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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU/OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU/OKÉNKO DO HISTORIE
DOBŘÍKOVSKÝ PEL-MEL/ZPRÁVY OD HASIČŮ/ZPRÁVY Z GOLFU
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY/ZPRÁVY ZE SOKOLA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 OHLÉDNUTÍ
Výtěžek letošní tříkrálové
sbírky činil 13 043,- Kč
Záměry na využití
prostředků získaných
z Tříkrálové sbírka 2017
(pro Charitu Nové Hrady):
- Rekonstrukce zázemí
v Hlinsku
- Nákup vozidla
pro ambulantní služby
- Dar na realizaci
humanitárních projektů
v zahraničí
- Mimořádné situace

Všem dárců děkujeme
Organizační výbor Tříkrálové sbírky Dobříkov

MASOPUST 2017 - OHLÉDNUTÍ
Tématem letošního masopustu byla ‚Pivní kultura'. Průvod prošel Rzy a dolní konec Dobříkova.
Rozdávala se speciální edice místních piv ‚První Rzovské močidlo' a ‚Dolnodobříkovský ležák'.
Počasí nám přálo, masek a čumilů přišlo dost, Choceňačka hrála jako vždy skvěle. Vepřopochoutky
a reprodukovaná hudba na sále až do rána také přispěli k vydařenému 11. ročníku dobříkovského
masopustu.
Organizační výbor DOMA (DObříkovský MAsopoust)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2017 PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice: vždy v úterý
lichý týden - 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9, 26.9.
Sudý týden - 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 26.12.
Známka na popelnici z roku 2016 platí pouze do 31.3.2017.
Po tomto datu nebude popelnice vyvezena, nebude-li mít známku pro rok 2017

Plast vždy středa, ALE POZOR VELKÁ ZMĚNA:
Počínaje prvním svozem v lednu 2017 tj. středa 25.1., se mění možnost odevzdání plastu. Od
tohoto data bude možné plast v pytlích od společnosti Ekola (pozor jiné pytle nevyvezou), které lze
zakoupit na obecním úřadě, dát před dům na místo, kde běžně dáváte popelnice a společnost
Ekola je sveze. Toto se týká i tetrapaku. Dále platí i možnost vkládat plast do kontejnerů
rozmístěných po obci jako dosud. V průběhu roku 2017 budou „zvony“ na plast vyměněny za
praktičtější kontejnery na plast s velkým výklopným víkem.

Termíny svozu plastu:
19.4., 17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 29.11., 27.12.
Termíny svozu skla a papíru řeší obecní úřad individuálně s Ekolou .
Mobilní svoz nebezpečného odpadu - 23.10. 2017

Pán a jeho pes
Upozorňujeme páníčky pejsků, že je velmi nevhodné venčení psů na chodnících, hřištích,
komunikacích a jiných podobných plochách a že při nevyhnutelném vykonání potřeby psa je
povinností jeho majitele po něm uklidit. Mějte na paměti, že tyto plochy užívají i jiní občané a i
děti.

Pozemkové úpravy
Setkání vlastníků pozemků, pracovníků Pozemkového úřadu a jiných pověřených institucí
se s největší pravděpodobností uskuteční dne 24.4. 2017 (pondělí) od 16:00 v Sokolovně
v Dobříkově č.p.174
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Komplexní pozemkové úpravy ve smyslu zákona (Zákon č. 139/2002 Sb) a ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků
a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V
těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního
fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav
slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Součástí
návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání
zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o
opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní a
vodohospodářská opatření.
Jiří Svatoš, starosta

