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XIII. REPREZENTAČNÍ PLES
MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO V DOBŘÍKOVĚ
Obec Dobříkov je po léta členem dobrovolného svazku obcí s
názvem Mikroregion Vysokomýtsko. Mikroregion tvoří 27
následujících obcí: Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, Džbánov,
Javorník, Koldín, Leština, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady,
Oucmanice, Podlesí, Pustina, Radhošť, Slatina, Sruby, Sudslava,
Svatý Jiří, Tisová, Týnišťko, Vinary, Vraclav, Vračovice-Orlov, Vysoké
Mýto, Zálší, Zámrsk a Zářecká Lhota. Tento svazek kromě jiných
aktivit pořádá reprezentační plesy. Každý rok v jiné obci sdružení.
Tyto plesy jsou velmi pěkné, bohatě společensky a kulturně
zajímavé a velmi navštěvované. Letos tento úkol připadl na
Dobříkov. Datum je stanoveno na 21.11.2015 od 20:00 v naší
sokolovně. Spolupořadatelem je Myslivecké sdružení Májka
Dobříkov-Zámrsk a tento ples tedy bude pojatý trochu jako
myslivecký, hlavně co se dotýká kuchyně. K tanci a poslechu bude
hrát kapela Vepřo, knedlo s Dádou z Litomyšle. Ples bude s
předtančením a bohatou tombolou. Všichni jste srdečně zváni. Tato
akce je přísně místenková a cena místenky je 120,- Kč proto si
musíte, máte-li zájem vstupenku koupit pouze v předprodeji na
Obecním úřadě Dobříkov a to nejpozději do 30.10.2015. Ostatní
místa budou nabídnuta ostatním obcím.
Jiří Svatoš, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
JAK JE TO S KOMPOSTÉRY

Na obrázku vidíte vítězný typ, který
výběrová komise Mikroregionu
Vysokomýtsko doporučila jak o
vítězný. Protože běží lhůty na
odvolání a ještě nám je neschválil
Státní fond životního prostředí,
neuvádíme dodavatele. Nicméně
objem je 900 litrů, váha 21 kg, výška
100cm, je tepelně izolovaný (pro
lepší průběh komponovacího procesu), plní se svrchu a má spodní
vybírací otvor. Je jich pro nás objednáno 200, tedy by se mělo dostat
pohodlně na každé popisné číslo alespoň s jedním kusem. Pokud
ovšem majitel projeví zájem. Nikoho nutit k odebrání nebudeme.
Příjemce kompostéru bude muset ovšem podepsat protokol o
zápůjčce a po pěti letech je jeho. To vše zdarma. Předpokládaná
životnost zařízení je asi 15 let.
S blížícím se podzimem budeme také po obci ponechávat velké
kontejnery na zeleň, listí a větve. NEVHAZUJTE DO NICH NIC
JINÉHO. HROZÍ VYSOKÁ POKUTA. Kontejnery na běžný komunální
odpad budou také, ale jinak označené a o jejich přistavení vás
budeme informovat.
Jiří Svatoš, starosta

OSOBNÍ LIST DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ
Pracujete léta a těšíte se na zasloužený důchod? V případě podání
žádosti o výpočet penze vás může čekat nemilé překvapení, kdy
nemáte zapsaná odpracovaná léta, kdy pro něčí lajdáctví či
nepozornost se tak nestalo a vy musíte vše horečně dohánět? Jako
prevence tohoto stavu je možnost dotázat se na Českou správu
sociálního zabezpečení, jak na tom jste. Na výpis máte nárok jednou
za rok zdarma a žádost by mohla vypadat asi takto:
Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového
zabezpečení
Na základě § 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, žádám o
zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění.
Připojíte: jméno, příjmení, případně rodné příjmení, rodné číslo,
adresu a podpis
Dáte do obálky a zašlete na adresu:
Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25 .225 08
Praha 5
Asi za měsíc se dočkáte výpisu a ti hloubavější si mohou orientačně
spočítat penzi na kalkulačce dostupné na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jiří Svatoš, starosta

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
Obecní úřad Dobříkov
2014 a 2015.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2015
PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice - každý 2. týden v úterý
29.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12.,
15.12., 29.12.
Plasty - středa
7.10., 4.11., 2.12., 30.12.
Mobilní svoz odpadu - 26.10.2015
Svoz skla - 9.12.
Odvoz papíru - 13x ročně individuálně po dohodě s přepravcem.

