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V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit.
Za správnost zodpovídají jednotlivé Charity.
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Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
- Rekonstrukce zázemí v Hlinsku. Rekonstrukce domu v Hlinsku,
který je majetkem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.
V současné době, jsou v domě kanceláře a zázemí pro pracovníky
ošetřovatelské a pečovatelské služby. Záměrem rekonstrukce, je
vybudování nových vyhovujících prostor pro ambulantní a terénní
služby, které v Hlinsku naše organizace poskytuje - sociálně
terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 360 000 Kč

- OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
- OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM
- INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
- OKÉNKO DO HISTORIE
- DOBŘÍKOVSKÝ PEL-MEL
- ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
- ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
- ZPRÁVY Z FOTBALU

Výtěžek letošní tříkrálové sbírky
v Dobříkově činil 14 933,- Kč. Celkový
výtěžek pro oblastní charitu Nové
Hrady u Skutče 931 589,- Kč. Celkový
výtěžek v celé ČR - 114 137 098,- Kč.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 %
využívá na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % putuje na
pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a
5 % pokrývá režii sbírky.
Do doby, než se centrálně zkontrolují všechny účetní doklady
sbírky, považujte prosím uvedené hodnoty pouze za orientační.

- Přístavba domu sv. Josefa v Chotovicích. Přístavba domu sv.
Josefa v Chotovicích, který je majetkem Oblastní charity Nové
Hrady u Skutče. V objektu vzniknou nové prostory pro zázemí
ambulantních a terénních služeb - kanceláře pro vedoucí
služeb, sociální pracovníky, prostory pro pracovníky a uživatele
sociálně terapeutických dílen a denního stacionáře, zázemí pro
pracovníky pečovatelské služby a osobní asistence. - 192 000 Kč
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí. Projekty v
Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské
večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, výstavba
domků pro chudé v oblasti Belgaum. - 30 000 Kč
- Mimořádné situace krytí nákladů vzniklých při odstraňování
následků povodní, požárů apod. - 18 000 Kč

Záměry Tříkrálové sbírky 2018
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu
lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro
nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi
v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro
rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem
oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set
záměrů.
Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové
projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ
humanitárních katastrof.

Všem dárcům děkujeme

Organizační výbor
Tříkrálové sbírky Dobříkov
Zdroj: http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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Tématem letošního masopustu bylo ‚PRACOVNÍ AGENTURA ŠPEK,
MÁ NA ZAMĚSTNANOST LÉK‘. Průvod prošel horní konec
Dobříkova. 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 12 ročníku Dobříkovského masopustu. Jedinou,
nečekanou a vynucenou změnou tak byla absence vážně
nemocného Franty Netrefila, které však pohotově a výborně
zastoupil Michal Hubáček.
Atmosféru letošního masopustu si můžete připomenout na
několika fotografiích v tomto čísle Dobřikovských novin. Celou
fotogalerii pak najdete na webových stránkách obce http://www.dobrikov.cz/fotogalerie/dobrikovsky-masopust-2018.

!!! POZOR ZMĚNA V TERMÍNECH SVOZU POPELNIC!!!
Společnost Ekola České Libchavy (náš dvorní odvozce
odpadů) opět mění plán svozu odpadů pro rok 2018. Tedy
plán svozu, co byl v minulém vydání Dobříkovských novin už
neplatí. Výhodou je, že končí letní změna svozu na lichý
týden, tedy se bude prostě svážet každé úterý v sudém
týdnu po celý rok. Společnost Ekola se za zmatek omlouvá.
Svozy ostatních odpadů zůstávají beze změny.
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2018 PRO DOBŘÍKOV A RZY

Popelnice: vždy v úterý
9.1.,23.1., 6.2.,20.2.,6.3.,20.3, 3.4., 17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 12.6.,
26.6., 10.7., 30.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11., 27.11., 11.12., 25.12.
Plast a tetrapak, vždy v pátek, včetně pytlového sběru od domu:
26.1., 23.2.,23.3.,20.4.,18.5.,15.6.,13.7.,10.8.,7.9.,5.10.,2.11.,
30.11.,28.12.
Papír:
Termíny svozu papíru řeší Obecní úřad individuálně s firmou
Ekola Libchavy.
Sklo - středa:
11.3., 13.6., 12.9., 12.12.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu - 27.2. a 22.10.