PŘEVZATÝ ČLÁNEK Z TÝDENÍKU ŠKOLSTVÍ
Učení v malotřídkách vede děti k větší samostatnosti
Pro někoho jsou přežitkem dob dávno minulých, pro někoho příslibem do budoucna a další je
považují za přirozený fenomén, který do našeho školství patří i v 21. století. Řeč je o malotřídkách,
v kterých se v současnosti učí téměř 106 tisíc českých dětí. Realita malotřídek je paradoxně
mnohdy složitější, než se může člověku při povšechném pohledu z vnějšku zdát. „Základem všeho
je malý kolektiv dětí a menší počet tříd, než je tomu v běžné základní škole. Od toho se odvíjejí
všechna specifika a také přednosti malotřídky,“ říká Jitka Potměšilová, ředitelka Základní školy a
mateřské školy v Kostelním Hlavně v okrese Praha-východ. Tuto malotřídku navštěvuje v
současnosti 52 dětí, které se učí ve třech třídách. „Některé z nich známe už od školky, protože
chodily do té naší. Pro ty odpadá stres u zápisu, pohybují se od malička v rodinném prostředí, kde
jsou velmi těsné vazby mezi dětmi a dospělými.“ V malotřídkách už dlouhá léta probíhá výuka,
která do jisté míry odpovídá tomu, co požaduje inkluzivní vzdělávání.
Vzájemné učení
Vzhledem k tomu, že jsou spojeny dva ročníky dohromady, chytré děti pojmou zcela přirozenou
cestou učivo vyšších ročníků a ti, kteří na vstřebání učiva potřebují více času, se mohou připojit ke
spolužákům z nižších tříd. „Pro takové děti je ideální asistent, máme zatím ve škole jednoho a jeho
pomoc je nenahraditelná. Určitě bychom přivítali asistentů víc, ale není jednoduché vyhovujícího
asistenta sehnat. Ten správný by měl mít speciální pedagogické vzdělání, a takových je stále
nedostatek,“ říká J. Potměšilová.
„Systém v malotřídkách vede schopné děti k větší samostatnosti, daleko lépe také zvládají
například čtení s náslechem. V běžné základní škole jim učitelé všechno neustále vysvětlují, tady je
součástí práce četba a porozumění textům se zadáním učiva a úkolů,“ doplňuje své postřehy Věra
Lávičková, zástupkyně ředitelky malotřídky v Kostelním Hlavně. Jejich kolegyně Zuzana Eggerová
vidí jako další velkou přednost, že děti v těchto malých školách mají daleko méně kázeňských
přestupků, na rozdíl od velkých škol, kde přicházejí od 1. třídy do styku se žáky z vyšších ročníků a
přejímají od nich i špatné návyky.
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Zkušenosti ukazují, že přestup na velkou školu zvládnou žáci většinou bez obtíží. „V průběhu výuky
je na tento přestup připravujeme, dobře vědí, jak taková velká škola vypadá. O jejich
bezproblémovém přestupu víme nejen od tamějších kolegů, ale i od rodičů a našich bývalých žáků,
kteří jsou s námi nadále v kontaktu. Naši odchovanci zvládají i přechod na osmiletá gymnázia,“ je
přesvědčená J. Potměšilová.
Chybí finance i učitelé
Odlišná je také práce pedagogů a ředitelů. „Možná by měl malotřídkou projít aspoň na čas každý
učitel. Práce je tu náročnější, většina malých škol nemá ani školníka, takže funkce ředitele vlastně
spojuje několik profesí dohromady. Nejenže učím, ale také se musím starat o chod školy a
vyřizovat záležitosti, které na velkých školách zařizují ekonomové, provozní nebo právě ti školníci,“
říká J. Potměšilová. Na bedrech ředitele malotřídky leží i břemeno zajištění dostatku finančních
prostředků pro chod školy. Často nezbývá než doslova obracet každou korunu a přemýšlet, jak ji
správně investovat. Lze tedy jen doufat, že zlepšení nastane i díky reformě financování
regionálního školství, pomoc přichází i v podobě výzvy ministerstva školství Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ. Někdy ale může být pro ředitele
malotřídky obtížné sestavit pedagogický sbor. Učitelé se sem právě nehrnou. Odrazuje je nejen
dojíždění, mnohé z nich neláká ani specifická pedagogická činnost, časově a psychicky ještě
náročnější, než běžně bývá. „Samotná učitelská práce se liší od té, kterou jsem poznala ve velké
škole. Každá hodina je skutečně jiná a mění se i ročník od ročníku. Je to dáno tím, že se každý rok
sejde ve třídě jinak věkově složená skupina dětí, s velmi odlišnými potřebami. A nikoho z nich
nesmíme ošidit, vzhledem k jejich poměrně malému počtu ve třídě se to ostatně od nás i očekává,“
popisuje činnost učitele na malotřídce V. Lávičková.
Společenská centra
Česká republika není zdaleka jedinou evropskou zemí, kde se dodnes v malotřídních školách učí.
Existují i takové státy, zvláště ve Skandinávii, kde je jejich zastoupení ve školském systému velmi
výrazné. Například ve Švédsku a Finsku je to přes 20 procent a v Norsku dokonce 45 procent.
Podle statistických údajů z ministerstva školství funguje v současnosti v České republice 1 450
malotřídek z celkového počtu 4 115 všech základních škol. Jejich hustota se velmi liší, nejčastěji se
s nimi setkáme v regionech Vysočina nebo severovýchodní Morava, ale i okresy jako Kladno,
Mladá Boleslav nebo Beroun, které jsou relativně blízko hlavnímu městu, mají poměrně četné
zastoupení malotřídek. A dvanáct z nich najdeme dokonce i na území Prahy.
V současnosti se starostové obcí, kde malotřídky působí, shodují v tom, že tyto školy jsou nejen
důležitým vzdělávacím zařízením, ale také kulturně-společenským centrem.

