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OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM
A DOBŘÍKOVSKÝMI
OLYMPIJSKÝMI HRAMI 2014
Tak, jak již stalo tradicí, zakončujeme masopustní dobu i v
Dobříkově, masopustním průvodem. Letos proběhl již 8. ročník.
Hlavním mottem letošního masopustu bylo - DOBŘÍKOVSKÝ
MASOPUST ZOH-DAR 2014 OLYMPIÁDA I U VÁS DOMA.
Průvod jsme zahájili na začátků Rzů slavnostním zapálením
olympijské pochodně. Zahájení masopustu a II. Dobříkovských
olympijských her byli přítomni jak zástupci regionálního tisku, tak
reportéři Východočeské televize V1, která z masopustu natočila
reportáž. Poté prošel průvod celé Rzy a dolní konec Dobříkova až po
Konzum a poté pochodem chalupami zpátky do sokolovny. V
průvodu bylo plno sportovců i jiných masek a čumilů. Všechny
domy nájezd masek a čumilů bez úhony přežily. Naopak, obyvatelé
každého domu na trase, kde otevřeli (a byli tací, co neotevřeli, nebo
nebyli vůbec doma), byli obdarováni zlatou olympijskou medailí. Na
konci se všichni potěšili na duchu i na těle výborným ovarem od
specialisty Jardy Rouhy a pivem od ostatních „sokolíků“. K poslechu,
pochodu a tanci hrála, tak jak je již tradicí, dechově-pochodově
pohodová kapela Choceňačka a večer kapela KAPKA.
Těšíme se na příští, již 9. ročník.
Odkaz na reportáž a také bohatou fotogalerii z letošního masopustu
naleznete na našem webu
http://www.dobrikov.cz/dobrikovsky-masopust-2014---ocima-medii

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA vyhodnocenÍ

1959, kdy v hlavním městě Tibetu – Lhase – propukla revolta
odpůrců čínského komunistického režimu. Kořeny povstání sahají
do rozmezí let 1950–1951, kdy Čínská lidově osvobozenecká
armáda vnikla na tibetské území a zabrala jej. Jedny z prvních
vážnějších konfliktů mezi čínskou a tibetskou stranou propukly již v
roce 1956 v tibetských provinciích Kham a Amdo. Hlavní vlna
tibetské revolty však propukla v roce 1959; tibetský partyzánský
odboj však trval až do roku 1962. Při povstání bylo zabito přes 86
000 Tibeťanů. Další byli nuceni odejít do exilu, mimo jiné i sám
dalajlama Tändzin Gjamccho, který našel útočiště v indické
Dharamsale. Každoročně bývá celá událost připomínána
vzpomínkovými akcemi (jednou z nich je ‚Vlajka pro Tibet‘), v Česku
jej pořádá občanské sdružení Lungta.
Další informace naleznete na http://www.tibinfo.cz/ nebo
http://www.lungta.cz/

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Tak jako již tradičně, tak i letos, se v neděli 5. ledna od 9:00
uskutečnila v Dobříkově a Rzech Tříkrálová sbírka. Jako v předešlých
letech šli 3 skupinky dětí. Letošní Tříkrálová sbírka v Dobříkově
vynesla krásných 12 363,- Kč. Nejvíce ze všech dosavadních ročníků.
Děkujeme všem dárcům. Výtěžek bude věnován záměru Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče: - Nákup vozidla se speciální úpravou
pro ambulantní služby - Rekonstrukce domu v Hlinsku - ubytování
pro matky s dětmi v tíživé soc. situaci - Pomoc do Indie - zřízení
dětského večerního vzdělávacího centra v oblasti Karnataka.
Více na
http://novehrady.charita.cz/clanky/trikralova-sbirka-2014/
Fotky z letošní Tříkrálové sbírky naleznete v naší fotogalerii na webu
www.dobrikov.cz.
Vaši koledníci

VLAJKA PRO TIBET V DOBŘÍKOVĚ
Určitě jste si všimli, že v pondělí 10. března visela na Obecním úřadě
trochu jiná vlajka, než bývá obvyklé. Jednalo se o vlajku Tibetu.
Možná se ptáte, proč tam ta vlajka visela? Naše obec se připojila k
celosvětové iniciativě „Vlajka pro Tibet“ (jednomyslně to schválilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání 27. ledna). Co je to ‚Vlajka pro
Tibet‘? Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé
porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani
připojuje pravidelně od roku 1996. V minulém roce dne 10. března
kampaň podpořilo vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu z
1000 oslovených 468 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Proč
právě 10. března? Tibetské národní povstání započalo 10. března

