek obcí), tak ze soukromé sféry (zemědělské subjekty,
neziskové organizace i aktivní jednotlivce). MAS Podchlumí působí na území celkem 42 obcí v okolí města
Hořice o rozloze 276 km2 s 22 tisíci obyvateli.
Co je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ?
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen Strategie) je stěžejním strategickým dokumentem
pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj území MAS Podchlumí vycházející z reálných potřeb regionu. MAS
zpracovávala svou Strategii s názvem „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ od roku 2012, mapovala
území, analyzovala problémy a potřeby území za aktivního zapojení veřejnosti, klíčových partnerů,
významných odborníků či subjektů. Tento přístup zapojení obyvatel regionu do plánovacích procesů
i realizace rozvoje území naplňuje princip LEADER (náměty problémů i potřeb vychází z podnětů místních
venkovských subjektů a občanů, nikoli krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora). MAS
Podchlumí získala pro období 2014 – 2020 na rozvoj regionu 55 milionů korun, kterými jsou podporovány
aktivity v rámci tří operačních programů: Integrovaný regionální operační program (30 mil. Kč), Operační
program Zaměstnanost (10 mil. Kč) a Program rozvoje venkova (15 mil. Kč).
Jaké aktivity podpořila MAS v Dobré Vodě u Hořic a v blízkém okolí ?
ZD Podchlumí v Dobré Vodě realizovalo projekt s názvem „Pořízení systému pro
vyhledávání říje u jalovic“ s dotací ve výši 138 104 Kč a dále má podanou žádost o dotaci
na nákup „Kolového traktoru pro polní práce“, kde dotace činí 1 000 000 Kč.
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ZD Podchlumí je také držitelem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, které získalo pro své
kysané zelí a zelnou šťávu. Díky tomu, že je nositelem tohoto ocenění a šíří dobré jméno regionu Podchlumí
i za hranicemi našeho kraje. MAS je jedním z koordinátorů udělování této regionální značky.
ZŠ A MŠ Dobrá Voda u Hořic je také příjemcem zjednodušených projektů, tzv. Šablon. Z těchto projektů
může škola čerpat finance např. na školního asistenta, chůvu k dětem v MŠ či na rozvoj vědomostí
a dovedností pedagogů pro práci s dětmi. MAS Podchlumí pomáhá při zpracování a administrativním vedení
dokumentace k těmto projektům.
Historicky největší dotaci schválila MAS Městu Hořice ve výši
4 999 999 Kč pro projekt Hořice – lávka přes silnici I/35
podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu.
Bezbariérově přístupná lávka s veřejným osvětlením spojující město
Hořice s místní částí Libonice určitě posílila bezpečnost pro pěší
při překonávání frekventované silnice I. třídy. Tato lávka zároveň
symbolicky
propojila
území
Mikroregionu
Podchlumí
a Podzvičinska, která jsou protkána množstvím cyklotras a umožní
také cyklistům bezpečné překonání přetížené silnice I.tř. 35.
Ing. Petra Štěpánková, manažer MAS Podchlumí, z.s.
Třídění v obci
Plast – pytlový sběr od domu, kontejnery u prodejny a ZD
Papír – kontejnery u prodejny a ZD
Kovy – nádoby u prodejny, obaly pokud možno sešlápněte nebo zmáčkněte
Textil – kontejner u prodejny
Nebezpečný odpad – 2x za rok mobilní svoz z obce
Elektrowin – u prodejny ( drobné elektrozařízení )
Asekol – kulturní dům chodba ( baterie, drobná elektrozařízení )
Olej – u prodejny ( uzamčená nádoba s otvorem pro vhoz PET láhve s kuch. olejem)
Stavební suť – areál bývalého cukrovaru a sběrný dvůr Hc, vždy na náklady občana
Velkoobjemový odpad
Před dvěma lety se obci podařilo po složitém jednání uzavřít smlouvu s Technickými službami v Hořicích,
která umožňuje občanům obce využívat Sběrný dvůr v Hořicích :
 za účelem pouze likvidace odpadu, který nelze vytřídit v obci ( velkoobjemový - lino, koberec,
nábytek, drobná zařízení apod. ).
 zastupitelstvo stanovilo limit ve výši 100 kg/rok ZDARMA za dům určený k bydlení s čís. popisným
 odpad nad rámec limitu hradí občan na sběrném dvoře; podnikající subjekt hradí vždy odpad
 na stavební suť a zeminu se stanovený limit nevztahuje a občan ji hradí vždy v plné výši
 sběrný dvůr eviduje každého občana dle občanského průkazu a jednou za měsíc předává obci
fakturaci včetně seznamu občanů, kteří v daném měsíci odpad předali a v jakém množství
Blahopřejeme
Dne 7.10.2018 se v Hradci Králové konal ČSOB Maraton. Tohoto závodu v běhu na 42,2 km se zúčastnil náš
občan pan Petr Brádle st. a umístil se na skvělém 1. místě. Tímto mu gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů a šťastných kilometrů.
Děkujeme :
 našemu divadelnímu spolku za perfektní výkony, úsměvy na tvářích diváků a skvělou náladu, kterou si
odnášejí z jejich představení domů; za Mikulášskou obchůzku; za pomoc na dětských akcích
 členům SDH, kteří připravují družstva mladých hasičů a doprovází je na soutěže
 našim tenistům, kteří se starají o areál kurtů a Karlu Zapadlovi za pomoc při provozování aktivit na kurtech
 ing. Martinu Ludvíkovi za ovoce pro děti v rámci dětských akcí
 p. Josefu Kotenovi za prodej rybářských povolenek
 manželům Menčíkovým za pořádání vozatajské soutěže
 všem spoluobčanům, kteří pomáhají na obecních akcích
 rybářům za organizaci dětských rybářských závodů a práci u rybníka
 místním hasičům za pomoc při obecních akcích a čištění nádrže
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Společenská kronika
Karolína Veberová

