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Vzpomínka
Pohodově si vzpomínám na dobu, kdy se nám pod krovy domu a chlévů štěbetavě vracely vlaštovky.
U budky se hašteřili vrabci a kosi. V těch dřívějších dobách jsme jako malé děti běhaly bosky a to nejen
po zeleném koberci trávy. Také jsme obdivovali křehké sněženky a fialky, kolem potůčků zářily „kočičky“,
které se těšily na svěcení na Květnou neděli.
Ano, týden před Velikonocemi je Květná neděle a v pátek před touto nedělí je opět první pouť
v našem regionu. Na tuto první pouť přijíždí spousty lidí z okolí a protože je to pracovní den, jsou zde
přece jen více vidět prošedivělé hlavy dědečků a babiček. Jsou to všechno lidé, kteří zde na první pouti
vítají po svém způsobu jaro a vzdávají hold Hospodinu, že sem mohli po roce zase přijet a uctívat ho
ve svých písních a modlitbách.
Bývaly doby, že mnozí kluci úplně samozřejmě před Velikonocemi dělali obyčejné píšťalky z vrby
a pískávali na ně neumělé melodie. Děvčata zase hledala rozkvetlé větvičky jívy.
Když na Zelený čtvrtek „odletěly zvony do Říma“, chodívali kluci vesnicí s vlastnoručně vyrobenými
řehtačkami, klapači i hrkači na trakaři, aby oznamovali místo hlasů zvonů poledne. Děvčata doma uklízela
a připravovala všechno na slavnost Vzkříšení.
Na Velký pátek se chodili mnozí umývat do potoka, kde už mnohdy kvetly i blatouchy.
Na slavnosti Vzkříšení, když se zvony po slavném Gloria na Bílou sobotu zase rozvázaly a rozezněly,
měly děti nové šaty, duše čisté a křehké a prožívaly nejvoňavější a nejtajemnější svátky v roce.
Malým klukům musel pomlázku z vrbových proutků vyrobit tatínek nebo dědeček, holčičky měly
březové větvičky ozdobené pentlemi, v mladé zelené trávě svítily sedmikrásky, začínala se batolit housátka,
poskakovala kůzlátka, pípala zlatá kuřátka. To byl začátek jara. Pro vesnické děti to bylo nádherné dětství
s poznáním klidné krásy přírody a času.
Mnohým dětem ani moc nevadilo, že musely chodit pomáhat svým rodičům, a hned po škole hrabaly
veliké množství luk. Rodiče vždy nechali vzkaz jen v kuchyni na papírku, na kterém poli jsou, a školáci už
bez řečí vzali železné hrábě a šli jim pomáhat.
Rodiče i učitelé byli v té minulé době osobnostmi, měli autoritu a děti většinou dobře poslouchaly.
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Zastupitelstvo schválilo :
 výsledek výběrového řízení dodavatele stavby „Dobrá Voda u Hořic, Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod“
 podání žádosti o dotaci na stavbu splaškové kanalizace a ČOV do Operačního programu Životní prostředí
( podána v lednu, výsledek bude znám zřejmě koncem června )
 provedení opravy hasičského vozidla IVECO
 provedení kompletní rekonstrukce umýváren a WC v MŠ v době letních prázdnin roku 2018 a podání
žádosti o dotaci z POV Kh kraje nebo PORV MMR koncem roku 2017
 dodavatelsky údržbu zeleně v rozsahu – odstranění živého plotu podél cyklodráhy na školní zahradě,
odstranění tůjí a výsadba nových u prodejny, prořez lip v Dolní DV
Rozpracované projekty :
 nová místní komunikace v HDV
 revitalizace staré vodní nádrže za KD vč. stavby vzdouvacího zařízení
 územní studie bytové zástavby
Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
Obec podala v lednu 2017 žádost o dotaci na realizaci stavby. Výsledek
hodnocení žádostí bude znám cca v červnu 2017. Pokud obec dotaci získá, pak budou vlastní stavební práce
zahájeny přibližně v srpnu ( září ) 2017. Nejprve bude postavena centrální ČOV v Dolní D.V. a následovat
budou postupně hlavní kanalizační řady s přípojkami, které budou ihned připojovány na ČOV. Občané a
vlastníci nemovitostí budou
před zahájením stavby seznámeni se způsobem a organizací realizace
akce.
Ocenění Zelená stuha v roce 2016
Obec získala v roce 2016 ocenění Zelená stuha v rámci soutěže Vesnice
roku 2016 v Královéhradeckém kraji. Získala tím možnost čerpat dotaci ve výši
400 000 Kč, která je účelově vázána pouze na opatření zaměřená na zlepšování
životního prostředí. Zastupitelstvo se shodlo v návrhu, že bude provedena oprava
narušené severní a dělící hráze rybníka. Žádost o dotaci ( tj. čerpání odměny
za Zelenou stuhu ) včetně projektu a dalších požadovaných příloh musí obec
podat do konce roku 2017 na Státní fond životního prostředí ČR. Vlastní
realizace musí být provedena do konce roku 2020.
Pošta Partner v prodejně Jednota
Od 1.července 2017 dojde v naší obci ke změně obsluhy v oblasti
poštovních služeb. Stávající pošta bude převedena na poštu Partner
a služby České pošty bude od tohoto data poskytovat smluvní zástupce
Jednota, s.d., Nová Paka v prostorách své prodejny. Pošta Partner bude
označena tabulí s textem „Česká pošta“. Provozní doba je stanovena
v rozsahu 15 hodin týdně/5 pracovních dnů.
Předběžně stanovený rozsah hodin pro veřejnost je následující :
Pondělí, Pátek : 10:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Úterý, Čtvrtek : 10:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Středa :
09:00 – 12:00
FOTOSOUTĚŽ
Obecní úřad vyhlašuje fotosoutěž, které se mohou zúčastnit všichni, kdo rádi fotí a vidí zajímavé věci.
Pořizujte fotografie ze života obce a přírodní zajímavosti z obce a okolí.
Uzávěrka podaných přihlášek včetně předložených fotografií do soutěže bude dne 30. září 2017.
Přihláška bude zveřejněna na internetových stránkách ke stažení včetně podrobných podmínek soutěže.
Informace získají zájemci také na OÚ.
Po uzávěrce soutěže budou fotografie vyhodnoceny a bude uspořádána výstava fotografií. Hodnotící komise
bude složena ze zástupců odborníků a laické veřejnosti. Pro autory fotografií umístěných na 1. – 10. místě
budou připraveny ceny.
V loňském roce se nám tento záměr nepodařil rozjet, zkusme to letos znovu.
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časový harmonogram zatím nemáme - bude zveřejněn