OKÉNKO DOBŘÍKOVSKÉ KRONIKY
Jedeme-li z Dobříkova do Srubů, při pohledu z Bednářova kopce k
lesu, vidíme v poli „ Zahradníkův kříž“ (smírčí kříž). Tento kříž
připomíná tragickou událost rodiny Zahradníkovi ze Srubů. Tento
smutný příběh se dotkl i naší obce. Co o tom napsal srubský rodák
František Láska v knize „ Obec Sruby v historii, pamětech a
vzpomínkách.“ vydané v roce 1936. Po zrušení posledních zbytků
nevolnictví - roboty, začíná v létech padesátých minulého století
rozvíjí se utěšeně pokrok hospodářský a z toho pak vyplívající
zlepšení sociálních poměrů venkovského, selského lidu. Vždyť
sedlák, chalupník i podruh, jsa svobodným, neodvislým, maje nyní
více času, může lépe obdělávati svoji pro panskou robotu
zanedbanou půdu a tato počíná lépe roditi a tím podstatně stoupá
životní úroveň vesnice a města. Bude však dobře zmíniti se o
prvních okamžicích, které nastaly v tomto památném dni selského
lidu, 7. září 1848. Jedni mysleli že není vůbec možné, aby robota kdy
pominula a nevěřili v dlouhé trvání svobody selského lidu. Vždyť
vrchnosti skrze svoje pomahače, nabádaly bývalé svoje poddané,
aby tito raději dobrovolně robotovali, neb platy, které budou nyní
nuceni platiti, jednak za svoji svobodu a za druhé na státní úřady,
budou jejich bývalé povinnosti k vrchnostem převyšovati. Bylo
ovšem dosti těch, kteří tomu věřili, avšak aby se někdo přihlásil, že
bude dobrovolně robotovati na panském dále, nenašli bychom
jediného příkladu. Jiní zase věřili svobodě na plno a snad si tuto v
prvních okamžicích návalu radosti představovali větší, než byla ve
skutečnosti. Těch bylo ve Srubech více. Hned po vyhlášení zákona o
zrušení roboty táhli srubští sedláci za noci do Chocně na zámek,
chtějíce se“ vyrovnati „ ne tak s vrchností, jako s jejím úřednictvem,
zejména tehdejším vrchním panstvím V. Ryšánem, za příkoří jím
často od něho, jako robotníkům, činěná. Vůdcem těchto byl mladý
sedlák Josef Zahradník z čís. 38, který často jako selský rebel za
roboty pro svoji nebojácnost, měl mnoho nepříjemností s
vrchnostenskými poručníky, kterážto každá zpravidla končila bitím
a vězením (šatlavou) v úředním domě v Chocni, zvaném též „starý
zámek“. A nyní se zdálo mladému sedlákovi, že přišel čas odplaty
pro dosavadní jeho utlačovatele. Věc celá skončila dosti dobře,
odnesla to v přízemí okna zámku a úředního domu. Pan vrchní to
odnesl nějakou podlitinou na krku, které mu způsobily svalnaté
ruce srubského sedláka ve věži u hodin, kam se nenáviděný
vrchnostenský úředník před davem rozhněvaných sedláků
srubských ukryl. Jinak vše dopadlo na Choceňsku dobře.

