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bez dovolené vyklízet Slovensko a pak hájit je proti vpádu
Maďarů. Španělská chřipka tato epidemie velice nakažlivá a
nebezpečná prodrala se snad do každého stavení, nevyžádala si
však žádných obětí.
Pozn. Během první světové války zahynulo 19 občanů Dobříkova
včetně Jaroslava Klofáče ml. a 2 občané ze Rzů.

100 LET REPUBLIKY - OKÉNKO DO HISTORIE
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
MOBILNÍ ROZHLAS
CHCETE SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM?
POLICIE ČR INFORMUJE
TYFLOCENTRUM PARDUBICE SLAVÍ 15 LET
DOBŘÍKJOVSKÝ PEL-MEL
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZPRÁVY ZE SOKOLA

Zdena Schejbalová - kronikářka

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2018
PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice: vždy v úterý
2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 25.12.
Plast a tetrapak, vždy v pátek,
včetně pytlového sběru od domu:
5.10.,2.11.,30.11.,28.12.
Papír:
Termíny svozu papíru řeší
Obecní úřad individuálně s firmou Ekola Libchavy.
Sklo - středa:
12.12.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu
22.10.

Konec 1. světové války, jak ji zaznamenal místní kronikář.
Všeobecným rozkladem armád dvojspolku i vnitřním
vyčerpáním stal se starý řád nemožným.

Nadešla DOBA PŘEVRATU - 28. ŘIJEN
Lidé nevěřili - až konečně po mnoha vysvětlivkách prvně zavlály
po 4 letech opět vesele bíločervené prapory a vše jako by vzalo na
sebe slavnostní háv. Nebylo moci, která by bránila a radost se
stupňovala. U nás už 27. října proskočila zpráva o české
samostatnosti a druhého dne skutečně potvrzena.
Bratři Sokolové, jež převrat zastihl připravené, vyhlásili tento den
svátkem a svolali schůzku k soše Husově, kde promluvil br. Tupec
řídící učitel a místostarosta Sokola a br. Toušek Jar. Jeho recitace
básně rozplakala přítomné. Než byla slavnost zakončena, došla
zpráva z Mýta, aby Sokolové obsadili nádraží Zámrské, jelikož
vojsko německé národnosti vyloupilo skladiště zbraní. V krátkém
čase dostali se bratři na nádraží, leč vojsko prchlo z Mýta jiným
směrem. Veškeré upomínky na despotické Rakousko a
Habsburky byly na mrchovišti zničeny u příležitosti 18. listopadu
při čemž význam aktu a dne osvětlil Toušek Jaroslav a Kolínský. Na
to průvod ubírá se k „Dostálom“, kde při večírku sebráno 1 100k
na sirotky po padlých. Návratu prezidenta z ciziny zúčastnila se z
naší obce 4členná deputace bratří. Tenkráte očekávaly se též
legie z ciziny první naši občané z legií vracející: Schejbal
František, Horáček Bedřich, Severa Jindřich, Skřivánek Josef od
pěších a Šrajer Josef od atelerie. Všichni až na Schejbala jeli přímo

PLATBY
Žádáme všechny spoluobčany, kteří ještě nemají zaplacené
poplatky za odpady, psy a stočné, aby tak učinili v co nejbližší
době. Děkujeme, že platíte včas.