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ZA ROK 2013
Ke konci roku 2013 máme 488 obyvatel, z toho 238 mužů a 250
žen, 93 dětí do 15 let, průměrný věj je 39,24 let.
Našimi novými občánky jsou: Mládková Sofie, Boguschová
Aneta, Myšák Jakub, Němec Tobiáš, Burian Alex, Kajsrlíková
Teodora, Drncová Eliška, Hebrová Klaudie.
Významné životní jubileum v loňském oslavili naši nejstarší
občané.
80 let: paní Korbelová Vilma, paní Bezdíčková Dagmar, pan
Bachura Stanislav, pan Baťa Bohumír a paní Štosková Milena
81 let: paní Jeništová Ludmila, paní Podhajská Dagmar
a pan Čížek Jiří
82 let: pan Korbel Vladimír
83 let: pan Beneš Zdeněk
84 let: paní Pištorová Jana, paní Němečková Marta, pan Štosek
Miloslav
85 let: paní Svatošová Věra
86 let: paní Novohradská Zdeňka
87 let: paní Pražáková Eva
88 let: paní Ráčková Irena
89 let: pan Hanzl Karel a paní Kubišová Vlasta
Se smutkem vzpomínáme na ty, kteří nás v loňském roce
opustili: pan Jan Horníček, pan Stanislav Šimek, pan Jaroslav
Heidenreich, pan Ivan Fajfr, pan Josef Johan
Sňatek uzavřeli: Tomáš Drnec, Lenka Pražáková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
EKOLA ČESKÉ LIBCHAVY NEBUDE PO 31. 3. 2014 SVÁŽET
POPELNICE, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY SVOZOVOU ZNÁMKOU
PRO ROK 2014. Novou letošní známku (pokud ji již nemáte)
dostanete na Obecním úřadě Dobříkov proti zaplacení poplatku.
Pokud nedisponujete volnými finančními prostředky, lze se do-

mluvit na splátkovém kalendáři. Dále upozorňujeme na
změnu ve svozovém kalendáři. Poslední svoz v lichém týdnu
je 25. 3. a pak následuje hned po týdnu svoz 1 . 4. a pak opět
každých 14 dní v sudém týdnu.
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2014 PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice - každý sudý týden v úterý
25.3, 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8.,
19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14. 10., 28. 10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.
Plasty - středa
26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12.

Svoz skla a papíru
zajišťuje obecní úřad po dohodě se svozovou firmou.
Svoz nebezpečného odpadu - 27.10 2014

NOVÝ ROZHLAS
Tedy nemá se říkat rozhlas ale „Varovný systém pro obce
Mikroregionu Vysokomýtsko„. Pravda je, že rozhlas je tou
nejviditelnější částí. Po obci jsou rozmístěny na stožárech moduly
bezdrátového rozhlasu. Jde o speciální vysílací zařízení, které
používá analogového tak i simplexního plně digitálního přenosu na
kmitočtech všeobecného oprávnění ČTÚ. Pro správný a bezchybný
provoz bez vzájemného ovlivňování je použito vstupního
digitálního kódování. Vysílací zařízení umožňuje odvysílat buď
verbální informaci, nebo informace z libovolného zvukového
záznamu. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do
více skupin přijímacích hlásičů. Dále se na systém mohou dálkově
nezávisle připojit složky Integrovaného záchranného sboru s
centrálou v Pardubicích a na příklad varovat veřejnost před hrozícím
nebezpečím. Rozhlas je zálohován záložním zdrojem a může
fungovat i při výpadku sítě. Součástí projektu je i sběr dat např. o
množství srážek nebo průtoku vody Dobříkovským potokem. Tyto
údaje jsou pak přenášeny v digitální podobě složkám, jako je již
z m í n ě ný I n t e g ro v a ný zá c h ra n ný s b o r, n e b o Č e s k ý
hydrometeorologický ústav. Další novinkou je výstražná siréna
umístěná na budově obecního úřadu a informační tabule na stěně
obecního úřadu, která bude v klidovém stavu ukazovat čas a datum.
V případě ohrožení bude zobrazovat aktuální text s výstrahou či
informací. V současné době začne zkušební provoz zařízení a jistě
vzniknou výtky na slyšitelnost jednotlivých reproduktorů, neboť
jejich síla a směrování je jiné než u těch starých, na které jsme zvyklí.
Informujte nás tedy prosím, pokud se vám bude zdát, že špatně
slyšíte a zvukovost se upraví do stavu, který bude vyhovovat. Jelikož
se jedná o výstražný systém, budou probíhat jeho pravidelné
zkoušky. Jedna celorepubliková je vždy každou první středu v měsíci
v poledne, kdy se zkouší centrálně stav zařízení a tak nám tady také
spustí v tomto termínu zvukovou zkoušku. První bude asi trochu
překvapení, ale snad si časem zvykneme. Celá soustava bude po pět
let majetkem Mikroregionu Vysokomýtsko a po té nám bude
zdarma převedena. Na celou akci je 90% dotace hrazená částečně z
národních zdrojů a z větší části z prostředků EU.