OKÉNKO DO HISTORIE
Návesní dub, dnes už zmizelý v lese nad Dobříkovem. Zřejmě v tomto místě stál původní Dobříkov.
Autor obrázku: Vladimír Bazala ze dne 6.5.1980
Něco z toho, co bylo do obecní kroniky zapsáno před 60. lety
6.5. do rána napadlo 8 cm sněhu.
19.5.od 5. hod. otevřená volební místnost, aby mohli odvoliti železničáři, kteří v časných hodinách
odjížděli do zaměstnání. Voleno manifestačně na 100 % a ve 13.30 volby skončeny.
4

Průběh voleb byl úplně klidný a všici navrhovaní kandidáti
byli zvoleni.
V dopoledních hodinách přijeli hudebníci ze Zámrsku, kteří
před MNV a volební komisí zahráli několik kousků. Po
ukončení voleb přijela do Dobříkova kapela ze Srubů, která
také na návsi zahrála.
V obci vlály prapory a vlajky. Volební místnost a okolí
budovy MNV náležitě upraveno.
31.5. 1957 ustanovující schůze nového MNV, předseda
Václav Jeništa, náměstek Čemák Jos., tajemník Fr. Keller.
Členové rady Eliška Pinkasová a Alois Novák.Předseda
zemědělské komise Boh. Hanzl, komise výstavbu Ladislav
Prachař, finanční komise Jaroslav Svatoš, kulturní a
osvětová Růžena Rychtaříková.
3.7. konána ustanovující schůze Výboru žen. Za
předsedkyni zvolena M. Charvátová.
Ku konci července přišla do naší obce pracovní skupina z
továren a úřadů s. Bruner, Hladík, Scháněl a Švec, aby naše Návesní dub - Pero, tužka - 6. 5. 1980
zemědělce přesvědčili výhodách družstevního hospodaření
a připravili podmínky pro založení JZD III. typu. Tato práce byla úspěšná a dne 17.8.57 byla konána v
hostinci Jednoty ustanovující schůze.
Do ustanovující schůze podepsalo přihlášky 42 družstevníků s výměrou 195,5ha zemědělské půdy.
Schůzi navštívil také předseda ONV Krejsa a vedoucí zemědělského odboru s. Urban, dále vedoucí
tajemník OVKSČ s. FR. Hašek.
Na této ustanovující schůzi byl zvolen přípravný výbor, předseda Josef Jiráský, Horníček Jan, Dvořák
Jaroslav, Houdek Miroslav a Stanislav Bachura.
Jako předseda zvolen Jan Horníček, místopředseda Mir. Houdek, jako členové představenstva Stn.
Bachura, Dagmar Voženilková a Fr. Svatoš čp 20.
Členové revisní komise Irena Ráčková, Jarmila Holfajerová a Jos. Toušek.
Všichni členové byli zvoleni jednohlasně a ustanovující schůze se zúčastnilo 83 osob.
19.11. provedena volba prezidenta republiky, za zesnulého Ant. Zápotockého byl zvolen Ant.
Novotný.
28.11.konána veřejná schůze, na které diskutováno k dopisu UVKSČ.
1.12. na sále hostince pořádana podzimní besídka. Účinkovaly děti z mateřské školky a národní
školy. Na besídce děti pohoštěny čajem a zákusky.
25.12. sehrály školní děti divadlo: Jirka s kozou.
Zdena Schejbalová-kronikářka