KLID
Letošní teplé léto nutilo místní spát při otevřených oknech, což
mělo za následek, že je tu a tam rušil hluk z různých oslav, případě
svateb. Obec Dobříkov nemá příslušnou vyhlášku upravující
dobu nebo rušení nočního klidu, neboť jí to zákon neukládá.
Zákon sice připouští možnost obcím podobného typu zřídit tuto
vyhlášku, ale obec Dobříkov tak neučinila. Důvodem je
vymahatelnost tohoto nařízení, která je dost problematická.
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Tedy rušení nočního klidu v obci Dobříkov se proto řídí zákonem
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění
(dále jen „zákon“) a prováděcí předpis-nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
Časové rozmezí nočního klidu je zde definováno tak, že se noční
dobou rozumí doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V právním
řádu ovšem již nenajdeme definici vymezující obsah nočního
klidu, tj. jaká intenzita rušení noční doby musí nastat, aby se
jednalo o rušení nočního klidu, a proto bude třeba rušení
nočního klidu posuzovat případ od případu. Osoba, jejíž noční
klid je rušen, má několik zákonných možností, jak se domoci
odstranění tohoto rušení. V prvé řadě je možno využít
přestupkového zákona, který v § 47 stanovuje, že přestupku se
dopustí ten, kdo poruší noční klid. Za tento přestupek je možné
uložit pokutu až do výši 1.000,- Kč. Každý má tedy právo oznámit
Policii České republiky, že je rušen noční klid a policie danou věc
prošetří a zaujme stanovisko, zda přestupek byl či nebyl spáchán.
Této možnosti je možné využít zejména u výjimečných případů
porušení nočního klidu.
Nic ovšem nenahradí zdraví rozum, a to na obou stranách. Tedy
pokud už někdo řádí z důvodu odchodu do důchodu, narození
potomka či slaví vítězství naší reprezentace, měl by si uvědomit,
že ostatní to třeba tolik nebere a chtějí si odpočinout. Ale to je na
každém.
Do stejné kategorie patří třeba i nedělní a sváteční klid. Pořád se
tu a tam najdou horlivci, kteří musí v tuto dobu něco sekat
motorovou kosou či sekačkou, nebo řezat dříví oblíbenou
cirkulárkou . Oni přece jindy NEMAJÍ ČAS!
Jiří Svatoš, starosta

MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi
úřadem a občany. Již nějaký čas využíváme SMS zprávy, a v tuto
chvíli bychom Vám rádi představili další možnost, jak získat ještě
více informací. Naši novou aplikaci pro chytré telefony.
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
- Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny
zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z
událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě
novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má

svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které Vám budeme
posílat.
- Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a
poslat na úřad pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v
aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu,
zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a
odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu.
Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky
jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník nebo hezkou
vánoční výzdobu.
- Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam
nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu,
hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit
Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí
a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať
půjdete kamkoliv.
- Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete
demografické, geografické a historické údaje, stejně jako
fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací dobu
úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí.
U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací
dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s
tím, kam vyrazit.
Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
Aplikace je dostupná jako pro Android i pro i OS
Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených výše a
nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit
k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce
důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení
života u Vás i ve Vašem okolí.

CHCETE SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM?
STAVEBNÍ POVOLENÍ NEBO JEN OHLÁŠENÍ STAVBY?
Problematiku stavebních povolení upřesňuje stavební zákon č.
183/2006 Sb. a 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela, která
potěší určitě všechny, kteří si chtějí postavit rodinný dům. Při
stavbě rodinného domu totiž už nebudete potřebovat žádat o
stavební povolení a vystačíte si jen s ohlášením stavby. S
ohlášením stavby si vystačíte v těchto případech:
- u stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu, ale jen do
hloubky max. 3 metry podzemního podlaží a max. 2 nadzemní
podlaží a podkroví,

