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PUBLIKACE O DOBŘÍKOVĚ
Obec Dobříkov chystá na tento podzim vydání publikace o
Dobříkově. Jedná se o malé dílko, se záměrem připomenout
místním a ukázat cizím některé krásy a bohatství Dobříkova a Rzů.
Kniha si neklade za cíl být nějakou vědeckou publikací, ale spíše
populárně naučnou knihou. Na tvorbě se podílí kolektiv autorů z
obce a okolí. Dílo bude volně prodejné a vydá se v omezeném
nákladu. O jejím přesnějším termínu vydání a ceně vás budeme
ještě informovat.
Jiří Svatoš, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Jménem obce Dobříkov a zastupitelstva bych rád poděkoval škole za
vynikající organizaci akce „Brabenec“ na hřišti za kostelem dne 26.5.
2016. Dále organizátorům nápaditého dětského dne 5.6. 2016 a
také našim fotbalistům k úspěchu a postupu do vyšší třídy a za
vzornou reprezentaci obce. Děkujeme
Jiří Svatoš, starosta

UNIVERZITA V DOBŘÍKOVĚ VEZME DALŠÍ STUDENTY
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem
Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou
fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České
republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na
vzdělání a na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve
kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých
důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost
na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se
vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v
daných lokalitách. Všichni, kteří jsou 50+ ,tedy ještě aktivní, mají
možnost kdykoli se zapojit i individuálně do studia např. čínské
medicíny , genealogie , odívání nebo architektury . Více na portále
www.e-senior.cz
Jiří Svatoš, starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
PARDUBICKÝ KRAJ VYHLÁSÍ V ZÁŘÍ DRUHÉ KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Pardubický kraj vyhlásí v září tohoto roku termín druhého kola
přijímání žádostí o kotlíkové dotace. O příspěvek na výměnu
stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové
nízkoemisní zdroje se budou moci ucházet jak neúspěšní žadatelé z
prvního kola, tak i noví zájemci. Cílem programu je snížit emise z
lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích
Pardubického kraje. Zájemci mohou získat dotaci ve výši 70 až 85
procent nákladů na pořízení nového zdroje tepla dle typu zdroje a
lokality. Více informací na www.pardubickykraj.cz/kotlikovedotace
POPLATKY ZA ODPADY A STOČNÉ
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
PROSBA K OHLEDUPLNOSTI
"Žádáme všechny občany, aby na svých zahradách nepálili
biologický odpad (větve, listí, trávu apod.) a aby ani tento odpad
nevozili do Opučníku. Pro tyto účely jsou na veřejných místech obce
umístěny svozové kontejnery zelené barvy, kam se tento odpad
může uložit (zdarma). Je opravdu nezpůsobné, zapálit ohníček ve
12 hod. při třicetistupňovém horku." Děkujeme

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2016 PRO DOBŘÍKOV A RZY
Komunální odpad - vždy úterý:
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:
13.7., 10.8.,7.9., 5.10., 2.11., 30.11, 28.12.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu: 24.10.2016
Svoz skla: 14.9., 14.12.
Odvoz papíru: 13x ročně individuálně po dohodě s přepravcem
(objednává obec)

OKÉNKO DO HISTORIE
CO SE U NÁS STALO PŘED 70-TI LETY
Co se u nás událo před 70ti lety, zaznamenal tehdejší kronikář pan
Josef Čermák.
V roce 1946 byla z naší obce odsunuta německá rodina Josefa
Zimpricha č.p. 44, který jako Němec bojoval s Němci proti
spojencům. Jejich zemědělská usedlost byla konfiskována.
V témže roce se započalo s elektrizací obce. Krajem sinice
proveden od transformátoru osady Hluboké, výkop pro položení
kabele. Této práce se zúčastnili skoro všichni práce schopni
obyvatelé. Provedení pouliční sítě svěřeno elektrotechnické firmě
p. Doležala z Chocně.
27. 10. v předvečer památného dne svobody uspořádány v sále
Frant. Dostála oslavy, kde vzpomenuto zásluh zesnulého presidenta
osvoboditele T.G. Masaryka a presidenta budovatele
Dr. Eduarda Beneše. Slavnost M.R. 6. za spoluúčinkování svazu
české mládeže a zdejší školy. Na této slavnosti byly předneseny
básně a zpěvy. Slavnost ukončena zapěním státních hymen.
Zdena Schejbalová - kronikářka

