V této věci panuje spousta mýtů a dohadů. Někdo odvozuje
název od „dobrých kovářů“ nebo snad, že se tu kdysi těžil
nějaký „dobrý kov“. Nejlepší návod na vznik názvu Dobříkov
asi uvádí dílo Místní jména v Čechách – Ústav pro jazyk český
jejich vznik, původní význam a změny -2011 autor Antonín
Profous Dodatkový V. díl zpracovali Jan Svoboda a Vladimír
Šmilauer, kteří uvádějí, že prvotní tvar Dobrchovïce (= ves lidí
Dobrchových). Později se vývojem Dobříkov psal jako
Dobřiekov, Dobrziekow nebo Dobrzyekow a nakonec
Dobříkov.
Otázkou zůstává kdo byl ten Dobrcha . Zdá se, že se jedná
jméno vzniklé z osobního jména Dobrik (Dobřík) a kdo byl to
už se asi nikdy nedovíme. Nespíš to mohl být lokátor, který
vytyčoval budoucí území a prostor vsi, tak jak to bylo při
kolonizaci dalších území při zřizování lánových vesnic někdy
ve čtrnáctém století celkem běžné.
Pokud by někdo se chtěl dozvědět víc o vzniku místních jmen
a názvů je možné si různá jména obcí a měst najít na stránce
http://mjc.ujc.cas.cz/search.php a tam se třeba dozvíte, že
název sousedního a nám velmi blízkého Zámrsku nejspíš
pochází ze slovesa zamrsknúti jehož dřívější význam je
zaschlý, nebo, že blízké Holice (= ves lidí Hólových) z osobního
jména Hůla tedy Holý.
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2018 PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice: vždy v úterý
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:
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:
12.9., 12.12.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu - 22.10.

Malá školka
Jak nám přibývá obyvatel, přibývá i dětí. Současné kapacity naší
školky už nestačí „náporu“ žadatelů, a protože i budoucí
demografický vývoj napovídá, že budeme mít dost dětí i do
budoucna přijalo letos v lednu zastupitelstvo plán na přístavbu
objektu školní budovy o menší objekt vlevo od školy směrem ke
Rzům. Počítáme, že k otevření nové třídy školky s kapacitou 10-12
dětí by mělo dojít k 1.9. 2019.
Jiří Svatoš, starosta

Vzhledem k tomu, že zítra je poslední školní den,
pardubická krajská policie by ráda dala občanům několik
cenných preventivních rad na prázdniny. V první řadě
bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení,
aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a
nezvýšili se nám počty pohřešovaných dětí. Jako
každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a
chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu
poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot,
oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo
teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě
vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto
policisté radí řidičům, aby:
- byli zvláště pozorní a ohleduplní,
- na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,
- zajistili si během cesty dostatek tekutin,
- cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a
sledovali aktuální dopravní značení,
- a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a
chodcům i cyklistům bychom doporučovali vždy při
snížené viditelnosti používat reflexní prvky. Pokud rodiče
posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích
úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory, které mají
prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby
a odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které na
tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět,
jak tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o
rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látkách. Na
místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie
ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani dospělým
sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících
dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do
prázdného domu či bytu.
Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit s
příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali.
Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického
zabezpečení objektů. Pokud se chystáte do kempů či pod
stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na
krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola a
zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod
ruku. Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si
před cestou platnost cestovních dokladů všech členů
posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní
místa v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění
na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na
stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i
projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do
zahraničí tzv. DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Zaznamenáno v kronice před padesáti lety v roce 1968.
V roce 1968 vyvrcholily rozpory UV KSČ o uskutečňování
politiky strany a na lednovém zasedání byl zvolen prvním
tajemníkem UV KSČ A. Dubček. Politické aktivity se chápou
žurnalisté a spisovatelé a rozpoutávají státní diskuzi. Tlak
lidu proti politice Novotného se zvyšuje a prezident Novotný
odstoupil. Prezidentem byl 5.4. zvolen Lud. Svoboda. V
červnu se u nás koná cvičení velit. sborů Varšavské smlouvy a
od té doby začíná odpor proti politice SSSR. Nastolený
politický směr u nás nezdá se správným státům Varšavské
smlouvy a nastává vzájemné jednání o správnosti
politického systému u nás. 29.7. v Černé nad Tisou, 2.8. v
Bratislavě a také ve Varšavě. Naši představitelé hájí nový
systém a na připomínky nereagují. 20. 8. ve 23 hod obsadila
naše území vojska varšavské smlouvy. Obsazování stáli dle
zpráv ČT asi 70 životů (Praha – Liberec). Naši představitelé
odjíždí do Moskvy k jednání. Odpor SSSR vrcholí. Došlo ke
změně některých funkcí. Někteří naší lidé emigrují. 8.11.
opustilo 86 % cizích vojsk naše území. ostatní zůstávají v
našich kasárnách. Je podepsán zákon o federalizaci a máme
dvě republiky: Českou a Slovenskou. 30.12. vláda odstoupila
a1.1.1969 byla ustanovena vláda nová. V srpnu i v naší
vesnici se objevila některá hesla na vratech psaná vápnem,
jako na příklad: Na vratech stodoly pohostinství bylo
napsáno „PRIČ SE ZRATCI“. Neznámý pisatel neuměl ani
správně češtinu, protože tam měl 2 hrubé chyby. V měsíci
říjnu 1968 se do Vys. Mýta přistěhovala Sovětská posádka, s
kterou naši funkcionáři navázali kontakt a pozvali je do obce
k jednání a navázání spolupráce s poskytováním pomoci, pro
tento útvar. Jednání se uskutečnilo na MNV v Dobříkově a
zde se také jednalo o manuální pomoci ze strany posádky při
výstavbě nové prodejny - samoobsluhy. Toto se jednalo na
základě družby se SSSR, kdy tato se zpečetila našimi občany
partyzánskému oddílu, který zde v okupaci působil pod
vedením mjr. Krylova. Po tomto jednání projednávala rada
MNV otázku výstavby prodejny, kde byla uzavřena dohoda s
vedením Jednoty v Letohradě, že po výstavbě jim bude
prodejna odprodána. Při hlasování o uzavření úvěru na
výstavbu prodejny došlo k rozporu mezi funkcionáři, a to
bývalým předsedou MNV Jiráským Josefem, který pro
uzavření půjčky nehlasoval, a to z důvodu, že nechce zadlužit
obec a toto se snažil rozvrátit, aby se prodejna nestavěla
trval na, aby se stavěla dodavatelsky a přímo Jednotou, bez
pomoci MNV. Většina hlasů bylo pro úvěr, a tak se začalo s
přípravou na výstavbu prodejny. Pozn. Stavba prodejny byla
zahájena v r. 1969 a slavnostně otevřena v květnu 1970
bývalou partyzánkou Marii Saratovovou. Na stavbě
pracovalo 5 vojáků z Vys. Mýt. posádky z Oděsy, Kyšiněva,
Leningradu, Záporoží a Asie.
Tomto roce 27.3. zahynul při zkušebním letu nového letadla
první kosmonaut Jurij Gagarin 5.6. byl na Roberta Kenedyho
spáchán atentát, při kterém zemřel. V obci se narodilo 6 dětí
a zemřeli 4 občané.