Jedna věc při zrušení roboty zůstala nerozřešenou, to je
provozování práva myslivosti na selských pozemcích. Vrchnosti,
které dosud vykonávaly právo myslivosti v mezích svých panství,
které jim bylo panovníky, jako výsostnými majiteli práva honitby
lovné i škodné zvěře v zemi či státě propujčováno, držely
setrvačností všechna tato práva dále. Nový honební zákon nebyl
vydán. Byl zde stav, o němž se těžko vysloviti. Legálním majitelem
honitby na selské půdě nebyl v tu dobu nikdo. Ve vsi Srubech, kde na
severu se rozkládají rozsáhlé panské lesy, které byly přirozenou
komorou lovné zvěře, která vždy od vrchnosti v těchto byla ve
značném množství držena, činila nemalé škody, tehdáž na
nebohatých úrodách srubských usedlíků. Pozemky již zmíněného
sedláka Josefa Zahradníka hraničily po celé délce s lesy selskými i
panskými. Bylo tudíž samozřejmostí, že škody od zvěře byly na vždy
velmi značné, zvláště v těchto dobách, kdy těžká neodvodněná
jílovitá půda rodila velmi málo. Jelikož padlo úplně poddanství lidu
selského, padlo také právo vrchnosti vykonávati právo honitby na
selském. Tak uvažovali tehdáž svobodní sedláci, zvláště pak na
Srubech. Mezi těmito stává se vůdcem celého odboje proti panské
dokonávající zvůli Josef Zahradník.
Poměr mezi panskými lesními zřízenci ze strany jedné a srubskými
sedláky na straně druhé, stává se napjatý. Sedláci srubští nechtěli
nechati panské na svých pozemcích honiti a chodili na lov zvěře
sami veřejně, ovšem bez zákonného povolení, kteréž tehdáž
nestávalo, jako dosud nestál zákon. Mladý nebojácný soused
Zahradník byl od ostatních k odporu proti panským vybízen, čímž se
mimoděk stává hlavou tohoto nebezpečného podniku, sice ne
volenou, ale za to všemi uznávanou. Mladý Zahradník byl velmi
oblíbený nejen v obci, ale v celém okolí, pro svoji přímost a
neohroženost. Nepil nikdy lihových nápojů a nekouřil tabáku a rád
chodil po myslivecku ustrojený. Byl ve vsi, řekli bychom dnes
uznávanou autoritou. Po celých 12 roků trval tento nerovný zápas.
Tehdejší nadlesní v Bošíně Frant. Hábl těžce nesl odpor srubských,
zejména Zahradníkův, počal tudíž přemýšleti, jak tohoto odstraniti.
V hlavě panského úředníka uzrála černá myšlenka. Do Hluboké
dosadil nového lesního mládence Jana Valentina, rodem Němce,
jemuž dal pokyn Zahradníka učiniti neškodným. Dlouho se nemohl
tento záludný záměr podařiti, neb Zahradník byl velmi ostražitý a
nedovolil si nikdy k panským lesům s puškou přiblížiti, zato však na
svém, selském, byl zase sebevědomý a neohrožený, takže se nikdo z
panských neodvážil proti němu jen tak lehce vystoupiti. Bylo tudíž
potřebí najíti spojence z okolí Zahradníkova. A tito se našli.
A tak sousedem vylákán, beze zbraně, v neděli 12. srpna večer roku
1860 na pole, kde tento s čekajícími smluvenými vrahy vyvolal
úmyslně hádku, ku kteréž mu spěchal Zahradník přes pole ku
pomoci. A to se stalo Zahradníkovi osudným, neb zmíněný
myslivecký mládenec Jan Valentin poznav ve večerním šeru a byv k
tomu svým pomocníkem Milotou, kostelníkem ze Srubů vybídnut,
zastřelil dvěma ranami Zahradníka, takže klesl tento selský vůdce rebel mrtev k zemi. Krev jeho zbarvila selskou půdu, za jejíž právo
zde položil život, jako poslední oběť panské zvůle, jako mučedník,
jenž zradou vlastních spolurodáků, zde jako obránce selských práv
vykrvácel. Jaká to tragédie. Odplata vrahu Janu Valentinovi, který
byl druhého dne ráno chycen v Dobříkově a sousedy dobříkovskými
odveden a srubským k potrestání odevzdán, jest z toho zřejmé, neb
lid na vesnici, žehdáž maje větší vzájemnou družnost, dovedl citelně
po zásluze potrestat toho, jenž rukou zákeřnou zničil mladý život
jeho milovaného souseda. Byl sice Jan Valentin odsouzen krajským
soudem v Chrudimi, rozsudkem na dva roky do těžkého žaláře, pro
zločin zabití, ač to byla úkladná vražda. Ale trest, který jej stihl po
jeho zločinu od rozzuřeného davu, lidu sběhnuvšího se z celého