- u přístaveb a nástaveb rodinných domů, ale do daných rozměrů,
- u terénních úprav,
- u stavební úprav, které však nezasahují do nosných konstrukcí
domu,
- u opěrných zdí, které nesmí zasahovat do veřejných komunikací
a prostranství
- a další stavby.
U těchto zmíněných bodů bude zapotřebí územní souhlas spolu s
nahlášením stavby. U ostatních staveb a přestaveb, kde
zasahujete do konstrukce domu, stavební povolení potřebujete.
I v případě, že chcete stavět studnu, stavební povolení
potřebujete, protože taková stavba spadá pod vodní zákon č.
254/ 2001 Sb.
KDY JE POTŘEBA ÚZEMNÍ SOUHLAS?
U některých staveb sice nepotřebujete stavební povolení ani
ohlášení stavby na úřadě, ale územní souhlas ano. Jsou to
případy, kdy chcete stavět třeba verandu do rozměrů rodinného
domu, nádrž na vodu do 100 m3, skleník, bazén, garáž, pergolu
apod. Vše do daných rozměrů. Pokud stavby budou větší, než
definují parametry, už bude třeba stavební povolení.
JAK SE ÚZEMNÍ SOUHLAS VYŘIZUJE?
Územní souhlas vyjde z tzv. územního řízení, o které musíte
požádat stejně jako o stavební povolení na stavebním úřadě.
A to v místě, pod které spadá váš pozemek, na kterém chcete
stavět. V našem případě se jedná o stavební úřad ve Vysokém
Mýtě. Budete k tomu potřebovat vyplněnou žádost, výpis z
katastru nemovitostí, technický popis stavby, projektovou
dokumentaci, situaci v měřítku katastrální mapy, stanoviska
dotčených orgánů, stanoviska vlastníků technické infrastruktury. Pokud pozemek není váš, tak souhlas vlastníka a
seznam i adresy osob, které mají práva k pozemků či stavbám.
Také souhlas osob, které mají vlastnická práva k pozemkům
sousedním. V případě stavebního povolení potřebujete totéž, ale
ještě musíte přidat plán kontrolních prohlídek stavby. Pak jen
stačí podat žádost a čekat na schválení. Trpělivě….

Není to tak dlouho, co začaly krásné dva měsíce prázdnin pro
školáky, a už píšu článek o tom, že se přiblížil začátek nového
školního roku. Současně s tím, jak usednou děti do lavic, začnou
starosti i rodičům. Dnes bychom rádi apelovali na rodiče menších
dětí, především těch, kteří udělají významný životní krok a
nastoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak naučit děti, aby
došly bezpečně do školy, a jak máte reagovat v případě, že se vaše
dítě setká se šikanou.
Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče by měli dětem
připomenout základní pravidla chování při pohybu po
chodnících, při přechází silnice a při jízdě na jízdním kole.
Rodičům prvňáčků vřele doporučujeme projít si se svými
ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě před prvním
školním dnem. Upozorněte své děti nejen na možná úskalí a
nebezpečné úseky, ale ukažte jim, kde a jak bezpečně přejít
silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě pomůžou různé
orientační body, jako je obchod, kašna, socha, barevný dům
apod. Pokud vaše děti dojíždějí do školy hromadnou dopravou,
určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co mají udělat, kdyby jim
autobus ujel, co naopak udělat nesmějí. Děti potom zbytečně
zmatkují a dostávají se do pro ně poměrně složitých stresových
situací, ve kterých si nevědí rady. Pokud hovoříme o cestě do

školy, řada studentů jezdí na kole. Poučte je proto o bezpečném
pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na hlavě řádně
připevněnou cyklistickou helmu. V neposlední řadě je na místě
připomenout, že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí
je viditelnost. Policie obecně doporučuje, aby používali svrchní
oblečení, tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo retro
reflexních materiálů.
Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci,
pokud vám již rodiče svěřili klíče od domu, mějte je uložené na
bezpečném místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste
v případě ztráty věděli, kde hledat (třída, jídelna, tělocvična,
zahrada školy apod.). Při odchodu z domů zkontrolujte, zda jste
dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do školy ani
ze školy nechoďte s cizími lidmi, nesedejte s nimi do auta, ani
pokud vám říkají, že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte
přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je sami nevyzvedáváte ve
školní družině. Děti, nejezděte výtahem s podezřelými osobami.
Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte a neberte
si od nich žádné věci. O soukromých věcech, o rodině, o bydlení a
podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte fotografie
nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na sociální sítě. Stejně
tak nepište na sociální sítě, kdy, kam odjíždíte, že jste doma sami
apod., jsou to informace, které jsou veřejné a velice jednoduše
zneužitelné. O tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich děti
dělají a jak se chovají v kyberprostoru zde snad ani nemusím
mluvit.
A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik rad v oblasti
šikany, se kterou se mohou bohužel děti ve škole setkat.
• Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí a
jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu.
• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si detailů
vyprávění o dění ve škole i mimo ni.
• Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na které se může v
případě potřeby obrátit.
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je
použít nějaké ukázky z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a
před nikým se neponižuj.
• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi
dospělými a možnost stíhání případných aktérů.
• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je
dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a
projevy šikany oznámit.
• Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se
informujte nejen na prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení
dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.
• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho
názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Je to váš
spojenec.
• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu
zjišťují, jak následně postupují a zda sledují projevy chování i
mimo vyučování.
• Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu
dělat?
• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši
plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.
• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně
ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s
předpokládanými útočníky.
• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně,