Upozornění
Známky na popelnice z roku 2017 platí do 31.3.2018. Po 1.4. 2018 je
nutné mít popelnici označenou známkou na rok 2018, jinak
nebude vyvezena. Prosíme odstraňte z tělesa popelnice staré
neplatné známky. Děkujeme.
Jiří Svatoš, starosta
NALEPOVACÍ TERČÍKY
Pro větší bezpečnost chodců nechala obec Dobříkov ve spolupráci
se Sdružením místních samospráv zřídit v místní prodejně Konzum
zásobník reflexních prvků, kde si mohou zákazníci reflexní prvek
odebrat zdarma.
Jedná se o kulaté nalepovací terčíky na jedno použití, které se
jednoduše vytáhnou ze zásobníku a nalepí na oděv, obuv nebo na
vozík či kolo. Jsou vysoce reflexní a můžete je nosit třeba v
peněžence nebo v kapse pro případ, když se zdržíte a už se stmívá.
Jiří Svatoš, starosta
NOVÁ TECHNIKA V OBCI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A EU
V roce 2015 si Zastupitelstvo obce Dobříkov vytklo za cíl vybavit naši
obec odpovídající technikou určenou především k nakládání s
komunálními odpady a odpady z veřejné zeleně a její údržby. Cílem
bylo získat výkonný univerzální stroj s celoročním využitím a
navýšení kapacity sběrných míst pro odkládání odpadů.
V témže roce byl vypsán dlouho očekávaný dotační titul z
Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), prioritní
osy 3 z Fondu soudružnosti Evropské unie. Obec se přihlásila,
zpracovala a uspěla se svou žádostí a po dvouleté administrativní
peripetii, kdy jsme podle řídícího orgánu neuspěli a pak zase uspěli
a pak zase dokládali potřebné dokumenty, tedy nakonec se nám to
povedlo a loni těsně před Vánoci dorazil kolový stroj Multione 6.3
univerzální pomocník co umí sekat trávu, sbírat listí, zametat,
uklízet sníh, nebo například pomocí vidlí složit paletu zboží. Možná
jste ho už zahlédli s panem Březinou za volantem. (Viz obrázek)

Multione 6.3
Motor: Yanmar 3TNV76
Výkon:28 / 21 HP / kW
Palivo: Diesel

Součástí žádosti a projektu jsou ještě velké plastové, výklopné
kontejnery o obsahu 1100 l v počtu 10 kusů na doplnění sběrných
míst na navýšení kapacity na sběr plastů a papíru, pak jeden velký
kovový kontejner na bioodpad, stejný jako dva, které už máme na
stejný druh odpadů, ale dva nestačí, tak ten třetí bude nyní na stálo
v obci Rzy. Tyto tři velké doplní ještě 5 menších o objemu 5 m3na
doplnění „hluchých“ míst a k dalšímu využití. K přesunu těchto
kontejnerů po obci by měl sloužit hydraulický nosič kontejnerů,
který se dá zapřáhnout za traktor (využijeme služeb místních
kapacit traktorů) a který je též součástí dotace. V době vydání
tohoto čísla, by tyto věci mohly být připravovány na cestu od
dodavatele k nám. Celková cena všeho toho zařízení je 2 760 000,Kč včetně DPH a výše dotace z OPŽP, a tedy potažmo z EU je 85 %,

tedy pro obec a její obyvatele se jedná o velmi výhodný počin.
Udržitelnost projektu je pět let. Jako povinné opatření je i publicita
projektu, jehož součástí jsou letáčky o třídění odpadů a které jsou
součástí tohoto vydání Dobříkovských novin. Dalším předmětem
žádosti by měl být další dotační titul (na kterém nyní pracujeme)
opět z OPŽP, jehož výsledkem by měl být nákup popelnic na tříděný
plast a papír pro každý dům či domácnost v obci. Tedy dvě odlišně
barevné popelnice určené pro tento druh odpadu by se přidělovali k
vám domů, podobně jako jste dostávali před několika lety
kompostér. A ještě dalším projektem na čerpání peněz z EU v oblasti
nakládání s odpady, by bylo zřízení centrálního sběrného místa pro
krátkodobé shromažďování odpadů v naší obci. Ale ještě nevíme,
jak uspějeme v obou případech se žádostmi.
Jiří Svatoš, starosta

