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OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM 2016
Letošní jubilejní ročník DObříkovského Masopustu se nesl ve
znamení Elektronické Evidence Masek a druhým nosným tématem
byla česká Pošta. Všechny masky, včetně kapely obdržely na začátku
průvodu jedinečný identifikační čárový kód, tak aby mohli být řádně
zaevidovány. Bohužel jsme se nedočkali žádných zástupců ze strany
Ministerstva spojů nebo České pošty. Pošťáků, pošťaček (hlavně
tedy těch bývalých) a balíků bylo ale v masopustním průvodu
dostatek. Jako již tradičně jsme zakončili masopustní průvod v
Dobříkovské sokolovně, kde si všichni pochutnali na opět skvěle
připravených vepřových pochoutkách. A hrálo se a veselilo až do
brzkých ranních hodin.

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2016

Organizační výbor DOMA

Jako již tradičně, proběhla na začátku roku, ve spolupráci s Oblastní
Charitou Nové Hrady u Skutče, v Dobříkově Tříkrálová sbírka.
Tentokrát procházely skupiny Tří králů naší obcí v sobotu 9. ledna.
V Dobříkově jste letos přispěli částkou 15 603,- Kč. V roce 2015 se v
Dobříkově vybralo 13 765,- Kč.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. V letošním
roce jste svými dary podpořili tyto záměry Oblastní Charity Nové
Hrady u Skutče:
- Nákup vozidla pro ambulantní služby - příspěvek na nákup
speciálně upraveného vozu, které bude sloužit pro přepravu klientů
- Rekonstrukce zázemí v Hlinsku - ubytování především pro matky s
dětmi v tíživé soc. situaci, příspěvek na rekonstrukci domu
- Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů*
* Humanitární projekty v Indii (realizuje Diecézní charita Hradec
Králové)
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- Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež
(oblast Bangalore - Karnataka)
- Dětské večerní vzdělávání (oblast Bangalore - Karnataka)
- Provoz a údržba školního autobusu v Mansapuru (oblast Belgaum
- Karnataka)
- Výstavba školy v Mansapuru (oblast Belgaum - Karnataka)
Všem dárcům děkujeme.
Výsledky Tříkrálové sbírky v některých obcích v okolí:
Choceň 136 149,- Kč, Vysoké Mýto 87 621,- Kč, Sruby 18 859,- Kč,
Zámrsk 16 794,- Kč, Vraclav 10 426,- Kč,
Slatina 11 908,- Kč
Vaši koledníci

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VLAJKA PRO TIBET
Stejně jako v roce 2015, jsme i letos podpořili iniciativu “Vlajka pro
Tibet” ve čtvrtek 10. března jsme vyvěsili na Obecním úřadě
Tibetskou vlajku. Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v
polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z
nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany
lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR (Čínské Lidové
Republiky). Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Více informací
naleznete na adrese - http://www.lungta.cz/projekty/vlajka-protibet/

(odpady, uhelné kaly apod.). Revizi zařízení by měl provést technik
proškolený výrobcem kotle, mající k tomu příslušné oprávnění. Tolik
velmi zjednodušená dikce zákona.

A jak to asi bude doopravdy?
Žádný úředník nebude mít náladu pobíhat po vsi a kontrolovat, zda
máte, nebo nemáte revizi kotle. Ovšem pokud vás udá soused
naštvaný, že mu kouříte pod nos něčím nevábným, pak se bude u
Vás městský referent domáhat předložení příslušného dokumentu
a hrozit peněžitou sankcí. Pokud takovou listinu budete mít,
pramálo vám udělá. Osobně se domnívám, že za celou záležitostí je
loby výrobců a prodejců kotlů, kteří touží prodat vám nový kotel
vyšší třídy. Také se domnívám, že jakákoliv revize nezabrání tomu,
aby se po nocích v našich kotlících nepálilo ledacos a zamořovala se
tím půlka okresu. Další problém je v tom, že živého revizního
technika ještě nikdo neviděl a není úplně jasné, kdo by to měl být a
co by měl umět. V celém Pardubickém kraji je prý zatím jen jeden.
Na to příslušná místa mlčí. Aby se kontroly opravdu stihly u všech
domácností v republice, tak to by se muselo začít už teď a ne někdy v
prosinci tohoto roku. Čili se jedná další zbytečnou a nepřipravenou
vlezlost státu s pramalým efektem. Pozor také na možnost, že první
nabízeči této kontroly budou různí podvodníci, kteří budou chtít
využít neznalosti občanů ke svému obohacení.
Jiří Svatoš, starosta