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Děti z MŠ se v květnu zúčastnily sportovního dne v Českých
Heřmanicích. Tento Lehkoatletický trojboj se odehrává mezi
malotřídními školkami z Českých Heřmanic, Zámrsku, Tisové,
Sloupnice a Dobříkova. Naši předškoláci prokázali ve velké
konkurenci velmi dobrou zdatnost. Z každé disciplíny (hod, skok do
dálky a běh) jsme si přivezli medaili, jak děvčata, tak i chlapci.
Již dlouholetou tradici má naše spolupráce s MŠ Zámrsk. Letos si pro
nás Zámršťáci připravili zábavné dopoledne se soutěžemi a výrobky
motivované domácími zvířaty. Cesta do Zámrsku a zpět byla dlouhá,
ale naše děti ji zvládly na výbornou.
Zvířata jsme si také prohlédli v ZOO ve Dvoře Králové, kam jsme se
vydali na školní výlet. Měli jsme výjimečnou možnost nakrmit velké
želvy, které mají přes 200 kg, pohladit si malého kajmana nebo si
vzít do ruky hada. Prohlédli jsme si „zákulisí“ pavilonu Vodní svět a
vstoupili do výběhu, kam se běžně nesmí. Tento zážitek nám zajistil
pan Bogusch a jeho kolegové zoologové.
Na závěr školního roku nás čeká dětmi oblíbené nocování ve školce
a loučení s našimi předškoláky, kteří v září půjdou do školy s
aktovkou. Moc jim přejeme, aby byli ve škole úspěšní a nebáli se
žádné překážky. A vám přejeme pěkné léto se spoustou zážitků, ale i
odpočinku.
Soňa a Štěpa

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
BRABENEC 2016
Myšlenka uspořádat před lety první akci tohoto charakteru pro
malotřídní školy vznikla z důvodu problematického zapojení do akcí
ve městech a také z důvodu zviditelnění práce malotřídních škol. 26.
května 2016 se konal již 5. ročník Brannně Bezpečnostního

Netradičního Cvičení BRABENEC, které připravila ZŠ Dobříkov ve
spolupráci s Policií ČR, rychlou záchrannou službou, Městskou
policií Vysoké Mýto, HZS Vysoké Mýto a dobrovolnými hasiči
Dobříkov, Lesy ČR, ČČK a BESIPem a letos nově s programem Zdravá
pětka a Tonda Obal na cestách. Jako sponzor se účastní již od
prvního ročníku Pekařství U Lifků Choceň. Všem zúčastněným patří
náš dík a obdiv. Děkujeme.
Této akce se letos zúčastnilo 310 žáků a 25 pedagogů z
malotřídních škol: Dobříkov, České Heřmanice, Knířov, Sruby,
Tisová, Vraclav, Zámrsk a Zálší. Dopoledne s námi strávily i děti z naší
mateřinky v Dobříkově. Branný den je vyplněn zážitkovým učením.
Žáci aktivně provádí první pomoc, prakticky poznávají stromy a
zvířata, zažijí pocit nemocného nebo zraněného v sanitce, plní testy
dopravní výchovy, seznámí se s ochranou životního prostředí,
tříděním odpadu, zásadami zdravé výživy. Poznají v kostce práci
příslušníků všech složek integrovaného záchranného systému.
Všem, kteří nám s touto akcí pomáhali, moc děkujeme.

KONČÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016
Přichází teplo, sluníčko, koupání, prostě je tu zase léto a s ním
odchází další školní rok. Naši žáci jsou o rok starší, moudřejší a
zkušenější, páťáci, bohužel, naši školu opouštějí a chystají se do
nového prostředí ve škole choceňské. V září je nahradí noví
prvňáčci, na které se již moc těšíme. Konec školního roku je vždy
spojený se školními výlety, vyhodnocováním celoročních akcí,
loučením s páťáky a v neposlední řadě s hodnocením celoroční
práce. My jsme zažili krásný výlet na zámek Potštejn s programem o
Karlu IV. a návštěvu Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.
Vyhlásili jsme nejlepší sportovce v naší Školympiádě, odměnili jsme
největší „Šikuly“, rozloučili se s páťáky a předali jsme zhodnocení
celoroční práce závěrečným vysvědčením.

A teď už bychom jen chtěli poděkovat všem, kteří s námi celý rok
spolupracovali, všem, kdo mají naši školu rádi. A nejen našim žákům
přejeme krásné léto, hodně odpočinku a zábavy bez úrazů, spoustu
krásných zážitků.
A 1. září zase NASHLEDANOU!
Kolektiv pracovníků ZŠ

ZPRÁVY OD HASIČŮ, ANEB CO JE U NÁS NOVÉHO

ZPRÁVY Z FOTBALU

Oslavy 130. výročí SDH Slatina

TJ SOKOL DOBŘÍKOV - ÚČASTNÍK 1. A TŘÍDY PRO SEZÓNU
2016/2017

7. května 2016 jsme se zúčastnili oslav SDH Slatina, kam nás pozval
místní starosta sboru, aby se naše nové družstvo mužů mohlo
prezentovat v závodění. Naši kluci se představili dokonale, protože
se umístili na krásném druhém místě.

Okrskové kolo
14. května 2016 bylo pořádáno okrskové kolo v požárním sportu,
které letos pořádal náš sbor. Počasí se umoudřilo, takže za krásného
slunného počasí se zúčastnila 2 družstva žen a 6 družstev mužů
soutěže v klasickém požárním útoku. Soutěž se jela na dva pokusy s
tím, že se počítat bude lepší čas. V soutěži se obě naše družstva
umístila na prvních místech.
Letos byla soutěž i ve znamení zranění, naštěstí né příliš vážných, ale
i tak to nebyla dobrá zpráva. Z našeho sboru se zranila Nikola
Norková, která si při nasazování koše na savici nechala prsty na koši,
čímž došlo k tomu, že jí prsty Míla Šťastná v rámci nalití savice,
přirazila ke dnu kádě a zranění bylo na světě. Výsledek byl zlomený
prsteníček a rozdrcený poslední článek prostředníčku. Druhé
zranění utrpěl soutěžící z družstva SDH Janovičky, který si svým
pádem buď přivodil natažení zadního stehenního svalu, nebo jeho
natržení. Sám zranění zkonstatoval, že v tuto chvíli nebude
vyhledávat lékařskou pomoc a počká, zda mu nohu nevyléčí
konzumace alkoholických nápojů…. J J Zda se tento druh léčby
osvědčil, nevíme, nemáme už zpětnou vazbu.
Pro zpestření soutěže pak v odpoledních hodinách přijeli hasiči z
SDH Vysoké Mýto předvést svou rekonstruovanou cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 30 TATRA 815, u které se nakonec náš
sbor společně vyfotil. Celé okrskové kolo se zdařilo, protože zábava
vydržela až do večerních hodin.