SMS
Obec Dobříkov od letošního roku nově nabízí novou službu, hodnou
21. století a to informaci zdarma pro občany pomocí SMS správ. Jak
to může vypadat v praxi? Na obecní úřad nahlásíte své mobilní
telefonní číslo a jméno. My vás zdarma zaregistrujeme a vy se
můžete těšit na krátké informační zprávy typu: Prodej chlazené
drůbeže ZD Mrákotín, zítra v 10 u prodejny. Nebo: Odvoz popelnic
zítra. Či: Fotbal Dobříkov – Zámrsk neděle 17:00. Hlášení veřejným
rozhlasem se samozřejmě zachová, posílání SMS je jen dalším
doplňkem pro lepší informovanost obyvatel. Pokud jste se ještě k
odběru této služby nezaregistrovali, nahlaste se u nás na obci, nebo
na e-mail obec@dobrikov.cz. Stačí zaregistrovat své číslo spolu se
jménem a příjmením.

OKÉNKO DO MINULOSTI-INFROMACE Z DOBŘÍKOVSKÉ KRONIKY
Jak žil náš Sokol před třiceti lety.
25. února se konal tradiční maškarní ples, účast velká, masek
opravdu dost, jak z naší obce, tak i z okolních. Ženy připravily taneční
vložku na populární píseň
"Já už jdu, už mám všechno hotový". Generace mladších žen šla
společně za zedníky s velkým heslem "Je čas, přijď mezi nás, přilož
ruce k dílu - dokud máš sílu - stavba čeká". Hudba ZK Synthesia
Semtín Pardubice. Poznámka - končila dostavba nových šaten,
společenské místnosti (nynější hospoda). Ples se konal ve staré
hospodě na křižovatce.
Zdena Schejbalová kronikářka

1914 - 2014 VÝROČÍ 100 LET OD VYPUKNUTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním roce si připomínáme 100 let od vypuknutí 1. světové
války. Do příštího čísla Dobříkovských novin připravuje paní
kronikářka, Zdena Schejbalová, rozsáhlejší článek, který se bude
týkat roku 1914. Jak se projevovala blížící se válka do dění v obci.
Chtěli bychom Vás požádat, pokud máte doma nějaké staré
fotografie, dokumenty, případně vzpomínky Vašich předků na tuto
dobu, zda byste nám je zapůjčili, abychom je mohli použít pro
přípravu příštího čísla Dobříkovských novin. V případě, že tyto
materiály máte, a chtěli byste nám je zapůjčit, obracejte se prosím
na obecní úřad nebo přímo paní Schejbalovou. Pokud byste nám
chtěli tyto materiály zaslat v elektronické podobě, tak je můžete
zaslat na adresu obec@dobrikov.cz .

PEL-MEL - STŘÍPKY VÝCHODNÍ
Půlkulatá připomínka: 15. března 1939 obsadila zbytek českého
území Československa vojska fašistického Německa. 12. března
1999 vstoupila Česká republika do NATO. 60 let, které uplynuly
mezi oběma událostmi, by vydalo na lehce podprůměrný věk
občana našeho státu. Co se také dalo za tu dobu v naší zemi prožít?
Dvě okupace, dva státní převraty, válka, mír, osm prezidentů,
socialismus, kapitalismus, koncentrační tábory, rekreační střediska,
sucha, povodně atd. Orámovat tohle všechno vstupem cizího
vojska na svoje území a naopak se svoji armádou vstoupit do cizího
vojenského uskupení … zlatá nuda posledních 15ti resp. 25ti let ?!
12. dubna by se dožil sedmdesáti let Karel Kryl (zemřel r. 1994).
Největší z písničkářů doby minulé, nepřekonaný v době současné.
Jízlivý básník se štiplavými verši, které sypal do ran z minulosti a
stejným způsobem glosující poměry společnosti své doby. Lehce
arogantní rebel, který prostě uměl tnout do ,,živého“. Slovem i
hudbou. Bohužel i dnes nalezl platnost jeho vzkaz tentokrát dvěma
slovanským národům stojícím proti sobě na Krymu: ,,Bratříčku,
zavírej vrátka!“Olympiáda v Soči přinesla do sportovní pokladnice
České republiky celkem osm cenných kovů. Jak je známo, pro nás
nejúspěšnějším sportem se stal se ziskem pěti medailí biatlon.
Jedná se o jediný zimní sport, ve kterém se používají střelné zbraně.
Blízkost města Soči z jedné strany k hranicím s Čečenskem a z druhé
strany k hranicím s Ukrajinou dodává tomuto úspěchu poněkud
zvláštní rozměr… .Všechny čtyři fotbalové týmy z Ukrajiny (Oděsa,
Dynamo Kyjev, Šachtar Doněck, Dněpropetrovsk), které