POČET OBYVATEL OBCE DOBŘÍKOV A RZY K 1.1.2018

Policie ČR informuje
Policie ČR nás požádala o zveřejnění tohoto textu. Policisté
Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli
důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit,
aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů.
Preventivní rady budou vydávat formou tematických článků,
které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě
zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv.
výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvodného
vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě
(chodci, cyklisté, řidiči - povinné zdravotní prohlídky), senioři
- osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita,
tísňové linky, léto - pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti
- bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně.
Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé, a tak občas
přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se
ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla
tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení.
Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním
„trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České republiky
může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze
podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na
kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství.
Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného
tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty
z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých
případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši
policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro
urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět
základní údaje k oznamované události, což jsou minimálně
tyto informace:

- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění
místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo
pomoc lékaře či hasičů

v kroji pohřbu br. Jana Svatoše, který byl sem z Lublaně
převezen a pohřben na zdejším hřbitově.
(Padl jako jeho dva bratři na bojišti v 1. svět. válce, bydleli v
č.p. 44.jejich hrob je vpravo u zdi, za bývalou márnicí)
Zdena Schejbalová – kronikářka

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si
měl každý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace
má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo,
KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo,
KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo
protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle
oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele,
tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco
stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti
nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové
linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů,
volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba má linku
tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc
voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně
doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku z
integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte
přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá
především v případech, že potřebujete na místo dvě a více
složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení
podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy
akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo
linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při
spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na
lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro
neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která
potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603
111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost
– dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování
tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední
číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta
používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté
bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný
vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Ve sbírce archivu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě se
nachází nevydaný rukopis s pověstmi z Vysokomýtska.
Rukopis nese jméno Za svitu loučí – Zkazky z Vysokomýtska z
dob šerých. Na počátku 20. století pověsti sepsal Antonín
Hlinecký – rodák ze Skutče. Díky laskavosti muzea nyní
uvádíme první ze tří zmínek o Dobříkově.
U vodníka (Napsal Josef Doležal)
Děvče z Dobříkova žalo trávu na hrázi rybníka Dubinského.
Před srpem skákala žába neobyčejné velikosti. Děvče žábu
odstrčilo a mírně pravilo: „Kliď se, ať tě neposekám“. Žába
však ještě blíže přiskákala. „Snad nechceš, abych ti byla
kmotrou?“ tázalo se děvče. Žába se na to ihned obrátila a
skokem v rybníku zmizela. Za krátký čas po této události žalo
děvče opět trávu na témž místě. Z nenadání přiblížil se k ní
mladý, slušný muž v zeleném kabátě. Z pravého šosu mu
kapala voda. I připomněl děvče na slib. Jak to bývá, v žertu-li
se něco slíbí, obyčejně se hned zapomene. Tak bylo i zde. Muž
musel znovu celý příběh se žábou opakovati, než se děvče
upamatovalo. Posléze slíbilo, že rádo dostojí slovu, až jí to
lépe vysvětlí, komu a kam má za kmotru jíti. „Já jsem vodník“
odpověděl muž, a žába, to je moje žena. Dotekl se pak
zeleným proutkem vody, voda se rozestoupila, a děvče vešlo
do světnice vodníkovy suchou nohou. Tam ležela matka
s novorozeným děckem. “ Že jsi soucitná k němým tvorům, za
odměnu uvedl jsem tě v moji tajemnou říši, kam žádný
smrtelník nevkročil“, pravil vodník. Dívka nabyla důvěry
k jeho slovům. Začala se rozhlížeti po světnici a uviděla kamna
podivného tvaru. Na kamnech bylo kolem plno hrníčků,
poklopených vzhůru dnem. Dívka ptala se již bez bázně, co
znamená neobyčejný pořádek a různost poklopených
hrníčků. Zvláště jeden budil její pozornost. „Chovám zde duše
bytostí mnou utopených“, pravil vodník. Tento hrníček, který
budí obdiv tvůj, jest tvého příbuzného. Ten se sázel, že
přebrodí rybník na koni a vzdor varování vjel do mého revíru,
kde jsem ho uchvátil, a i s koněm utopil. Na důkaz mé
vděčnosti k tobě nazvednu hrníček a pustím jeho duši. Jak
řekl, tak učinil a z hrníčku vylétla bílá holubička. Děvče pak
pojednou bylo na hrázi a mělo tolik trávy nasečené, že ji ani
pobrati nemohlo.