DOBŘÍKOVSKÝ PEL-MEL
Sbírka na ošacení 21. - 22. 4.
Dobříkovské ženy, tak jako již tradičně, vyhlašují na pátek 21. a sobotu 22. dubna 2017 sbírku
ošacení pro Diakonii Broumov. Podrobnější informace se dozvíte v přiloženém letáčku.
Jarmila Neprašová
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ZPRÁVY OD HASIČŮ
Výroční valná hromada sboru
Dne 13. 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 04.03.2017 proběhl již tradiční hasičský ples. Jeho návštěvnost nás mile překvapila,
protože byla snad 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 opět ve spolupráci s členy z bývalého Českého zahrádkářského svazu, budeme
pokračovat v obnově tradice Jiřinkových plesů, které měly mezi lidmi vždy velký ohlas. Termín
Jiřinkového plesu již máme stanoven a to na 16.09.2017 a hudebně nás bude tentokrát provázet
skupina Vepřo, knedlo s Dádou. Už teď se těšíme na Vaši účast.

Něco málo prevence….
Vypalování porostů prevence před požáry
S oteplením a prvním jarním sluníčkem se zvyšuje nebezpečí vzniku požáru v přírodě. S
probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování
trávy. Je proto nutné si připomenout základní pravidla vypalování trávy a podmínky chování v
přírodě, abychom se vyvarovali rizik založení požárů v přírodě.
Vypalování trávy
V tomto jarním počasí vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Teplé počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů
k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se
může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším případě i ohrozit životy a
zdraví lidí. Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním jednáním při manipulaci s otevřeným
ohněm. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat
základní pravidla. Pálení většího množství shrabané trávy předem ohlásit na operační středisko
Hasičského záchranného sboru a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů (možno na tel.: 950 570
112 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, či na webových stránkách www.hzspa.cz, v sekci
pálení). Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární
ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a
podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun. Při spalování hořlavých látek na
volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto
činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
„150“ hasiči
„112“ jednotné evropské číslo tísňového volání
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Šťastná Kristýna, starostka SDH Dobříkov

ZPRÁVY Z GOLFU
Golfová dobříkovská příprava dětí na jaro
Když přišel pochmurný podzim a brzká tma, přesunuli se golfisté
na indoor - golfový simulátor Aboutgolf - do klubovny. A nejsou to
jen dospělí hráči, ale první sezónu tu trénují i děti. V prosinci tu
dokonce proběhl již první dětský turnaj a celou zimu probíhá
Mistrovství klubu dětí ve hře na simulátoru 2016/17.
Pro trénink dětí jsme zakoupili výukovou sadu SNAG, která je
velice variabilní a umožňuje trénovat i v tělocvičně. Děti to hodně
baví a golfová příprava je kvalitní. Tréninky probíhají jednou týdně
v pondělí od 16:00 do 17:00 hod v dobříkovské tělocvičně pod
vedením certifikovaných trenérů a reprezentantů klubu Aleše
Zavřela a Ing. Zbyňka Krause.
Jarní venkovní trénink bude navazovat od 3.4. do 26.6.2017. Více
informací pro nové zájemce o golf najdete na www.gko.cz v sekci
dětské aktivity. A na prázdniny opět tábor na Osyčině v termínu
7.-11.8.2017! Ale to předbíháme... Těšíme se.
Ing. Lenka Karelová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Internetový kurz o zdravém životním stylu „Hravě žij zdravě“ pro žáky 5. ročníků skončil i v letošním
roce pro naše „páťáky“ úspěchem. V České republice se umístili na krásném 4. místě, to znamená,
že ve svém kraji zvítězili. Krásně se čte umístění v jednotlivých krajích PARDUBICKÝ KRAJ - 1. místo
Základní škola a Mateřská škola Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí.
Všichni páťáci dostali jako ocenění diplom pro nejlepší třídu, batůžek ARPENAZ a gymnastický míč
o průměru 55 cm.
MOC GRATULUJEME!!!
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ZVÍŘÁTKA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Internetový kurz o zdravém životním stylu „Hravě žij zdravě“ pro žáky 5. ročníků skončil i v letošním
roce pro naše „páťáky“ úspěchem. V České republice se umístili na krásném 4. místě, to znamená,
že ve svém kraji zvítězili. Krásně se čte umístění v jednotlivých krajích PARDUBICKÝ KRAJ - 1. místo
Základní škola a Mateřská škola Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí.
Všichni páťáci dostali jako ocenění diplom pro nejlepší třídu, batůžek ARPENAZ a gymnastický míč
o průměru 55 cm.