POŠTA
Pošta stále nemá tu úroveň, na kterou jsme byli zvyklí. Pokles
úrovně služeb je patrný. Podle zástupců pošty potrvá několik
měsíců, než se noví doručovatelé zorientují v terénu. V případě
problémů s doručováním zásilek i nadále zasílejte svoje stížnosti a
podněty na e-mailovou adresu: dodejna.56500@cpost.cz, nebo na
adresu vedoucí depa: Blanka Kašparová, Depo Česká Třebová 70,
Topolová 2060, 567 07 Česká Třebová, popřípadě je zatelefonujte
na tel. číslo 605 225 565. Oproti původní výzvě ze začátku ledna je
ovšem změna. Česká pošta nyní přijímá i podněty, které se týkají
obyčejných zásilek, letáků apod. Dále doporučujeme všem, aby si
zkontrolovali číselné označení domů pro lepší orientaci
doručovatelů, kteří ještě neznají místní reálie a potom často tápou.
Jiří Svatoš, starosta

POPLATKY ZA ODPADY A STOČNÉ
DALŠÍ POVINNOST PRO MAJITELE DOMŮ
Podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. budou od roku 2016 muset
všichni, kdo topí tuhými palivy, absolvovat každé dva roky povinné
kontroly kotlů na pevná paliva. Vyplývá to z novely zmíněného
zákona, jež byla schválena sněmovnou. Předpokládá se v ní
pravidelná revize domácích kotlů, podmíněná nemalými až na
desítky tisíc korun vyčíslenými sankcemi. Jak se tedy zachovat a co
udělat, abychom předešli problémům?

Jak to má probíhat?
Žádné kontroly v domácnosti ani narušení soukromí nebudou. Na
požádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v našem
případě je to MěÚ Vysoké Mýto, budou lidé předkládat sami
potvrzení o tom, že jejich kotel na tuhá paliva je správně instalován,
dobře provozován a celkově udržován v souvztažnosti s pokyny
výrobce a se zákonem. Pokud potvrzení nepředloží, bude jim hrozit
až dvacetitisícová pokuta, a vyšší pak až 50 tisíc korun za
předpokladu, že bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána

Žádáme ty, kteří tak ještě neučinili, aby v kanceláři Obecního úřadu
zaplatili poplatky za odpady pro letošní rok a stočné za rok 2014
a 2015.
Obecní úřad Dobříkov

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2016
PRO DOBŘÍKOV A RZY
Známky na popelnicích z roku 2015 platí pouze do konce března.
V dubnu je třeba mít na každé vyvážené popelnici známku
s letopočtem 2016.
Komunální odpad - vždy úterý:
22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8.,
23.8., 6.9., 20.9, 4.10., 18.10.,1.11., 15.11.,29.11., 13.12.,27.12.
Plasty - vždy středa:
20,4.,18.5.,15.6., 13.7., 10.8.,7.9., 5.10., 2.11., 30.11, 28.12.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu: 24.10.2016
Svoz skla: 16.8. ,15.6., 14.9., 14.12.
Odvoz papíru:
13x ročně individuálně po dohodě s přepravcem (objednává obec)