startovaly v jarní části evropské fotbalové ligy, vypadly hned v
prvním kole. Jakoby to někdo? řídil, někdo kdo ví, že na
Ukrajině v současnosti není na fotbal úplně ta nejlepší
nálada…Velkému uznání se dostalo brankáři londýnské
Chelsea Petru Čechovi. Spolu se svými čtyřmi spoluhráči se, v
kreslené podobě, objeví v nejnovějším díle celosvětově
populárního amerického seriálu Simpsonovi. Sám Petr Čech
označil ,,své“ účinkování v seriálu za největší mimofotbalovou
poctu kariéry. Snad nezajde do baru k Očkovi, ještě by tam
mohl něco chytit!

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODEJNIC 30.4. 2014
TJ SOKOL DOBŘÍKOV Vás zve na tradiční pálení čarodějnic.
Kdy: Středa 30. dubna 2014 začátek v podvečerních hodinách,
konec dle potřeby
Kde: Areál TJ Sokol Dobříkov
Co se bude dít: Program pro děti, tradiční zapálení ohně,
občerstvení na grilu, alko i nealko nápoje
Podrobný program bude včas
upřesněn. Sledujte všechny
informační kanály v naší obci
plakátovací plochy, webové
stránky, displeje svých mobilních
telefonů a v neposlední řadě
i vrabce na střeše.

4. prosince navštívila náš kostel skupina restaurátorů z dalekého
Iráku, kteří byli na odborné stáži na vysoké škole restaurátorské v
Litomyšli. Text zápisu, který zanechali v pamětní knize - překlad:
"Byla to pro nás velká čest navštívit tento kostel, jsme delegace z
Karbela Svatyně Al-Abás, byli jsme velice potěšeni tím, co jsme
viděli a přejeme si, aby tento objekt, byl zachován v této podobě pro
budoucí generaci.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve škole se stále něco děje…
Už jsme si zvykli psát rok 2014, zimy a sněhu jsme si moc neužili a na
dveře nám už pomalu klepe jaro, na které se těšíme. Ve škole čas
běží jako všude jinde, přesto se nevěnujeme jen povinnému
školnímu vzdělávacímu programu, ale žáci se učí se při spoustě
dalších aktivit. V prosinci 2013 žáci 5. ročníku zdárně absolvovali
internetový kurz „Hravě žij zdravě“, věnovaný zdravé výživě a
zdravému životnímu stylu a v lednu jsme netrpělivě čekali na
vyhlášení výsledků. A ejhle!, naše snaha se vyplatila ZŠ Dobříkov se
v Pardubickém kraji umístila na 1. místě a celkově na 6. místě v celé
ČR. To je skvělé, ne? 17. ledna absolvovali žáci další akci ke zdravé
výživě „Zdravá pětka“, kde si všichni zopakovali potravinovou
pyramidu a způsob zdravého života. V pondělí 20. ledna si pro
změnu vyzkoušeli svoji zručnost při práci s oblíbenou magnetickou
stavebnicí Geomag, a protože měli k dispozici dostatečné množství
dílků, vytvářeli neuvěřitelné stavby, na které se můžete podívat na
našich internetových stránkách www.zsdobrikov.cz v sekci
Fotogalerie ZŠ. Zde se můžete podívat na obrazovou dokumentaci z
téměř všech našich akcí. 21. ledna jsme zapsali nové prvňáčky pro
školní rok 2014-2015……….
- hlásal nápis na tabuli u schodů do základní školy. A bylo to tak. Děti,
které přišly k zápisu do 1. ročníku, nebyly ve škole poprvé. Je již
tradicí dopolední hra na prvňáčky v opravdové škole.
Zápis se konal 21.1.2014 a budoucí prvňáčky v doprovodu svých
nejbližších čekala Pohádková třída, kde Rumcajs s Mankou
potřebovali pomoci se skládáním pohádek a písmenek. S indiány se
počítala peříčka na čelenku a čaroděj s ježibabou chtěli navařit
lektvar z rostlin a plodů a roztřídit zvířata. Po splnění úkolů v
pohádkové knížce navštívily děti cirkus Bambino. Tam předvedly
své schopnosti a dovednosti, zejména hudební a tělesné. S náručí
dárečků a velkým úsměvem se prý do školy těší. Škola se na ně těší
také. Ve středu 22. ledna se žáci pro letošní školní rok rozloučili s
plaveckým bazénem ve Vysokém Mýtě, kde zdárně ukončili