např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.
• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně
ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s
předpokládanými útočníky.
• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně,
např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.
• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s
třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo
stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.
• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze
telefonicky.
• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy,
případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné
škole.
• Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte
to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.
• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se
jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není.
• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte
ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět,
jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě
ohrožení).
• V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na
vašem dítěti informujte neprodleně kteroukoliv služebnu policie
nebo přímo linku 158.
Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět
do pevného školního režimu a ostatním příjemné babí léto!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

v Pardubickém kraji ve věku od 16 let, a to ambulantní
i terénní formou (např. v místě bydliště uživatele). Pracovníci radí
lidem se zrakovým postižením v oblasti kompenzačních
pomůcek, např. v případech, kdy člověk nepřečte běžný text,
přestává vidět na televizi, nevidí na hodinky a dělají mu potíže
běžné denní činnosti (orientace v prostoru, nalévaní tekutin,
běžný úklid apod.). TyfloCentrum Pardubice také pomáhá s
vyřizováním záležitostí na úřadech – např. v oblasti invalidních
důchodů, příspěvku na péči, průkazek ZTP/P či ZTP. Poskytované
služby také zahrnují aktivity zaměřené na rozvoj a udržení
dovedností v oblasti péče o vlastní osobu a domácnost, aktivity
zaměřené na nácvik a trénink obsluhy kompenzačních pomůcek
(hmatové či ozvučené hodinky, PC, mobilní telefony, pomůcky do
domácnosti apod.) či vzdělávaní v oblasti komunikace. Pracovníci
TyfloCentra Pardubice v rámci služeb také doprovází lidi s těžkým
zrakovým postižením na místa, kam sami nedojdou, případně jim
mohou přečíst text.
Potýkáte se s obtížemi se zrakem Vy sami nebo někdo ve Vašem
okolí? Znáte někoho, kdo má problémy s viděním
a brýle už mu nestačí? Chtěli byste mu pomoci? Právě pro Vás je
zde TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Neváhejte nás kontaktovat,
rádi Vám poradíme. Více informací najdete na internetových
stránkách www.tcpce.cz a na pracovištích v Pardubicích,
Chrudimi a ve Vysokém Mýtě. Kontaktujte nás telefonicky, na
čísle 466 500 615 nebo 774 415 173.

BŘIŠNÍ TANCE
Milé ženy,

JIŽ 15 LET ŽIJE TYFLOCENTRUM PARDUBICE SVĚTEM
NEVIDOMÝCH A JINAK ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
Dne 16. září 2018 oslavilo TyfloCentrum Pardubice patnáct let
své existence, patnáct let, kdy poskytuje sociální služby a žije
světem nevidomých a jinak zrakově postižených lidí. Cílem
poskytovaných služeb je motivovat lidi se zrakovým postižením k
aktivnímu životu a napomáhat jim k dosažení co největší míry
samostatnosti. Za patnáct let existence se toho událo opravdu
hodně. Za tuto spolupráci a podporu patří dík všem
pracovníkům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, partnerům a
dárcům. Společně jsme podnikli mnoho zajímavých aktivit.
Pravidelně se věnujeme sportovním aktivitám, každoročně
najezdíme okolo 600-700 kilometrů na dvojkole, podnikáme
výlety, věnujeme se turistice, vystoupali jsme na nejvyšší horu
České republiky Sněžku, jezdíme na rekondiční pobyty či hrajeme
kuželky. Věnujeme se také společenským aktivitám, pravidelně
se scházíme, máme společný předvánoční oběd, v únoru 2019 se
již po desáté sejdeme na plese TyfloCentra Pardubice. Pořádáme
dny otevřených dveří pro veřejnost, kde přibližujeme život lidí s
těžkým zrakovým postižením, spolupracujeme s očními lékaři,
úřady, školami, poskytovateli sociálních služeb. Mohli jste nás
potkat na různých prezentačních aktivitách v celém Pardubickém
kraji. A mohli bychom jmenovat ještě mnoho dalších událostí a
aktivit.
Ptáte se, komu a v jakých situacích TyfloCentrum Pardubice
pomáhá? V rámci čtyř registrovaných sociálních služeb
pracovníci poskytují služby lidem se zrakovým postižením