OKÉNKO DO HISTORIE - I NAŠE PŘEDKY TRÁPILO POČASÍ

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rok 1919
29. října napadly takové spousty sněhu,řepa a čekanka zapadly a sníh
polámal stromy. Řepy se dobývaly až po svátcích 1920.
Rok 1921
Tohoto roku dolehlo na nás takové sucho, takže veškerá úroda téměř
uschla. Není pamětníka takového léta. 1. srpna byl téměř uvolněn
obchod s obilím.
Rok 1922
Následkem nedostatku píce zaviněné suchem z předešlého roku,
objevili se časté případy měknutí kostí u dobytka, čemuž v Dobříkově
podlehlo 6 kusů. Sucho trvalo až do června toto roku, čímž byla ze 2/3
zničena úroda obilí i sena.
Rok 1929
Tohoto roku přišla tuhá zima, vyvrcholila v únoru, kdy klesly teploty
pod -33 stupňů mrazu a napadlo 50cm sněhu. Až do 26. března ležel
sníh a jen pomalu se ztrácel, všechny polní práce byly opožděny.
Následkem kruté zimy, všechno ovocné stromoví zmrzlo, když ne
úplně, tak z části, takže úroda ovoce za tento rok byla velice slabá.
Sena bylo také málo a otav ještě méně. Obilí se urodilo dobré.
Rok 1930
Do měsíce července byl tento rok suchý a neúrodný. Obilné zrno bylo
slabé kvality, ovoce na dosud zdravých stromech žádné. V první
polovině července bylo až 35 stupňů, 19. července namoklo, deště
byly vydatné a tak zvláště brambory hnily. Velké vlhko trvalo až do
konce roku.
Rok 1932
Vlivem špatného počasí byla úroda v tomto roce slabá, zvláště
pšenice byla už přede žněmi napadena rzí, zrno bylo zadina, sláma se
nehodila na krmení. Pícnin hlavně jetele bylo málo.
Rok 1933
Tento rok jako všechna předchozí od roku 1927 počínaje byl suchý.
Ačkoli bylo jaro velmi chladné a ve vyšších polohách bylo obilí krátké,
měli jsme zde žně velmi uspokojivé, žito bylo až 210cm vysoké. Vše se
dobře sklidilo.
Rok 1934
Tento rok byl v sedmé řadě suchý, zima byla celkem mírná, sněhu
málo, mrazy slabé, největší byl 9. února -15 stupňů. Měsíc březen byl
neobyčejně teplý s občasnými deštíky. Na konci dubna se už děti
vesele koupaly. Od polovice dubna nastává suché období až do 26.
června, kdy konečně zapršelo a země navlhla až do hloubky 15cm. 29.
července se přihnalo krupobití s deštěm. Žita byla už většinou pod
střechou, ale ostatní plodiny byly poškozeny ze 40 až 50%, oves až na
80 %. Úroda pšenice, za kterou může hospodář nějakou korunu
utržit, byla nepatrná.
Rok 1938
Tomto roce trvaly mrazy až do konce února. Na to se nečekaně
oteplilo a březen byl neobyčejně krásný a teplý. Podle záznamů
meteorologických stanic, nejteplejší za 160 let. V průměru byla
březnová teplota o 8 stupňů nad průměrem. Za krásný březen se
duben vymstil. Přišly opět mrazy u nás až -8 stupňů a napadl sníh.
Studenými větry utrpěly stromy, úroda ovoce byla v tomto roce velice
slabá, mnoho cukrovky se muselo zaorat, osivo přimrzlo.
Letní počasí bylo však opět normální a celková sklizeň byla dobrá,
takže dosahovala vysoko nad pětiletý průměr. 29. července
odpoledne padaly kroupy velikosti lískových ořechů, poškodily obilí,
které ještě zůstalo na poli. 21. srpna začalo pršet a déšť s malými
přestávkami trval až do poloviny září, ve vyšších polohách zůstalo
obilí nesklizené. Průtrže mračen a lijáky způsobily mnoho škod na
polích i obydlích položených blízko rozvodněných řek. Také Loučná se
rozvodnila a zanesla luka i pole zvláště v místech bývalých rybníků „
Rzováku a Dubiňáku“ bahnem tak, že zničila úrodu a otavy se toho
roku v těch místech vůbec nesklízely.

Základní škola a Mateřská škola Dobříkov

Zdena Schejbalová - kronikářka

vyhlašuje dne 21. dubna 2016
Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2016/2017

Rodiče si v MŠ vyzvednou od 1. dubna přihlášku a vyplněnou ji (s
občanským průkazem) přinesou zpět do MŠ 21. dubna mezi 9,00 a
16,00 hodinou. Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií.
Seznam přijatých dětí bude uveřejněn ve čtvrtek 5. května 2016 na
nástěnce u vchodu do školy. Vyrozumění o nepřijetí dítěte si

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PÁŤÁCI BRAVO !!!
V internetovém kurzu „HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ“ pro školní rok 20152016 se naši páťáci opět umístili na 1. místě v našem kraji, v celé
ČR obsadili 9. místo!
GRATULUJEME !

AKTUALITY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Výroční valná hromada sboru
Dne 23. ledna 2016 proběhla v místní hasičské zbrojnici výroční
valná hromada našeho sboru. Pozvání na tuto schůzi přijali také
zástupci okolních sborů a jednotlivých složek v obci, včetně
zástupců obecního úřadu. Po přečtení zpráv o činnosti sboru, jeho
hospodaření a po skončení diskuse byla volná zábava, která pro
některé členy trvala do brzkých ranních hodin.