KOMUNÁLNÍ KOMPOSTOVÁNÍ ZELENÉHO ODPADU ZE ZAHRAD
Občané mohou svézt zelený odpad ze zahrad do areálu bývalého cukrovaru v následujících dnech :
PO – PÁ:
07.00 – 16.00 hodin
NE:
17.00 – 19.00 hodin - jednáme s firmou o tomto termínu

SBĚR ŽELEZA BUDE ORGANIZOVÁN Sborem dobrovolných hasičů v roce 2018
Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2017/2018
se uskuteční dne 3. 5. 2017.
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte
vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.
Zprávy z mateřské a základní školy
- Besídka ke Dni matek
11. 5.2017 od 15.30 h.
- MŠ
- Zápis dětí do mateřské školy 3. 5.2017
- Olympiáda malotřídních škol
červen 2017
- Škola v přírodě
červen 2017
- Zahradní slavnost
červen 2017
- dne 20.dubna 2017 byl proveden zápis do 1.ročníku ZŠ
- do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2017-2018 je zapsáno 13 žáků
- v příštím školním roce bude do ZŠ docházet celkem 62 dětí

- běží celoroční projekt „Děti, pojďte ven“
- založen „Deník malého pozorovatele“
- „čarodějnický rej“
- dopravní výchova – řidiči a chodci