Co zapsal kronikář před 100 lety
V Tělocvičná jednota byla na začátku války rozpuštěna a
majetek její měl být zabaven. Leč bratři jednotlivé věci,
hlavně doklady a knihy, pokladna a vše co mohlo býti C. K.
hejtmanstvím, resp. vyššími orgány rakouského státu
považováno za zrádné, uschovali. Rovněž pro všechny
případy, když revize majetku a knih jednoty měla být
prováděna byly i listy, které by revizi neobstály, vyříznuty.
Přesto žila jednota dál, schůzky konaly se tajně, až teprve v r.
1917, 21. listopadu zúčastnila se jednota prvně, zbylými členy

Pověsti z Dobříkova

Den každý vezmi vděčně,
Který Ti život dá,
Na světě nejsme věčně,
Život je velký dar.

O přátelství a lásce sníš,
A možná, že dožiješ se zrady,
Pro lék jdi zase k lidem blíž,
Jen neutíkej z řady.
Jen zbabělý si sedne do koutečku,
Při první prohře v životě,
za životem dělá tečku
a hořkne ve své samotě.
Vždycky je pro co žít,
I když si mnoho ztratil,
Vždy se má člověk za co bít,
Co druhým štěstí vrátí.

Dne 2. května 2018 vyhlásila škola Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2018/2019
Za mateřskou školu Soňa a Štěpa

Milí čtenáři, chtěl bych se s Vámi podělit o verše M. Kratochvílové,
které od mládí nosím v hlavě a srdci. S přáním do Nového roku
hodně zdraví a štěstí. Štosková M.

Chřipková a plesová sezóna i masopust jsou za námi a my se
chystáme na jaro. Čeká nás mnoho kulturních i sportovních
akcí, na které se pečlivě připravujeme. Naše školka je několik
let zapojená v rámci projektu Celé Česko čte dětem do Klubu
školek, které čtou. Březen tedy strávíme s knihou, abychom
zvýšili čtenářskou gramotnost našich dětí, rozšířili slovní
zásobu a podporovali jejich fantazii. Spolupracujeme s rodiči i
s dětmi ze základní školy, které chodí do školky číst. Nebude
chybět ani návštěva knihovny a knihkupectví, kde si děti koupí
nějakou knížku do školky. Všichni se už moc těší na plavecký
výcvik, který je ale kvůli rekonstrukci bazénu zkrácen na 7
lekcí. Letos máme 22 plaváčků z 28 dětí.

Stejně jako v minulých letech se ve školním
roce 2017-2018 zapojili žáci 5. ročníku do internetového
kurzu o zdravém životním stylu „Hravě žij zdravě“, ve kterém
se v pěti soutěžních lekcích seznamují se zdravými
stravovacími návyky, s vhodnou pohybovou aktivitou,
vitamíny, cukry apod.
Ve všech lekcích sbírá každý žák body, které se pro celou třídu
sčítají. Soutěž vyhrává vždy nejlepší škola v kraji, to znamená,
že je 14 vítězů. Naši páťáci opět v kraji zvítězili, celkově ze
všech krajů ČR jsou na 4. místě!
Gratulujeme!
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PROJEKT „ZELENÝ OSTROV“
Tento projekt slouží k naplňování cílů
environmentální výchovy. Motivací
projektu je skutečná událost, příběh
ostrovu Krakatau. Ten byl po sopečné erupci zcela zničen, ale
život se na něj znovu vrátil. Stal se opět zeleným ostrovem
plným života. Příběh, který sleduje významné události ostrova
od sopečného výbuchu až do dnešní doby.
Celý projekt je rozdělen do osmi částí, které symbolizují fáze
postupného návratu života na ostrov. Začínáme výbuchem
sopky, dál se věnujeme neživé přírodě, horninám a
minerálům. Dále se budeme věnovat organismu, který byl na
ostrově spatřen jako první, pavoukovi. Také se budeme
věnovat semenům, která přilétla a připlavala, vrátili se i někteří
živočichové. Zaměříme se i na rostlinstvo. Na ostrově stanula i
lidská noha. Na závěr zkusíme najít odpověď na otázku, jaká
bude budoucnost ostrova. Ostrov je vlastně také symbolem
naší planety Země, která je jediným známým „ostrovem života
„ve vesmíru. Žáci ve ŠD se již s příběhem ostrova seznámili a
těší se na jeho postupné „oživování“. Zatím si představili
skutečný výbuch sopky, který polovinu ostrova potopil a
vlastně celý ostrov připravil o veškerý život. Jak to udělali? V
Klubu zábavných her a logiky vyrobili samotnou sopku –
potřebovali k tomu zeminu, vodu, láhev od kečupu, sádru a
barvy. Pak došlo k samotnému výbuchu a chrlení lávy. To již
sledovali všichni žáci, protože „TO“ chtěli všichni vidět. Do
skryté láhve v nitru sopky stačila voda, barvivo, jedlá soda, jar
na nádobí a ocet – a děly se divy!