Pověsti z Dobříkova
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, dávných.
Na počátku 20. století pověsti sepsal Antonín Hlinecký –
rodák ze Skutče. Díky laskavosti muzea nyní uvádíme
druhou ze tří zmínek o Dobříkově. První jsme uvedli v
minulém čísle.

Pověst o návesním dubě
Dle úkolu žactva v Zámrsku
Severně nad vsí Dobříkovem rozprostírají se selské, obecní
i panské lesy.
Vykácené části v nich, kde dnes jsou pole, říká se „Velké
kopaniny“. Na severním kraji kopanin stojí starý
a mohutný dub, zvaný „návesný“. Bývá na něm upraveno
čihadlo na srnčí. A pověst o něm takto vypravuje:Před
mnoha sty lety rozkládala se v těchto místech původní
osada Dobříkov, která v dobách válečných lehla popelem.
Jelikož byla položena na půdách písečných a dosti vysoko,
trpívali obyvatelé za sucha nedostatkem vody. Proto po
vyhoření prvotní té osady založili si novou pod kopcem při
potoce.
Jen starý „návesný“ dub, který byl nejspíše zasazen na
návsi vyhořené vsi, připomíná místo, kde stával původní
Dobříkov.
Strom tento není ve skutečnosti ani zvláště mohutný ani
neukazuje na vysoké stáří.

PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ TÁBOR … PRO VŠECHNY 2018
I letos proběhne na golfovém hřišti v Dobříkově
příměstský tábor. Termín je určen 6.-10. srpna 2018, od
pondělí do pátka, a to od 8:00 do 16:30, cena: 2500 Kč.
Stále máme volná místa.
Přihlašování v recepci klubu nebo na webu www.gko.cz

Stravování:
• dopolední svačina,
• oběd,
• odpolední svačina,
• pitný režim po celý den
Kemp zajišťují:
• Aleš Zavřel, Ing. Zbyněk Kraus - certifikovaní trenéři
(golfové aktivity)
• Martin Dian - hlavní vedoucí (negolfové aktivity)
+ praktikanti (negolfové aktivity)
Určeno pro: děti všech výkonností golfu (začátečník,
pokročilý) a věku (od 6-15 let)
Kapacita: 25 dětí
Kemp zahrnuje:
• stravování a pitný režim
• golfové tréninky (trenér, drivingové míče, vstupy na
hřiště)
• negolfové aktivity
• doprovodný program
• závěrečný turnaj
• drobné odměny
• pojištění
Vaše dotazy směřujte na Ing. Lenku Karelovou
(777 222 910 nebo info@gko.cz)