okolí, byl jistě těžší a také spravedlivější. Byl také odsouzen k
náhradě pohřebních výloh v obnose 34 zl. r.č. Vedle toho vyplatil
panský důchod V Chocni třem sirotkům po 100zl.r.č. Úhrnem 300
zl. r. č. Bošínský nadlesní Frant. Hábl, který nesl největší vinu na
smrti Zahradníkově, štván zlým svědomím, nemoha nalézt pokoje,
nechal postaviti v Bošíně nynější kapličku. Kostelník Václav Milota,
který byl za spolu pomoc učiněn hajným srubského záduší, byl
nucen pro nenávist všeho občanstva srubského vystěhovati se brzy
do osady Hluboké, kde dlouho se netěšil z panské přízně a byl brzy
ze služby propuštěn.
Místo, kde vykrvácel tento selský vůdce, jest označeno
památníkem, zvaným „Zahradníkův kříž“. Kříž nechala postaviti
manželka, vdova po usmrceném manželu, Františka Zahradníková,
roz. Stratilková z čp. 52 v r. 1861.
Na tomto kříži byla celá tato tragédie podle pravdy vylíčena v nápise
vysekaném do kamene. Nápis byl krátce po postavení kříže zničen
příbuznými těch, kteří měli nemalý podíl na smrti Zahradníkově.
Teprve v roce 1930 vnuci před sedmdesáti léty zavražděného děda,
Václav Láska, rolník ze Srubů čp. 38, a Frant. Láska , rolník z Ocmanic
čp.17, dali zasaditi svým nákladem do kříže novou desku, která byla
tichou pietní slavností dne 31. srpna 1930 za velmi značné účasti
lidu ze Srubů a okolí, odhalena. Pokud chcete znát text, který je
vytesán na kříži, udělejte si vycházku z Hluboké podél lesa a zjistíte
Zdena Schejbalová - kronikářka
to.

DOBŘÍKOVSKÝ PEL-MEL
NÁVŠTĚVA Z CHOLMOVCE
V měsíci červenci naší obec navštívil místostarosta
z vesničky Cholmovce, odkud byl převezen zdejší kostelík pan
Vovchcuk s manželkou.

NÁVŠTĚVA DELEGACÍ Z PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE A ZAKARPATSKÉ OBLASTI UKRAJINY
V úterý 8. září navštívily Dobříkov zástupci partnerských regionů
Pardubického kraje - Prešovského samosprávného kraje a
Zakarpatské oblasti Ukrajiny, v doprovodu Miroslava Krejčího,
předsedy finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje. V
čele delegace Prešovského kraje nás navštívil JUDr. Štefan Bieľak,
místopředseda PSk a primátor města Spišská Belá. V čele delegace
Zakarpatské oblasti Ukrajiny přijel Volodymyr Volodymyrovyč
Čubirko, předseda Zakarpatské oblastní rady.

Belá. V čele delegace Zakarpatské oblasti Ukrajiny přijel Volodymyr
Volodymyrovyč Čubirko, předseda Zakarpatské oblastní rady.
Obě delegace přivítal starosta obce, Jiří Svatoš. Po krátkém
občerstvení v Golfovém klubu Osyčina, navštívili členové obou
delegací Dobříkovský kostelík. Zde se jim, za jejich velikého zájmu,
dostalo profesionálního výkladu o původu, hostii a současnosti
Dobříkovského kostelíka od paní Schejbalové a pana faráře Jiřího
Plháka. Návštěvu naší obce oběd delegace zakončili v památníku
Václava Klofáče na Valech. Na rozloučené nám zástupci obou
delegací předali graficky pěkně zpracované publikace představující
Prešovský samosprávný kraj a Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Obě
publikace budou k dispozici k zapůjčení v místní knihovně.
Miloš Vích

AKTUALITY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
„Soptíkův minitábor“
Zkraje prázdnin uspořádal již tradičně sbor dobrovolných hasičů
„Soptíkův minitábor“. Tábor byl uspořádán za velmi hřejivého
počasí, což však nijak neovlivnilo jeho průběh, protože pro děti bylo
připraveno opět spousta her a zážitků, mezi které nepochybně patří
i návštěva hasičských vozů ze sousedních sborů Zámrsku a Vraclave,
nebo možnost osvěžení v přistaveném bazénku. Co bylo však
největším zážitkem, tak jistě imitace námětového cvičení pro děti a
to v podobě hašení hořícího domečku, který pro tuto situaci vyrobili
naši mladí hasiči! Realizačnímu týmu patří velký dík, že tábor opět
podařilo uspořádat.