Divadelní představení o Karlu IV. 16. března
Na chvíli jsme si zažili dobu Karla IV. v kulisách divadla MOPEAD. Historické kostýmy i vtipné
dialogy nás pobavily a učení historie bylo najednou prima. Také návštěvníci z řad veřejnosti
představení chválili. Všichni jsme se dozvěděli něco nového a zajímavého.
Den svatého Patrika 17. března
Každoroční projekt v hodinách angličtiny je zábavný a poučný. V tento den si připomínáme tento
irský svátek zeleným oblečením, zeleným jídlem a různými aktivitami. Baví nás hledání trojlístků,
kreslení skřítků, hadů a zeleného piva a skládání duhy! Na konci duhy je přece ukrytý poklad.

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ se uskuteční v pondělí 3.dubna 2017. Více na www.zsdobrikov.cz
Sběr papíru
Opět vyhlašujeme sběr starého papíru, a to od 1.dubna 2017. Starý papír přijímáme ve škole
dobře svázaný, podepsaný a zvážený. Kolektiv pracovníků ZŠ
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Rodiče si v MŠ vyzvednou od 3. dubna přihlášku a vyplněnou ji
(s občanským průkazem a rodným listem dítěte) přinesou k zápisu
do MŠ 4. května 2017 mezi 9,00 a 16,00 hodinou. Přijímací řízení
proběhne dle stanovených kritérií. Seznam přijatých dětí bude
uveřejněn v pátek 12. května 2017 na nástěnce u vchodu do školy.
Vyrozumění o nepřijetí dítěte si rodiče vyzvednou osobně v MŠ
dne 16. 5. 2017.

ZPRÁVY Z FOTBALU
1.A třída Pardubického kraje aktuální tabulka

Výsledky přípravných zápasů
FK PARDUBICE U-19 SOKOL DOBŘÍKOV (UMT OHRAZENICE)- 7:2
SOKOL DOBŘÍKOV HEŘMANŮV MĚSTEC (KP) (UMT HŮRKA) - 9:1
SOKOL DOBŘÍKOV SK ROUDNICE (1.A) (UMT HŮRKA)- 6:1
SOKOL DOBŘÍKOV TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (1.A) (UMT HŮRKA)- 1:2
SOKOL MORAVANY (KP) SOKOL DOBŘÍKOV (UMT HŮRKA)- 3:3
1.FC TITNIC SRCH (1.B) SOKOL DOBŘÍKOV (SRCH)- 1:4
SOKOL DOBŘÍKOV SK ROZHOVICE (1.B) (JAROSLAV)- 3:2
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Soustředění 8. - 12. února 2017 na Milovech
TJ SOKOL DOBŘÍKOV rozlosování zápasů jarní části sezony
2016/17 1. A TŘÍDY
Pardubický kraj › 2016 A2A Ondrášovka 1. A třída mužů

Domácí zápasy jsou uvedeny tučně

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A PŘEHLED UTKÁNÍ
Web - https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/310
Aplikace pro mobilní telefony s Androidem
https://play.google.com/store/apps/
details?id=cz.fotbal.mujfotbal
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TJ SOKOL DOBŘÍKOV-Bambiny-rozlosování zápasů jarní části sezony 2016/17

Sponzorem našeho týmu Bambini je pro rok 2017 společnost Autoneum CZ s.r.o.

Příspěvky v písemné nebo elektronocké podobě (obec@dobrikov.cz, shromažďuje OÚ a obecní knohovna.
Informace na telefonu 465 481 273
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