plavecký kurz. V rámci dopravní výchovy mají žáci 3. ,4. a 5. ročníku
za sebou teoretickou část výuky a na jaře je čeká část praktická na
dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě.

A do konce školního roku nás čeká ještě řada dalších akcí:
Noc s knihou v dobříkovské škole
V měsíci březnu jsme pro žáky 3.,4. a 5. ročníku připravili čtenářský
týden, který vyvrcholí akcí „Noc s knihou“ a prohlídkou Městské
knihovny ve Vysokém Mýtě (19. a 20. 3.), kde je domluvena i beseda
o dětské knize s paní knihovnicí. Tento projekt má zábavnou formou
a nenásilně přivést děti ke čtení a najít cestu ke knížkám.
Děti si samy uspořádají výstavku dětských knížek doplněnou o
čtenářské deníky, které si děti vedou již od třetí třídy. Součástí
čtenářského týdne je i přehlídka dětských projektů o známých
spisovatelích literatury pro děti a mládež, které děti samostatně
nebo ve dvojicích zpracovávají.
Každý si připraví ukázku ze své oblíbené knížky a úryvek nám večer
před spaním přečte.
Odpoledne i ráno si zpestříme přípravou večeře a snídaně, no a po
snídani vyrazíme do vysokomýtské knihovny.
Aby děti poznaly i to, jak vlastně taková knížka vzniká a co všechno
se musí udělat, než se dostane k nim do pokojíčku, uspořádali jsme v
květnu ještě besedu „O Květušce a tesaříkovi“ přímo s autorkou této
knihy.
Březnový výlet do hvězdárny a návštěva TONGA
26. března školáci společně s předškoláky (mladší děti MŠ zůstávají
ve školičce), pojedou na exkurzi do hvězdárny a planetária v Hradci
Králové. Děti tam čekají výukové programy rozdělené dle jejich věku
a prohlídka celého areálu hvězdárny. Celodenní výlet zakončíme
odpolednem v zábavním parku TONGO.
Pecky a fláky pro páťáky
Základní škola Svatopluka Čecha v Chocni připravila opět pro naše
páťáky oblíbené „Pecky a fláky pro páťáky“, kdy se děti formou hry a
soutěží seznámí s prostředím této školy a vytvoří si obrázek, co by je
na této škole čekalo od 6. ročníku. Samozřejmě, že je zcela na
rodičích a dětech, kterou ze škol si na pokračování základní
devítileté docházky vyberou.
Této akce se zúčastní žáci 3.,4. a 5.ročníku naší školy.
A mezitím musíme stihnout třídní kola a školní kolo naší pěvecké
soutěže „Dobříkovské ptáče“, aby finalisté mohli pilovat své
vítězné písně a my všichni nacvičili program pro maminky k jejich
svátku. Tentokrát bude volba „Dobříkovského ptáčete“ trošku jiná,
než jste zvyklí. Při té příležitosti bychom rádi, kdyby se některé
rodiny (celá rodina najednou) uvolily, nacvičily a na finále zazpívaly
jednu písničku. Třeba se to povede, protože doma určitě s dětmi
zpíváte!
Na začátku května pobesedují děti MŠ i ZŠ ve škole o knihách.
22. května nás opět čeká megaakce - BRABENEC = BRAnně
BEzpečnostní NEtradiční Cvičení
Dobříkov ožije dětmi
22. května bude mít Dobříkov rázem téměř o 200 dětí školního věku
více. Na dobříkovském hřišti totiž proběhne již 4. ročník branněbezpečnostní akce BRABENEC, na kterou se sjedou žáci z okolních
malotřídních škol ze Srubů, Vraclavi, Knířova, Zámrsku, Zálší, Tisové
a Českých Heřmanic. Čeká je tu přehlídka hasičské techniky, ukázka
záchranářských prací, první pomoci, práce policie a městské policie,
bezpečnosti silničního provozu a v posledních letech i činnosti
zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí. Podobná akce
organizovaná malotřídní školou nemá v našem kraji obdoby, i proto
má nad touto akcí záštitu 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
pan Roman Línek a máme podporu i v našem zřizovateli, za což
děkujeme. Veliké díky ale patří ochotě a nadšení všech
zúčastněných složek jako jsou: Policie ČR Ústí nad Orlicí, Městská
policie Vysoké Mýto, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
dobrovolní hasiči z Dobříkova a okolních obcí, Český červený kříž
Ústí nad Orlicí, Rychlá záchranná služba ÚO výjezdové místo Vysoké
Mýto, Lesy ČR krajské ředitelství Choceň a BESIP Pardubického