blíží se nám dlouhé podzimní a zimní večery, a tak bych vám ráda
nabídla aktivitu, která by vám mohla dělat radost. Ráda bych vás
pozvala do kurzu orientálního tance, který bude probíhat každý
čtvrtek od 18:30 do 19:30 v dobříkovské sokolovně. Začneme ve
čtvrtek 4. října 2018, kdy proběhne ukázková hodina, na které
vás s orientálním tancem seznámím a zkusíme jeho první prvky.
Pokud se vám tanec zalíbí, můžete navštěvovat celý kurz, který se
skládá z 15ti na sebe navazujících lekcí. Na první lekci si vezměte
pohodlné oblečení např. tričko, legíny nebo sukni. Přes boky se
hodí šátek, může být penízkový, pokud nemáte, nic se neděje,
budu mít k zapůjčení. Je možné, že jste se s orientálním tancem
ještě nesetkaly, a tak vám ho ráda krátce představím. Orientální
neboli břišní tanec pochází z Egypta. Základem jsou pohyby boků
a bříška, jde spíše o tanec svalů než o tanec založený na krocích.
Proto je pro nás ženy léčivý. Doporučuje se na různé ženské
problémy a také třeba na bolesti zad, protože nenásilnou formou
posiluje svaly pánve, zad, hrudníku i paží. Co je však velkou
předností orientálního tance je, že je to tanec pro ženy jakéhokoli
věku, postavy i pohybového nadání. Orientální tanec mají rády
dívky i ženy středního, a dokoncei seniorského věku, protože v
jeho pestrosti si najde každá to své. Jde jen o chuť vyzkoušet něco
nového. Břišní tanec si tančily ženy všech generací v
domácnostech pro sebe, pro radost a pro pocit sounáležitosti. A
kdo vás kurzem provede? Orientální tanec vyučuji již patnáctým
rokem a moc ráda toto krásné umění předávám dál. Pokud jste
zvědavé, můžete se podívat na mé webové stránky
www.barita.cz, kde se dozvíte víc o mně i o orientálním tanci.

V případě vašich dotazů mě kontaktujte na e-mailu
barita@barita.cz nebo volejte na 608 879 165.
Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu.
Těším se na vás a na společné chvíle strávené při tanci.

do širokého okolí. Škoda jen, že nám nepřálo počasí a
poprchávalo. Nám to ale tolik nevadilo, protože jsme si odvezli
opravdu velký zážitek….

3. září 2018 jsme v dobříkovské škole slavnostně zahájili nový
školní rok 2018-2019. Přestože stále letní teploty lákaly spíše do
bazénu než do školních lavic, vyučování zahájilo všech 30 našich
letošních žáčků. Někteří se nemohli dočkat, někomu se,
samozřejmě, do školy moc nechtělo. Ale i v tom letošním školním
roce čeká na všechny nejen výuka, ale spousta dalších aktivit a
zážitků. Opět budou fungovat kluby a kroužky (pro žáky zdarma):
Čtenářské kluby, Klub výuky v cizím jazyce, Klub zábavné logiky a
deskových her, Doučování, Školní časopis, Orientální tance a snad
i kroužek Malých modelářů. Jsme rádi, že se objevili i vedoucí
kroužků mimo pedagogů. Navštívíme různá divadelní
představení, naučné filmy, besedy. Zahájíme Advent vánočním
zpíváním a vánočními trhy, vybereme nejlepšího zpěváčka ve
školní pěvecké soutěži „Dobříkovské ptáče“, zapojíme se do
internetového kurzu pro páťáky „Hravě žij zdravě“. V letošním
roce se hlavně soustředíme na důležité 100. výročí vzniku
Československa, s nímž jsou spojené různé akce a projekty (např.
„Den se stovkou“). Celoroční projekt AHOJ, ČESKO! v něm budou
žáci ve ŠD celý rok putovat Českem po jednotlivých krajích
rychlovlakem „Bohemia expres“, sledovat české speciality - český,
česká, české (např. nejužívanější česká jména a příjmení…),
českou abecedu- Česko od A do Z , české „nej“, české hrady a
zámky, Slovenčinu a při tom plnit nejrůznější aktivity - vyrábění,
zkus to jako …, pohybové aktivity, hudba, hudební nástroje a
lidové písničky z Čech, Moravy a Slovenska. Všem školákům
přejeme krásně prožitý celý školní rok a spoustu nových
vědomostí a zážitků.
Kolektiv pracovníků ZŠ