Soutěž ve Vinarech
Náš sbor má novou posilu v podobě mladých silných mužů, díky
čemuž se veliteli sboru Petru Podhájeckému podařilo sestavit tolik
vytoužené mužské družstvo. V našich řadách jsme uvítali například
Víťu Rozlivku, Lukáše a Tomáše Kropáčkovi, Filipa Brauna, Tomáše
Roubínka a znovu nalezeného Tomáše Novotného. Po pravidelných
trénincích se kluci osmělili a vyrazili na svoji první soutěž v požárním
útoku a to v obci Vinary, kde se konala soutěž O pohár starosty obce.
Této soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev a naši kluci se umístili
na krásném 14 místě. Nato, že to byla jejich zcela první soutěž a
nervozita zde byla jistě na místě, není toto umístění vůbec špatné.

Soutěž na Týnišťku
22.08.2015 se zbrusu nové družstvo mužů zúčastnilo soutěže v obci
Týňišťko, která byla též „O pohár starosty“. Tato soutěž byla též
uspořádána v požárním útoku, ale trochu v netradičním podání.
Družstvo muselo nejprve seběhnout z kopce dolů k základně a
odtud zpět do kopce a následně zahnout doprava a sestřelit
proudem vody terče. Vše měřila neúprosná časomíra. Soutěže se
zúčastnilo 7 mužských družstev a 2 ženská družstva. Naši kluci, přes
veškeré své úsilí skončili na 7 místě. Zkrátka v konkurenci jako jsou
kluci z Týnišťka či z Ostřetína neuspěli, ale nevadí, získali tak další
zkušenost, kterou jistě v dalších závodech dokáží zúročit.

Okrskové kolo
Pořádajícím sborem okrskového kola byl v letošním roce sbor
dobrovolných hasičů Vraclav. Po dlouhých letech se okrsku zúčastnilo poměrně slušné obsazení družstev, neboť se v okrsku sešlo
6 mužských družstev a 1 ženské družstvo z Vraclave. Běžel se opět
požární útok a tentokrát se družstvo našich mužů umístilo na
úžasném 1 místě!!! Přejeme i nadále hodně štěstí při soutěžení.
Kristýna Štastná

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Koncem srpna se škola opět probudila!
Začaly velké přípravy na nový školní rok 2015-2016. Všude se
uklízelo, připravovalo, dekorovalo, plánovalo a těšilo.
1.září bylo ve vzduchu cítit očekávání, po schodech ťapaly dětské
nožky a bylo slyšet dětský smích. Pan starosta otevřel symbolicky
školu klíčem a předal ho do opatrování žákům 5. ročníku. Ředitelka
školy přivítala všechny žáky, rodiče a hosty. Poté slavnostní fanfára
oznámila nástup nových prvňáčků, které si již tradičně vzali pod
ochranu nejstarší kamarádi, a nadešel čas slavnostního pasování
budoucích školáčků.
S rukama plnýma dárečků a rozsvícenýma očima odcházeli prvňáčci
do své třídy.
Jejich paní učitelka je seznámila s prvním domácím úkolem: přinést

si zítra dobrou náladu, školní tašku a přezůvky. To ostatně platilo i
pro další ročníky.
Doufáme, že se žáci těší na nový školní rok tak, jako my, učitelé, a
přejeme jim jen dobrou náladu a radost.
- Znovu vyhlašujeme soutěž ve sběru starého papíru (papír zvážený
a podepsaný).
- V rámci zapojení školy do ekologické soutěže Recyklohraní aneb
ukliďme si svět, sbíráme baterie, do konce září jsou za odevzdané
baterie velké bonusy!!!
- Do konce ledna probíhá nová soutěž ve sběru vypsaných školních
per – TORNÁDO.(Vzpomeňme na úspěch naší školy v soutěži ve
sběru obalů od lepidel KORES , kde se snaha našich žáků velmi
vyplatila. Zkusme to i tentokrát!)
Milí rodiče a příznivci školy zkuste v sobě najít sílu a přijít pracovat s
dětmi v zájmových kroužcích na naší škole!
Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří v minulém roce věnovali
volný čas školním dětem! Ať se nový školní rok vydaří!
Kolektiv pracovníků ZŠ