kraje. Pro ty všechny je již slovo brabenec signálem k pohotovosti
na Dobříkově.
Přijďte se dopoledne podívat, co všechno je pro naše děti
přichystáno. Teď nám jen přejte krásné počasí a všem složkám, aby
mohly strávit dopoledne u nás a ne na výjezdech.
Paní Víchová nám také poskytla prima typ na výlet v rámci
environmentální výchovy, a to na farmu v Pardubicích. Snad se tam
podíváme.
A na konci školního roku? No to přece
všichni žáci obdrží tu vzácnou listinu s
výsledky celoroční školní práce
vysvědčení. A pak budou prázdniny a
všichni zase o rok zmoudří a než se
nadějeme, začne nový školní rok a
budou Vánoce……..Čas běží jako voda a
s tím nic nenaděláme. Takže zase
někdy příště!

P.S. Pomůžete nám vyhrát?
Firma KORES vyhlásila soutěž pro školy ve sběru obalů od
tyčinkových lepidel Kores. Prozatím v kategorii malých škol
vítězíme, soutěž trvá do konce března, proto vás prosíme vykliďte
šuplíky, vymeťte kanceláře a poproste známé a pomozte naší škole
vyhrát!
Děkujeme, děkujeme, děkujeme! Vaše ZŠ Dobříkov

ZPRÁVIČKY Z MATEŘINKY
Nejprve bychom chtěli poděkovat rodičům a prarodičům našich
dětí za finanční příspěvky, za které jsme dětem nakoupili bohatého
Ježíška, ale také za konkrétní dárky, které udělaly dětem i nám
radost. DÍKY. Plesová sezóna a masopust je za námi a my se
chystáme na jaro. Čeká nás mnoho akcí sportovních i kulturních, na
které se pečlivě připravujeme.
V měsíci dubnu vyhlásila škola Zápis do mateřské školy pro školní
rok 2014/2015 – na nové děti se moc těšíme. Protože byly naše děti
pochválené za znalosti o hudebních nástrojích, nabídla nám ZUŠ
Vysoké Mýto zvláštní termín Výchovného koncertu zohledněným
špatným spojením do Mýta. I nadále upevňujeme přátelské vztahy
s mateřskou školou Zámrsk, se kterou se chystáme na společný výlet
do Potštejna na „Záhadu ztraceného obrazu“. A samozřejmě nás
čekají naše tradiční akce jako je olympiáda, Lehkoatletický trojboj v
Českých Heřmanicích, DobZa, spaní v MŠ a loučení s předškoláky.
Přejeme všem krásné jaro.

Základní škola a Mateřská škola Dobříkov
vyhlašuje od 1. do 11. dubna 2014
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015

strany pečlivě připravováno a to od námětu počínaje až po výběr
hudby konče. Neváhali dokonce vtáhnout do vystoupení i své
kamarádky, aby jich bylo víc. Jejich vystoupení si osobně velice
vážím, protože nastoupit před plným sálem, vědět, že na mně
upřeně hledí téměř dvě stě párů očí, to chce pořádnou dávku
odvahy. Proto před Vámi děvčata smekám pomyslný klobouk a
touto cestou Vám chci poděkovat za to, že jste svým dílem
přispěli k organizaci plesu a budu ráda, když Vám toto nadšení
vydrží.

Soptíkův minitábor
Už jako předešlé roky, i v letošním roce se pokusíme zorganizovat
tzv. Soptíkův minitábor. Konat by se měl v termínu od 3.7. do
6.7.2014. Bližší informace budou rodičům včas poskytnuty, ale
protože v loňském roce využili této možnosti i děti, které nejsou
členy hasičů, tak jej o termínu informujeme dostatečně dopředu,
aby případně mohly svoji účast zopakovat, což by nás velmi
potěšilo. Přihlášky můžete podávat na
svatosova.kristyna@seznam.cz, nebo osobně.
Těšíme se na Vás!!!