Školní rok jsme v dobříkovské školce zahájili v plném počtu tj. 28
dětí. Přesto můžeme říct, jsme docela klidná třída a noví
kamarádi si na nás už zvykli. Letos máme po dlouhé době
konečně převahu holčiček a těším se, že klidný bude celý rok :-)).

Na konci druhého zářijového týdne jsme vyrazili na výlet do
obory do Javorníku. Vzali jsme s sebou kamarády ze Zámrsku, aby
si taky užili jelení krásy. Přijeli jsme k veliké oplocené oboře plné
jelenů, daňků a muflonů. Pan Tringl, majitel obory, nás přivítal a
mohli jsme si ním jeho zvířata krmit. Nádherní jeleni byli blízko
nás (5 - 10 m) a my je krmili nasušeným pečivem, které jsme
přivezli. Pro děti to byl veliký zážitek, protože takhle blízko nikdy
žádného jelena neviděli. Poté jsme mohli jít na návštěvu na
sousední statek pana Bruny. Ukázal nám, jak to na takovém
statku chodí. Viděli jsme krávy, prasata, králíky, kachny a slepice a
také andulky.
Pan Tringl nám ještě ukázal některé trofeje a svou sbírku: všechny
parohy jelena čtrnácteráka, které za svůj život shodil z hlavy…
Poté s námi vyjel na obhlídku jeleního výběhu. Vjeli jsme
autobusem přímo do obory a mohli sledovat pobíhající hloučky
zvěře. Děti také viděly souboj daňků. Dunění jejich lopat se neslo
5

Více fotografií nalezne na webových stránkách školy www.zsdobrikov.cz/fotogalerie-zs
Více fotografií nalezne na webových stránkách školy www.zsdobrikov.cz/fotogalerie-zs

Sportovní dopoledne v Zámrsku

PROJEKT „NAŠE VLAST, NÁŠ DOBŘÍKOV“

Školní rok 2018/2019 odstartovali naši žáci rychle a hlavně
úspěšně. Přijali jsme pozvání sportovců ze Zámrsku
a Základní školy Zámrsk na sportovní klání malotřídek.
Dobříkovští se utkali ve fotbale a vybíjené a ve třech kategoriích v
běhu na 50 m a hodu granátem. Ve vybíjené a fotbale jsme
skončili druzí a získali jsme pro naši školu i medaile v hodu
granátem a v běhu na 50 m. Celé dopoledne umocnilo ještě
krásné letní počasí a kamarádská atmosféra. Děkujeme i za
pohoštění a vlídné přijetí. Doufáme, že se tato vydařená akce
stane tradicí a těšíme se na další ročník. Na oplátku uspořádáme v
květnu další ročník BRABENCE, kam tradičně zveme okolní
malotřídky.
Jana Bezdíčková - učitelka ZŠ