Beseda se spisovatelkou
Kdo z nás si mohl někdy popovídat s opravdovým
spisovatelem? Naše děti tuto možnost měly 12.února. Do
školy k nám zavítala spisovatelka Jitka Vítová a vyprávěla nám
příběhy o Květušce a jejím dobrodružství v hmyzí říši.
Pohádkovou formou dětem přiblížila učivo o hmyzu a její
knížky na pokračování jsme si koupili.

Den rodiny
Po roce si zopakujeme úspěšné a příjemné odpoledne.
Napište si datum 31. května do diáře a můžete se těšit tak,
jako se těšíme my všichni ve školce a ve škole.

Plavání v nově rekonstruovaném krytém bazénu
Máme pro naše děti i rodiče
potěšující informaci: Po
nekonečném posunování
termínu zahájení plaveckého
výcviku a po nekonečném
snižování počtu plaveckých lekcí z důvodu 2. etapy
rekonstrukce plaveckého bazénu, se nám nakonec podařilo
dojednat s Plaveckou školou AAA namísto 4 možných lekcí
další 3 lekce navíc. Pojedeme tedy 7x a navíc máme zažádáno
o dotaci na jízdné, bohužel dotační program byl vyhlášen
pouze pro základní školy, ne mateřské. Všichni se těšíme na
nově zrekonstruované prostory a nevšední zážitky.
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PŘIPRAVNÉ ZÁPASY
20.1. 14:30 (UMT Pardubice)
Sokol Dobříkov - TJ Sokol Sokol Třebeš (KP HK) - 5:3
3.2. 14:30 (UMT Pardubice)
Sokol Dobříkov - TJ Mezilesí Načešice, z.s. (1.A) - 9:1
17.2. 14:30 (UMT Pardubice)
Sokol Dobříkov - TJ Luže (1.A) - 4:3
24.2. 14:30 (UMT Pardubice)
Sokol Dobříkov - FC Titanic Srch (1.B) - 6:1
3.3. 14:00 (UMT HK)
Slavia HK (KP HK) - Sokol Dobříkov - 2:4
11.3. 14:00 (UMT Pardubice)
TJ Sokol Živanice (DIVIZE) - Sokol Dobříkov - 3:1

Termíny jednotlivých lekcí najdete na našich internetových
stránkách www.zsdobrikov.cz, stejně jako ostatní informace
ze školy, včetně informací o bezplatných závozech ovoce,
zeleniny a nově i mléčných výrobků pro školáky.

Co připravují naši nejstarší v rámci
čtenářského klubu?

PRVNÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ
18. kolo - NEDĚLE 25. března ve 14:30
SOKOL DOBŘÍKOV - TJ LANŠKROUN

ROZLOSOVÁNÍ NA JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2017/2018

Celé rozlosování na jarní část letošní sezóny najdete
jako přolohu tohoto číslo Dobříkovských novin.
TJ SOKOL DOBŘÍKOV - FOTBAL
2017/2018 ML. PŘÍPRAVKA

TJ SOKOL DOBŘÍKOV - Fotbal - muži
ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Zimní soustředění - pátku 26.1. - neděle 28.1.2018

fotbalisté - soustředění Milovy
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Jste si jisti polohou hranic svého pozemku?