Pozvánka na oslavy 120 let SDH Dobříkov

Rodiče si v MŠ vyzvednou přihlášku
a vyplněnou ji (s občanským průkazem)
přinesou zpět do MŠ do 30. dubna 2014.
Přijímací řízení proběhne dle stanovených
kriterií. Vyrozumění o přijetí dítěte si rodiče
vyzvednou osobně v MŠ do 23. 5. 2014.

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Soptíci se zúčastnili Netradiční branné soutěže v České Rybné
V sobotu 1. února 2014, za velmi chladného počasí, se mladí hasiči
zúčastnili netradiční branné soutěže v České Rybné. Našich
odvážných závodníků bylo celkem šest - Rozlivka Martin, Králíček
Michal, Bartáková Veronika, Lebedová Tereza, Norková Nikola a
Klára Braunová. Rozděleni byli na trojíce a soutěžili v disciplínách
jako je např. střelba, uzle, kuželky, hod granátem, znalost
topografie, využitelnost hasicích přístrojů, ale museli také co
nejrychlejší smotat hadice či prokázat znalost zdravovědy. V této
soutěži se první trojíce umístila na 1. místě, druhá trojíce na 5.
místě. Když soutěž byla ukončena pro mladé hasiče, tak dostali
příležitost soutěžit i vedoucí mladých hasičů, v našem případě tedy
Michaela Hebrová a Stanislav Brustman. I tato dvojice se umístila v
soutěži pro dospělé na prvním místě. Všem závodníkům moc
blahopřejeme a přejeme jim úspěch i v dalších soutěžních kláních.

Poděkování mladým hasičům
1. března proběhl tradiční hasičský ples. Hasičský ples se povedl
nejen po stránce účasti hostů, ale také vystoupením "mladých
hasičů", respektive mladých hasiček. Jejich vystoupení bylo z jejich

Ano, září je daleko, nicméně i tento měsíc bývá poměrně
frekventován co do různých venkovních akcí a dovolených. Proto si
Vás již nyní dovolujeme pozvat na 13.9. 2014, kdy se budou konat
oslavy 120. let od založení našeho sboru. Na podrobném programu
pracujeme, ale už teď Vám můžeme sdělit, že se můžete těšit na
takovou "malou ochutnávku Moravy". Co si před tímto představit?
Vše co nám Morava může nabídnout, ochutnávku vín, sýrů a
uzeniny, vystoupení klasické cimbálovky, ale také třeba "nadlábnutí
se“ moravského brabce se zelím a knedlíkem :) zkrátka odpoledne
plné dobré nálady, jídla a pití, které zakončí večerní venkovní
zábava. Tak sledujte tisk, protože Vás zcela jistě budeme včas
podrobně o oslavách informovat.

ZPRÁVY Z GOLFU
DĚTSKÉ GOLFOVÉ TRÉNINKY 2014
I tento rok bude možné přihlásit Vaše děti na dětské golfové
tréninky. V minulém roce probíhaly tréninky 1 krát týdně. Byly dvě
výkonnostní skupiny začátečníci a pokročilí. Jedna lekce trvá 60
minut a stála 60 Kč. Přihlásit své dítě ve věku 5-15 let můžete
prostřednictvím e-mailu: info@gko.cz nebo na tel. č. 777 222 910
(Lenka Krausová ml.). První náborová lekce proběhne během
dubna. Termín bude upřesněn a zveřejněn na letácích na vývěskách
v Dobříkově a na webových stránkách www.gko.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. 5. 2014 od 15:00 do 18:00

ZPRÁVY Z TJ SOKOL

Ve čtvrtek 1. 5. 2014 zveme všechny „negolfisty“ a zájemce o golf
na dobříkovské golfové hřiště nedaleko Vysokého Mýta a Chocně.
Čeká na Vás lekce golfu zdarma pod vedením trenérů a soutěže.
Adresa hřiště: Dobříkov č. p. 199
- Seznámení s golfem a golfovým vybavením
- Základní pravidla hry a golfová etiketa
- Praktická výuka nácviku hry