Letos si stejně jako celá republika připomínáme její stoleté
výročí. O to více bychom rádi posílili a upevnili v dětech pozitivní
vztah, ba dokonce hrdost, k místu, kde žijeme. „Naše vlast, náš
Dobříkov“ je mezipředmětový projekt, díky kterému se plyšová
zvířátka z dobříkovského lesa dostanou s dětmi na všelijaká
zajímavá místa naší vlasti. Zvířátkům zaznamenáváme fotografie
z výletů, v mapě symbolicky zapichujeme vlajky v místě, která
zvířátka už „dobyla“a nebude chybět ani dětmi vytvořený
cestovatelský deník. Žáci si hravou formou všímají zajímavostí a
krás naší vlasti a prohlubují tak učivo, které je provází po celý
školní rok ve vlastivědě a přírodovědě.
Mgr. Michala Štěpánová - učitelka ZŠ
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o manžela, tátu a také o svého živitele. Jindra Slavík byl vždy
ochotný a obětavě všem pomáhal. Chtěli jsme mu tuto obětavost
alespoň trochu vrátit a pomoci jeho rodině. Výtěžek z
fotbalového utkání, které se hrálo 25. srpna (vstupné + výdělek z
kiosku), společně s vybranými finančními prostředky do kasičky
umístěné v sokolském klubu jsme předali paní Slavíkové. Výtěžek
této sbírky činil 10 000,-. Děkujeme všem, kteří přispěli a kteří
pomáhají paní Slavíkové a jejím dětem.

OHLÉDNUTÍ CHARITATIVNÍM SEDMIBOJEM DOBŘÍKOV

Více fotografií nalezne na webových stránkách školy www.zsdobrikov.cz/fotogalerie-zs

Dobrý den, rádi bychom Vás seznámili s výsledkem míčového
sedmiboje dvojic. Tuto akci jste se rozhodli podpořit jako naši
významní partneři. Ještě jednou Vám za to moc děkujeme. Akce
se uskutečnila ve sportovním areálu Sokola Dobříkov, který nám
bezplatně zapůjčil areál. I díky vysokým teplotám dostala
sportoviště, především antukové hřiště a trávník opravdu zabrat.
Během celé akce se o nás perfektně starali členové TJ Sokola
Dobříkov, po skončení nám pomohli s úklidem, mockrát
děkujeme :) s organizací turnaje pomohli fotbalisté SK Zámrsk a
několik dobrovolníků. Soutěžilo se v 7 disciplínách, na 7
sportovištích-nohejbal, volejbal, tenis, stolní tenis, basketbal trestné hody, fotbal-penalty, házená-trestné hody. Turnaje se
zúčastnilo celkem 12 mužských dvojic a 6 smíšených, týmy se
střídaly na sportovištích jak na běžícím páse a nebyl téměř
prostor pro odpočinek :) Pro nejlepší byla připraveny ceny od Vás
a všem se moc líbily :) Pozvánku na turnaj-plakát, i s Vaším logem,
jsme cca týden před akcí rozmístili Ve Vysokém Mýtě, Chocni, a
okolních vesnicích. Výtěžek z akce o částce 7.730,- putoval na
organizaci Berenika ve Vysokém Mýtě, na oplátku nám byl od
klientů organizace předán Anděl síly :), který patří i Vám.

SBÍRKA PRO RODINU JINDRY SLAVÍKA
Život nepřináší jen chvíle radosti a pohody, ale přináší také životní
situace, které není úplně lehké zvládnout. V takového nelehké
životní situaci se ocitla i manželka a tři děti Jindry Slavíka. Jindra
Slavík zemřel náhle ve věku 47 let. Rodina tak ze dne na den přišla
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Pokud někdy budeme mít cestu do Vysokého Mýta, doporučuji
Vám navštívit kavárnu Bereniky, která je tak trochu jiná, ale
moc fajn :)