Ohlédnutí za hasičským plesem
V sobotu 27.02.2016 proběhl již tradiční hasičský ples. Jeho
návštěvnost nás mile překvapila, protože byla nejvyšší ze všech
plesů, co jsme kdy pořádali. Návštěvnost a spokojenost našich
hostů, je pro nás tou největší odměnou, kterou vůbec pořadatel
může obdržet. Již nyní Vám můžeme sdělit, že ve spolupráci s členy z
bývalého Českého zahrádkářského svazu, plánujeme obnovit
tradici Jiřinkových plesů, které měly mezi lidmi vždy velký ohlas.
Termín Jiřinkového plesu již máme stanoven a to na 17.09.2016 a
hudebně nás bude tentokrát provázet skupina Vepřo, knedlo s
Dádou. Už teď se těšíme na Vaši účast.

vedením trenérů, dále navazují další sportovní aktivity a hry. Více
informací naleznete na našich webových stránkách, kde je i obsáhlá
fotogalerie z minulých ročníků.

„Soptíkův minitábor“
Jako každý rok, i letos plánujeme „Soptíkův minitábor“ a to v
obvyklém termínu, tj. první víkend v červenci, který bývá
prodloužený svátky věrozvěstů Cyrila a Metoděje a upálení mistra
Jana Husa. Přihlášky budou k dispozici v místní škole, popřípadě na
webových stránkách sboru. Na přihláškách se též dočtete přesnější
informace.
Kristýna Štastná

ZPRÁVY Z GOLF KLUBU OSYČINA

Ani v zimě nepřestáváme hrát golf. Celou mimosezónu (listopadbřezen) funguje uvnitř roubenky uprostřed obce golfový simulátor,
kde hráči pilně trénují i přes zimu. Všichni se už ale těší na venkovní
sezónu a množství turnajů a akcí, kde se budou společně scházet.
Pro tento rok 2016 už máme naplněn kalendář akcí a turnajů a
chtěla bych Vás seznámit i s akcemi pro veřejnost a golfové
začátečníky.

Kontakt: Ing. Lenka Karelová (Krausová), Golf Klub Osyčina
Tel.: +420 777 222 910, E-mail: info@gko.cz, Web: www.gko.cz

ZPRÁVY Z FOTBALU
1.B třída, skupina A Pardubické kraje

Přípravné zápasy jaro 2016 - výsledky
Sobota 16.1.– UMT Pardubice
Sobota 23.1.– UMT Pardubice
Sobota 6.2. – UMT Pardubice
Neděle 14.2. – UMT Pardubice
Neděle 6.3. – UMT Litomyšl
Neděle 19.3. – Dolní Újezd

– SOKOL DOBŘÍKOV – SK TŘEBECHOVICE (1.A)
– SOKOL DOBŘÍKOV – SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (KP)
– SOKOL DOBŘÍKOV – AFK HORNÍ JELENÍ (1.A)
– SOKOL DOBŘÍKOV – TJ SOKOL TREBEŠ (1.A)
– TJ HORNÍ ÚJEZD (1.B)– SOKOL DOBŘÍKOV
– TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD (1.A)- SOKOL DOBŘÍKOV

– 5:0 (4:0)
– 3:4
– 2:1 (1:0)
– 2:5 (1:1)
– 0:4 (0:1)
– 0:1

FOTBAL - Dospělí – I. B třída – skupina A – jaro 2016

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL DOBŘÍKOV

Napište si už teď do kalendáře datum 30.4.2016, kdy proběhne na
našem hřišti Den otevřených dveří. Každý si bude moci zdarma
zkusit golf na cvičných plochách a devítijamkovém hřišti. Naši
golfoví trenéři Vás seznámí se základními golfovými pravidly a
etiketou. Prohlédnete si stroje na údržbu golfového trávníku a
můžete vyhrát celoroční vstup na hřiště a tréninkové plochy na rok
2016 zdarma.

Dětské tréninky v pondělí
Pravidelné dětské tréninky startují 11.4.2016. Budou probíhat
každé PONDĚLÍ až do 30.6.2016. Kurz obsahuje 12 lekcí 1krát týdně.
Jedna lekce trvá 45 minut. Kurz bude veden certifikovanými
trenéry. Děti budou rozděleni na začátečníky a pokročilé. K výuce
bude k dispozici golfový simulátor, cvičné plochy i hřiště. Přihlášky a
více informací na webových stránkách www.gko.cz.

Berger Huck I. B třída mužů - skupina A – zajímavé odkazy

Příměstský golfový tábor 8.-12.8.2016
V týdnu 8.-.12.8.2016 proběhne na našem hřišti dětský příměstský
golfový tábor. Tábor je vhodný pro golfové začátečníky i pokročilé.
Má již velkou tradici. Dopoledne probíhají golfové tréninky pod

Aktuální informace
https://souteze.fotbal.cz/
turnaje/homepage/986

Rozpis zápasů a výsledky
https://souteze.fotbal.cz/
turnaje/zapas/986

Aktuální tabulky
https://souteze.fotbal.cz/
turnaje/table/986
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