Fotbalisté Sokola Dobříkov zvládli v jarní části sezóny 2015/2016 roli
favorita a s přehledem postoupili do 1. A třídy. Postup si zajistili již 4
kola před koncem soutěže. Na druhý TJ Sokol Rohovládova Bělá,
který také postupuje do 1. A třídy získali náskok 14 bodů. Sokol
Dobříkov prohrál v celé soutěži pouze 3 utkání. Celková bilance tedy
byla 23 vítězství, 2 vítězství na penalty a 3 porážky, skóre 88:28.
Ze 13 domácích zápasů Dobříkov 12 zápasů vyhrál v normální hrací
době a 1 vyhrál na penalty 20. kolo - Dobříkov - Hlinsko B 3:2 (2:1)
Pen: 5:4. Ze 13 zápasů na hřištích soupeřů Dobříkov 10 zápasů
vyhrál v normální hrací době a ve 3 zápasech odešel poražen - 3.
kolo - Rohovládova Bělá - Dobříkov 3:1 (1:0), 15. kolo - Nasavrky Dobříkov 3:2 (2:1) a 24. kolo Sezemice - Dobříkov 4:1 (2:1).
Nejlepším střelcem celé soutěže se stal Zdeněk Ševčík s 29 góly.
Lukáš Rydval, který nastřílel 19 gólů, skončil na 4 místě. Další dva
hráči, kteří skončili do 20. místa, byli Jiří Vaněk a Lukáš Klapal, oba
nastříleli 10 branek.

1.B třída, skupina A Pardubického kraje - konečná tabulka

Výzva občanům
Přátelé, zahrádkáři a zahradníci, jak jsme již avizovali v předchozím
čísle, rádi bychom ve spolupráci s bývalým Českým svazem
zahrádkářů, který má u nás v obci letitou tradici, obnovili Jiřinkové
plesy. U těchto plesů byla vždy velmi bohatá tombola, která se
mimo jiné skládala i v podobě „výpěstků“ místních zahrádkářů
(dýně, patizony, cukety, apod.) Touto cestou bychom Vás rádi
vyzvali, zda byste se, místní zahrádkáři, nechtěli podělit s veřejností
o své výpěstky a darovat nám je do tomboly, aby byla zajímavější.
Jiřinkový ples je naplánován na 17.9. a k poslechu a k tanci Vám
zahraje Vepřo, knedlo s Dádou. Předem děkujeme za jakýkoliv
příspěvek.
Kristýna Šťastná

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL DOBŘÍKOV
Plánované akce TJ SOKOL:
30. července - SUMMUS CUP - tenis dvojic
(přihlášky Roman Kopecký)
13. srpna (sobota) od 20:00 - Diskotéka pro všechny věkové kategorie
14. srpna (neděle) od 14:00 - 18:00 - směs dechovek
(pořádá TJ Sokol Dobříkov)

Děkujeme fanouškům za podporu v letošním ročníku a těšíme
se na viděnou na utkáních 1. a třídy
PLÁN LETNÍ PŘÍPRAVY – PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
Sobota 16.7. - 17:00 (Dobříkov) - SOKOL DOBŘÍKOV-BANÍK VAMBERK (1.B)
Středa 20.7. - 18:00 (Dobříkov) - SOKOL DOBŘÍKOV-SK SPARTAK SLATIŇANY (KP)
Neděle 24.7.- 16:00 (Hořice )- TJ JISKRA HOŘICE (1.A) - SOKOL DOBŘÍKOV
Sobota 30.7. - 18:00 (Dobříkov)- SOKOL DOBŘÍKOV - SKP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
(KP) - 1. KOLO POHÁRU HEJTMANA
Sobota 6.8. - 18:00 - v případě postupu 2. KOLO POHÁRU (vítěz zápasu Sokol
Němčice/FK česká Třebová)

PRVNÍ ZÁPASY ROČNÍKU 2016-2017 ZAČÍNAJÍ O VÍKENDU 13. A 14.
SRPNA 2016. PŘESNÝ ROZPIS ZÁPASŮ POZIMNÍ ČÁSTI BUDE ZNÁM DO
20. ČERVENCE.

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 18.9. 2016