Informace o přesnosti katastrální mapy
Na našem území probíhají zeměměřické činnosti pro účely
evidence pozemků od dob Josefa II. Poslední ucelené
zmapování celého území bylo započato za vlády Františka II. a
dokončeno okolo poloviny 19. století, od té doby bylo vlivem
neustálých politických a společenských změn zahajováno
množství projektů na zmapování se tak vždy omezilo zejména
na větší města a obce. Důsledkem toho je rozdílná kvalita
mapového díla v různých částech Česka a tím i různá
spolehlivost údajů katastru nemovitostí o poloze lomových
bodů hranic pozemků. Různá byla v minulosti i přesnost údajů
v geometrických plánech, kterými byly do katastrální mapy
vyznačovány změny v průběhu jejího vedení v aktuálním
stavu. Katastrální mapa může mít stejně jako televizní signál
podobu digitální nebo analogovou. Také u katastrální mapy
obecně platí, že digitální forma je kvalitnější, než analogová,
ale přímo o přesnosti údajů o hranicích pozemků toto říci
nelze.

A jste ve shodě s vaším sousedem? Pokud Ano,
využijte toho! Shoda nemusí trvat navždy.
Není hranice jako hranice!
Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem
území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti
obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů
hranic pozemků s různou polohovou přesností, na které závisí
i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice
podle údajů katastru. Podrobné informace o stavu a vývoji
mapového fondu na našem území naleznete na
internetových stránkách www.cuzk.cz.
Dokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě,
případná nízká přesnost údajů katastru nemovitostí o
společné hranici jim neničí praktické komplikace. V případě
sporu o průběh hranice pozemku však mohou přesnější údaje
katastru významným způsobem přispět k urovnání tohoto
sporu. Co tedy dělat? Nejprve je nutné si vyjasnit, jak přesné
údaje o Vašem pozemku katastr nemovitostí aktuálně
obsahuje. Pokud evidované údaje nejsou dostatečně
spolehlivé, je třeba posoudit, zda je reálné se sousedy
dosáhnout shody na průběhu hranice. Přesnost údajů o
pozemku je možné zjistit nahlédnutím do katastru
nemovitostí na příslušném pracovišti katastrálního úřadu.

Ptáte se proč?
Na polovině území Česka má katastrální mapa stále podobu
grafické mapy na plastové folii v měřítku 1:2880 bez určených
souřadnic lomových bodů pozemků. Jeden milimetr v mapě v
tomto měřítku odpovídá necelým třem metrům ve
skutečnosti. Od roku 2015 jsou i tyto mapy převedeny do
digitálního vyjádření, ale přesnost údajů o poloze lomových
bodů pozemků se tím výrazně nezvýší. Polohopis takové
mapy má základ v měření prováděném v 19. století a svou
přesností odpovídá metodám a přístrojům té doby. Při
mapování bylo tehdy v některých případech přípustné
například i krokování, a proto se přesnost polohopisu
pohybuje někdy i v řádu metrů. Pouze k některým lomovým
bodům hranic pozemků byly v minulosti určeny souřadnice
nebo jiné v terénu změřené údaje, podle kterých lze stanovit
průběh hranice pozemku s takovou přesností, která by
odpovídala dnešním kritériím. V ostatních případech jsou
hranice pozemků v katastru evidovány jen jejich zobrazením v
katastrální mapě. Při digitalizaci katastrální mapy se v počítači
odečtou souřadnice lomových bodů hranic parcel z obrazu
původní katastrální mapy.

Jak zajistit vedení přesnějších údajů o pozemku v
katastru nemovitostí?
Katastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí
přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků, na
jejímž průběhu se vlastníci shodují.
Zápis provede katastrální úřad na podkladě ohlášení
učiněného minimálně jedním z vlastníků, ohlášení musí být
doloženého souhlasným prohlášením všech vlastníků
dotčených pozemků.
Neoddělitelnou součástí tohoto souhlasného prohlášení o
shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán, ve
kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou
přesností. Vyhotovení geometrických plánů provádí
komerční zeměměřické firmy.
Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma
způsoby. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice
pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových
bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří, a po porovnání s
dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví geometrický
plán a sepsaného souhlasného prohlášení o shodě na
průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který
leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.),
souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků,
kterým je této bod společný.
K zápisu do katastru je nutné tyto listiny doručit příslušnému
pracovišti katastrálního úřadu jako přílohu ohlášení, které
obsahuje identifikační údaje o osobě podávající ohlášení
(musí j být minimálně jeden j vlastníků) a o dotčených
pozemcích (název katastrálního území a parcelní čísla).
Ohlášení je možné učinit i ústně na příslušném katastrálním
pracovišti. Podrobné informace o zpřesnění naleznete na
internetových stránkách www.cuzk.cz.

Český úřad zeměměřický a katastrální

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 3.6. 2018
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