Zpráva Policie ČR – bezpečnostní zpráva za rok 2016
Za rok 2016 došlo v obci ke spáchání 1 trestného činu – krádeže vloupáním, kdy se měl
pachatel vloupat do přístavku a odcizit několik věcí. Tento čin nebyl doposud objasněn. Dále
došlo ke spáchání 5 přestupků, kdy se ve 3 případech jednalo o přestupky v oblasti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které byly vyřízeny v blokovém řízení.
Dalšími evidovanými přestupky jsou : přestupek proti občanskému soužití, kdy mělo dojít
k fyzickému napadení mezi rodinnými příslušníky; přestupek proti majetku, kdy mělo dojít
k poškození skleněné výplně okna, což nebylo dodnes objasněno. V porovnání s rokem 2015 došlo v obci
k výraznému poklesu spáchaných trestných činů ( pokles o 5 ) i přestupků ( pokles o 4 ). Bezpečnostní situace
v obci se dá považovat za velmi dobrou.
Domácí hospic Duha, o.p.s., Hořice
Poskytuje služby domácí hospicové péče od roku 2009. Za svými pacienty dojíždí do vzdálenosti 30 km tedy
i do naší obce. Zaměstnává čtyři registrované zdravotní sestry a jednu sociální pracovnici. Klientům zapůjčí
zdravotní a kompenzační pomůcky v hodnotě za více než 600 000 Kč. Od svého vzniku ošetřili zaměstnanci
hospice více jak 160 rodin ( vč. následné péče o pozůstalé ) z celkem 51 obcí.
Cílem hospicové domácí péče je, aby pacienti mohli prožít zbytek svého života doma v okruhu svých
nejbližších. Základem je, aby u pacienta byly zvládnuty všechny bolesti ( fyzické i psychické ) a to se vší
důstojností člověka.
Obec v loňském roce přispěla Domácímu hospicu Duha finančním darem na pořízení vozidla, v letošním
roce poskytne finanční dar na plat zdravotních sester.

„Udělej si čas pro ty, které miluješ. Udělej si čas na ztišení a pomoc těm, kteří to potřebují.
Udělej si čas na odpočinek a udržení přátelství…“
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Kulturní a společenský život v obci

29.dubna 2017

Májová jízda

dobová vyjížďka majitelů historických traktorů
dělník, rolník, pionýr, svazák i pracující inteligent v dobovém obleč.
Bříšťany (13:45 h.) – Milovice (14:00 h.) – Dobrá Voda (14:30 h.)

Pálení čarodějnic

30.dubna 2017

18.30 h. průvod čarodějnic od zelárny na hřiště za KD
občerstvení, opékání buřtů
cca 19.45 h. zapálení ohně

6.května 2017

Okrsková soutěž v požárním sportu
Zahájení soutěže v 10.00 hodin, hřiště za kulturním domem

11.května 2017

Besídka ke dni matek kulturní dům od 15.30 hodin
pořádá Základní a mateřská škola, ostatní veřejnost vítána

3.června 2017

Den dětí
hřiště za KD od 14.00 hodin
skákací hrad a skluzavka, soutěže pro děti,
malování na obličej, tvůrčí dílny pro děti
dětský jumping a karate

17.června 2017

Soutěž v zápřahu koní
v přípravě je akce závodů koňských spřežení na louce u rybníka,
organizátor – p. Richard Menčík, odkaz - www.vozady.cz

23. - 25.června 2017

Turnaj v šipkách
sál kulturního domu

Ochotnický divadelní spolek „Dobrovodští kohouti“
připravuje premiéru nového představení. Premiéra bude v září 2017.
Gratulujeme k životnímu výročí
a všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a pohodu.
70 let Milan Jaroš
Vlastimil Lanta
71 let Naděžda Bednářová
73 let Petr Podlaha
74 let František Klíma
Jindřich Divoký
Jana Kopová
Vladimír Hampl
75 let Věra Brádlová

Vzpomínáme :

77 let František Kaválek
Josef Rychtera
79 let Josef Dušek
81 let Božena Vrabcová
82 let Drahomíra Sobotková
84 let Miluška Špalková
85 let Oldřich Sobotka
88 let Eva Moníková

Marie Fikarová

9.dubna 2017

91 let
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