Rádi bychom Vás seznámili s výroční zprávou, týkající se činnosti TJ
Sokol Dobříkov v roce 2013. Tato zpráva byla přednesena na výroční
členské schůzi v pátek 14. 3. 2014.
První akcí, která v loňském roce proběhla za asistence TJ Sokol
Dobříkov, byl v sobotu 9. února 7. ročník Dobříkovského
masopustu. Tak jako tradičně jsme se podíleli na přípravě
občerstvení (vepřo-pochoutky a pivo) pro účastníky masopustu,
zde v Dobříkovské sokolovně. Další větší akcí, která se konala v
sokolovně, byla 15. 3., výroční členská schůze. Schůze měla tradiční
program, v rámci které byl zvolen sokolský výbor ve stávajícím
složení Bublák Milan, Cszernianská Iveta, Hájek Vladimír,
Kajsrlíková Nikola, Karela Alan, Klapal Jaroslav, Kopecká Jana, Kraus
Zbyněk, Lebeda František, Matas Vladimír, Vích Miloš. Sérii
venkovních akcí jsme 30. dubna zahájili tradičním pálením
čarodějnic. I tato akce probíhala za již několik let tradičního scénáře.
V červnu jsme se organizačně podíleli na přípravě a průběhu oslav
100 let Dobříkovské školy, zejména části oslav konané v areálu TJ
Sokol Dobříkov. Další akcí, na které jsme se jako TJ Sokol podíleli, byl
mezinárodní den mužů, pořádaný v sobotu 28. září. Zde jsme kromě
občerstvení zajišťovali i pohoštění pro naše důchodce. V neděli 24.
listopadu jsme se ve spolupráci s obecním úřadem podíleli na
pořádání divadelního představení Don Quijote de la Ancha.
Poslední akcí, na které se podílel TJ Sokol Dobříkov bylo Mikulášské
odpoledne, pořádané v sobotu 7. prosince 2013.
Kromě dříve zmiňovaných akcí pořádaných TJ Sokol Dobříkov
využilo náš sportovně kulturní areál ‚Za kostelem' také několik firem
z okolí. Konkrétně to byli firmy ČKD, Mikroelektronika, České dráhy
a TRASER. Tyto firemní akce jsou mimo jiné velmi dobrým
přilepšením pro naši sokolskou pokladnu.
V loňském roce také proběhlo několik úprav areálu TJ Sokola
Dobříkov.

Vítěz soutěže získá vstup na hřiště a cvičné plochy
na celý rok 2014 zdarma.
www.gko.cz

Stavební úpravy na návsi u Konzumu
V souladu se „Studií rekonstrukce veřejných ploch a obnovy zeleně
v obci Dobříkov“ (autorky Ing. Jany Kulhánková a Ing. Lenka
Chmelařová, Zahradní architektura Pardubice s.r.o.), bude
regenerována zeleň v lokalitě Náves - park před prodejnou, u
rybníka Švábovec, na pozemku obecního úřadu a v parčíku U křížku.
Opatření bude spočívat ve výsadbě 33 ks stromů, 101 ks keřů, 536 ks
trvalek, 700 ks cibulovin, 146 ks travin, 10 ks popínavých rostlin a
založení 65 m živého plotu (168 ks keřů). Součástí opatření je
obnova trávníků na ploše 1832 m2 a rovněž náhrada trávníku
výsadbou 400 ks břečťanů. To vše z finančních prostředků programu
Státního fondu životního prostředí . Také bude na zájmových
plochách doplněn mobiliář rozmístěním 7 ks laviček, 4 ks
odpadkových košů a montáží jednoho stojanu na kola v prostoru
před obchodem a pěšinka.Proto se v těchto dnech realizuje
přístupová komunikace k domům č.p.28 (Hrdý) a č.p.75 (Mládková)
s malou odstavnou plochou, aby bylo možno vysázet výše
zmiňovanou zeleň do prostoru , který již pak dále nebude stavebně
zatížen. Komunikace je součástí širšího projektu rekonstrukce návsi
zpracované firmou Optima Vysoké Mýto.

FOTBAL I. B TŘÍDA PARDUBICKÉHO KRAJE
ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY

Tučně jsou vyznačeny domácí zápasy
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- Proběhla oprava kurtu byla upraven antuka, sítě, vše bylo natřeno,
celková cena úprav byla cca 50 tisíc a byla financována Obecním
úřadem Dobříkov
- Upravili jsme prostory bývalého kiosku, kde došlo ke spojení s
vedlejším kamrlíkem a vznikla tak nová kuchyň, která je vybavena
novou kuchyňskou linkou tyto prostory chceme využívat jak při
pořádání různých akcí, tak je nabízet k pronájmu
- Dále proběhla renovace společenské místnosti (místnost pro
rozhodčí) tyto prostory chceme také nabízet, společně s novou
kuchyňkou k pronajmutí na různé schůze a oslavy.
Novým nájemcem hospody je pan Slavik
To je vše. Na závěr nezbývá než dodat SPORTU ZDAR A SOKOLU
ZVLÁŠTĚ.

Členové výboru TJ Sokol Dobříkov

FOTOGALERIE DOBŘÍKOV
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