ZPRÁVY Z TJ SOKOL
DEN BERNARDA
14.10 - pozvání na den Bernarda, od 17:00 pivo za 10,Srdečně zve restaurace Sokolský klub

POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 14.11 2015 od 18:00 Vás zveme na Posvícenské posezení
s hudbou a zábava začátek již od 18:00, hraje Pardubická šestka
- myslivecká kuchyně
- vstupné dobrovolné

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

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Takže pár informací o naší přípravě na novou sezónu (podzim 2015),
kterou jsme zahájili 15. 7. a cíl!!!
Nově vytvořit kádr mužstva, navázat na průběh a výsledky z jara
2015, postupně zvládnout obsah tréninkové a herní přípravy.
Musím říct, že půlrok v soutěži přinesl stav, kdy bylo patrné, že lze si
dát konečný cíl hrát na postup v roce 2015/2015, podržet to, co bylo
úspěšné a zapracovat na odstranění toho, co bylo zlé. Uvedu jenom
to, že plusem byly výsledky doma (6x – 5 výher, 1 remíza, 1 porážka –
skóre 29:8 a 16 bodů)a záporem byly výsledky venku (7x – 0 výher, 4
remízy, 3 porážky – skóre 4:7 a 5 bodů).
Doplnění kádru proběhlo i nadále a nově získaní hráči ještě více
podporují názor, že je jasný cíl – postup.
Nově přišli: Novotný Luděk (brankář), Rydval Lukáš (útok), Jandera
Dušan (záloha/obrana), Klapal Lukáš (záloha), Erber Aleš (útok),
Plecháček (záloha/útok). Dále pokračují: Ševčík Zdeněk, Vaněk Jiří.
A já jsem za tyto hráče vyjádřil poděkování, obzvlášť i proto, že
ukončili svou výbornou kariéru ve fotbale tří kvalitní hráči – Jiří Pitra,
Zdeněk Barták a Jan Horníček. Já tvrdím, že mohli a měli pokračovat.
Velký dík, za jejich výkony. Roky prý nezastavíš – tvrdí všichni tři.
Stručně řešeno, trénink u mě hráči nemají šanci šidit, a pokud
přijdou, tak pracují poctivě. Vydařila se herní příprava a navázali
jsme na výsledek jara 2015.
Mužstvo – celkem – porovnání
1.B Podzim 2014 – 12. místo – 13 zápasů – 3 výhry, 3 remízy, 3
prohry – skóre 19:36 – 14 b. – trenér Roman Kopecký
1.B – Jaro 2015 – 5.místo - 13 zápasů – 5 výher, 5 remíz, 3 prohry –
skóre 33:15 – 21 b. – trenér Milan Šmarda
1.B – CELKEM 2014/2015 – 9 . místo – 26 zápasů – 8 výher, 8 remíz,
10 porážek – skóre – 52:51 – 35 bodů Herní příprava
19.7. - SOKOL DOBŘÍKOV – TJ HORNÍ ÚJEZD – 4:0 (3:0, 1:0) – soupeř z
1. B třídy
25.7. - SOKOL DOBŘÍKOV – TJ SOKOL STARÉ HRADIŠTĚ – 14:0 (5:0,
9:0) – soupeř z 1. A třídy
1.8 - TURNAJ SURBY – 1. MÍSTO
Utkání ve skupině - SOKOL DOBŘÍKOV – TJ LUŽE – 3:2 (1:1, 2:1) –
soupeř z 1. A třídy
Finále - SOKOL DOBŘÍKOV – SOKOL SRUBY – 3:1 (2:1, 1:0) – soupeř z
1. B třídy
9.8. – SOKOL DOBŘÍKOV – SOKOL LIBCHAVY – 4:0 (2:0, 2:0) – soupeř
z 1. B třídy
Přípravné utkání celkem – 5 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 0 proher –
skóre 28:3 (13:2, 15:1)