Narodili se :

Josef Doležal

Gratulujeme k životnímu výročí a všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a pohodu.
70 let Marie Pokorná
Jaroslav Šedivý
Hana Váchová
71 let Jan Machan
72 let Ladislava Dudková
Hana Menčíková
Jana Menclová
Slávka Vancová
74 let Antonín Dudek
Alena Kučerová
75 let Zdeňka Divoká
Zemřeli :

75 let Věra Kaválková
Miroslava Šnajdrová
Hana Rybenská
76 let Jiří Menčík
Jaroslav Pour
77 let Josef Kvasnička
78 let Jaroslav Kop
79 let Drahomíra Draštíková
80 let Zdeněk Kloz
81let Jaroslav Flégl
Vlasta Kubíčková

Petr Podlaha – 73 let

Zdeněk Fikar –89 let

82 let Zdenka Horáková
Karel Šnajdr
83 let Anna Střihavková
84 let Jaroslava Slámová
85 let Ladislav Sláma
Jaroslav Lánský
86 let Eduard Doležal
88 let Josef Bezvoda
Marie Kadrnožková
Josef Tonar
89 let Josef Střihavka
Miroslava Čelišová – 71 let

Společenské a kulturní akce
22.prosince 2018

Dívčí válka
hrají Dobrovodští kohouti

divadelní představení

od 19.00 hodin

25.prosince 2019

Štěpánská zábava

hraje skupina EFEKT

od 20.00 hodin

5.ledna 2019

Myslivecký ples

hraje skupina REFLEX

od 20.00 hodin

9.února 2019

Ples hasičů

hraje skupina EFEKT

od 20.00 hodin

23.února 2019
2.března 2019
13.dubna 2019

Vepřové hody
Dětský maškarní karneval DJ Kamil

od 14.00 hodin

Retro Disco ples

od 20.00 hodin
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