TJ SOKOL DOBŘÍKOV – Fotbal – mladší přípravka
1. kolo –TJ Sokol Dobříkov – neděle 9.9
TJ Sokol Dobříkov – Fotbal Žichlínek – 6:2 (4:2)
FC Jiskra 2008– Fotbal Žichlínek – 3:11 (1:5)
TJ Sokol Dobříkov – FC Jiskra 2008 – 6:3 (4:1)

http://www.berenika-vm.cz/chranena-dilna-coffee-club-berenika-0t8muzF.html

TJ SOKOL DOBŘÍKOV - Fotbal - muži

2. kolo –TJ Luková – sobota 15.9.
TJ Luková – FC Jiskra 2008 – 8:3 (4:1)
TJ Sokol Tatenice – TJ Sokol Dobříkov – 1:4 (1:3)
TJ Sokol Dobříkov – TJ Luková – 2:2 (2:0) penalty 2:1
FC Jiskra 2008 - TJ Sokol Tatenice – 5:2 (2:0)
TJ Luková – TJ Sokol Tatenice – 6:2 (3:1)
TJ Sokol Dobříkov – FC Jiskra 2008 – 7:3 (2:2)

AKTUÁLNÍ TABULKA SEZÓNY 2018-2019 (stav k 23.9.)

3. kolo – Sokol Rybník – sobota 22.9.
Sokol Rybník – TJ Sokol Dobříkov - 7:4 (5:1)
Fotbal Žichlínek – TJ Luková - 6:2 (4:1)
Sokol Rybník – TJ Luková - 5:3 (1:2)
Fotbal Žichlínek – TJ Sokol Dobříkov - 11:6 (6:1),
TJ Sokol Dobříkov – TJ Luková - 7:0 (3:0
Sokol Rybník – Fotbal Žichlínek 2:3 (0:0)
4. kolo – Němčice – sobota 29.9.
Účastníci: Němčice, TJ Sokol Dobříkov, Sokol Rybník, TJ Luková
5. kolo – FC Jiskra 2008
Účastníci: FC Jiskra 2008, TJ Jablonné n. Orlicí,
TJ Sokol Dobříkov, Sokol Rybník
6. kolo – Fotbal Žichlínek
Účastníci: Fotbal Žichlínek, TJ Sokol Tatenice,
FC Jiskra 2008, TJ Sokol Dobříkov
7. kolo –TJ Sokol Dobříkov – neděle 21.10. od 9:00
Účastníci: TJ Sokol Dobříkov, Fotbal Žichlínek, Němčice,
TJ Luková

PŘEHLED PODZIMNÍCH ZÁPASŮ SEZÓNY 2018-2019

Dobříkovský fotbal - osobní shrnutí
Dobříkovský fotbal, nám nyní dělá radost hlavně v oblasti
mládeže, které velí Libor Hradecký a sekundují mu Láďa Mattas a
Daniel Fajfr. Podzimní výsledky (3 turnaje-2.zlaté medaile a jeden
bronz mluví sami za sebe. Když se přijdete podívat na trénink
uvidíte 3zapálené trenéry a hordu spokojených dětí. A co je
důležité nové děti a spokojené rodiče stále přibývají, což je pro
nás záruka do budoucna-jen tak dál!!!
Horší situace je u Amužstva, kde se podle mě neuváženě přihlásila krajská 1B-třída,
místo Okresního přeboru. Zázrakem se podařilo sehnat 7 nových
hráčů (Vařečka, Janík, Horáček, Herman, Ferenc, Zahradník,
Karela jinak nevím, s kým by se soutěž vůbec hrála a myslím, že
bychom těžko dohrávali podzim. Začali jsme výborně a doma
porazili favorizovanou Skuteč, od té doby jsme však za 5 kol získali
1 bod, a proto jsme tam kde jsme. Příslibem může být poslední
vítezství doma s Cholticemi (23.9.). Ještě jedno poděkování
všem dobříkovským fanouškům, kteří s námi táhnou provaz v
dobách dobrých i zlých a těm co nám fandí, jen když vyhráváme a
jinak nás pomlouvají, bych vzkázal ať si načnou doma lahváče a
raději zůstanou u televize. Poslední dík jsem si nechal pro
člověka, bez kterého si neumím dobříkovský fotbal představit
(Miloš Vích) - Miloši díky za všechny fotbalisty.
Zdeněk Štosek, fotbalový Dobříkov.

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 11. 11. 2018
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OHLÉDNUTÍ CHARITATIVNÍM SEDMIBOJEM DOBŘÍKOV
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