ODEHRANÉ ZÁPASY

Do nově zahájené sezóny 1. B třídy roční 2015/2016 mužstvo
vstoupilo 15.7 2015 doma a do dnešního dne 12.9. 2015, kdy píši
tento příspěvek do Dobříkovských novin již odehrálo 4 mistrovská
utkání.
Dobříkov Nasavrky 5:1 (3:0, 2:1) doma 3 body
Dobříkov Rohovládová Bělá 1:3 (0:1, 1:2) venku 0 bodů
Dobříkov Sruby 4:2 (2:0, 2:2) doma 3 body
Dobříkov Strarý Mateřov 5:0 (2:0, 3:0) venku 3 body
Celkem zatím 4 zápasy 3 výhry, 0 remíz, 1 prohra skóre 15:6 (7:1,
8:5) 9 bodů (hodnocení +/-) +3 2.místo

DĚNÍ KOLEM FOTBALU V DOBŘÍKOVĚ OČIMA
-POHLEDEM TRENÉRA - POZDIM 2015
V 1.B TŘÍDĚ PARDUBICKO

Snaha o důležitý vstup do soutěže je z našich výsledků patrná.
Hodně mrzí, naprosto zbytečná prohra a Rohovládovou Bělou
(venku). Kritika na výkon mužstva a hlavně některých hráčů nutně
musela přijít a také přišla. Jdeme od zápasu k zápasu, moc si přeju,

aby hráči byli do hry připraveni a nebyla velká neúčast v utkání
(práce, dovolené, nemoc, zranění).
Podíl na (góly, přihrávky) – 4 utkání – 15 vstřelených gólů – doma 9x,
venku 6x
Branky Přihrávky
Rydval 5x
2x
Ševčík 3x
4x
Vaněk 2x
2x
Karela 1x
2x
Klapal 1x
1x
Houžvička
0x
2x
Hořejší 1x
0x
Jandera 1x
0x
Dostál 0x
1x
Svoboda0x
1x
Brankáři
Novotný - 3 zápasy – 270 minut – 4 góly
Rychtařík – 1 zápas – 9 minut – 2 góly
Kapitánem mužstva je Horníček Petr, zástupce kapitána mužstva je
Dostál Milan.
Je patrné, že mužstvo má své příznivce, kteří mužstvo podporují,
fandové jezdí i na utkání k soupeřům (díky za to). Nepatříme k
mužstvům, které mají nízký věkový průměr u hráčů, spíše naopak.
Já hráče hodnotím a úkoluji především k využití zkušenosti, prodat
individuální výkon ve prospěch týmu, motivace nechybí – hrát o
postup. Není a nechci to brát, jako tlak na hráče, tým, ale dělat si
radost sobě, partě, fanouškům a prezentovat sebe, Sokol, obec v
krajské soutěži. Je třeba poděkovat za podmínky, které jsou nám
dávány a pomáhají (hrací plocha – její stav). Díky všem mým
spolupracovníkům!! Je, za co. Asi už bude známý výsledek
domácího utkání s Cerekvicí (sobota 12. 9. Dobříkov – Cerekvice –
2:1 (0:1)) při čtení tohoto článku, my jdeme vyhrát a tak přejte a
podporujte fotbal v Dobříkově.
Na závěr malá připomínka: Co rozhlas na hřišti? Je nebo není
funkční?
- Co světelná tabule?
To je základní vybavení fotbalového stadionu, ale v Dobříkově? Kdo
zajistí? Obec, Sokol? Mějte se a smějte se.
Trenér - Milan Šmarda
Změny v kádru:
Odchody: Horníček Jan, Pitra Jiří – ukončení činnosti
Rychtařík Lukáš, Horníček Tomáš - oba hostování TJ Jaroslav
Málek Otto, Vodvárka Jakub – konec střídavého startu - oba FK
Jehnědí 1980
Barták Zdeněk (TJ Jaroslav), Šulc Roman (FK AGRIA Choceň) – konec
hostování
Příchody: Přestup – Svoboda Jiří (SK Vysoké Mýto), Hostování –
Erber Aleš (TJ Sokol Chvojenec), Jandera Dušan (TJ Slavoj
Cerekvice), Novotný Luděk (SK Vysoké Mýto), Plecháček Ondřej (TJ
LOKOMOTIVA Hradec Králové), Rydval Lukáš (FK Pardubice), Ševčík
Zdeněk (SK Bystřian Kunčice), Vaněk Jiří (Regionální mládežnický
Sportovní klub "Cidlina")
Návrat z hostování – Klapal Lukáš (SK Zámrsk)

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 20. 11. 2015