Konec školního roku v mateřské škole
Již od května bývá ve školce hodně živo. Počínaje
besídkou pro maminky jsme v jednom kole. Hodně
sportujeme, kulturně se vyžíváme v divadlech nebo se
dovídáme zajímavé věci.
Všichni se ale samozřejmě nejvíce těší na letní prázdniny,
až vyrazí s rodiči k moři nebo k babičce na zahradu. Mezi
dětmi jsme udělali malý průzkum, na co se děti nejvíce těší.
Odpovědi se hodně opakovaly, ale tady je krátký průřez: na
bazén; k moři; k babičce do bazénu; až přijede moje
sestřenice; těším se k tetě na Slovensko; na maminku; až
půjdu zase do školky…
Také jsme se dětí ptali, co jim dělá radost? Děti
odpovídaly: Když… mi máma dá pusu; mě máma pohladí;

mi taťka pustí pohádku; mě maminka uloží do postele; mi
táta pomůže; mi mamka přečte pohádku; mám svoji partu;
je mamka na mě hodná; mi Denisek půjčuje hračky; mě
maminka objeme; si se mnou Pepík hraje; mě má Terezka
ráda; se koupu v bazéně; si se mnou taťka hraje….
Nepodceňujme dětskou radost, děti nepotřebují hmotné
věci (mobily, přehrávače, velké množství hraček.). Potřebují
pozornost a cítit, že jsou v bezpečí a jsou milované.
Přejeme vám pěkné léto se spoustou zážitků a také
odpočinku a také vám přejeme, abyste vy i vaše děti měli
stále radost.
Soňa a Štěpa

Končí školní rok 2017–2018
Už je to tu zas! 10 měsíců pilné práce, za odměnu
vysvědčení se známkami, jaké si kdo vysloužil, dva měsíce
prázdnin a rok je za námi, jsme zase starší a moudřejší a než
se kdo naděje už ťuká na dveře nový školní rok 2018–2019.
Kromě práce v lavicích zažili naši žáci spoustu jiných
aktivit. Po teoretické výuce dopravní výchovy ve škole
absolvovali žáci 3., 4. a 5. ročníku praktickou výuku s testy na
dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě, první velký výlet nás
zavedl do Liberce do IQ parku a svíčkárny Rodas, na konci
května se předvedli s kulturním programem a užili si s rodiči
zdařilou školní akci „DEN RODINY“ v tělocvičně na hřišti.
Nakonec se podařil i plavecký výcvik v rekonstruovaném
plaveckém bazénu ve Vysokém Mýtě, na který na žádost
školy byla přidělena dotace MŠMT na rozvojový program
„Podpora výuky plavání v ZŠ „čímž byly rodičům ušetřeny
peníze na jízdné za autobus.
Dále žáci zažili atmosféru několika divadelních
představení a filmů ve škole, v tělocvičně a ve Vysokém
Mýtě.
Druhý velký výlet směřoval do Brna do Bonga, kde se
všichni žáci „vyřádili“ na nejrůznějších sportovních
atrakcích. Na tento výlet, na žádost školy, věnovala
sponzorský dar firma IVECO Czech Republic, a.s. – autobus
zdarma!
Všem, kteří nás v průběhu školního roku 2017–2018
podporovali moc děkujeme, školákům i rodičům přejeme
krásné léto plné pohody a nových zážitků! A v září se těšíme
NASHLEDANOU!
Kolektiv pracovníků ZŠ

NABÍDKA PRONÁJMU AREÁLU
TJ Sokol Dobříkov nabízí v areálu TJ pronájem pro pořádání
sportovních a společenských akcí.
Pronajímáme a půjčujeme i samostatné kuchyňské
příslušenství pro domácí oslavy: grill plynový, schaffingy pro
ohřívání jídel, ubrusy, sklo apod.
Aktuální obsazenost areálu je možné ověřit na
internetových stránkách: http://www.dobrikov.cz/tj-sokol
PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA SOKOLSKÉHO KLUBU
STŘEDA
17:00 – 22:00
PÁTEK
17:00 – 23:00
NEDĚLE
16:00 – 20:30

PRÁZDNINOVÉ DISKOTÉKY
TJ Sokol Dobříkov bude v rámci tohoto léta pro všechny
občany pořádat DISKOTÉKU v těchto termínech
PÁTEK – 27.7. 2018 - začátek od 20:30
PÁTEK – 17.8.2018 - začátek od 20:30
v rámci vstupu drink zdarma
Aktuální informace najdete na Facebooku https://www.facebook.com/sokoldobrikov

HodnocenÍ LetoŠNÍ SaezÓNy z ÚSt trenÉRa
Milan Šmarda, trenér: „Dali jsme si cíl, kterým bylo udržení
se přeboru. Teď mě mrzí, že se Dobříkov rozhodl přihlásit jen
I.B třídu. Jinak si myslím, že sezona pro nás byla nevyrovnaná
jak výsledkově, tak i herně. V každém případě to ovlivnila
mizerná účast na trénincích a místy nepříjemná zranění.
Kvalita hry se pak projevila. Mužstvo jsme neměli špatné,
čekal jsem, že uděláme 40 bodů. Dobře se mi v Dobříkově
pracovalo, ale nadále už pokračovat nebudu.“
Zdroj: https://orlicky.denik.cz/fotbal_region/radost-udruheho-zklamani-v-chocni20180622.html
závěrečná fotografie

TJ SOKOL DOBŘÍKOV Fotbal – muži
SEZÓNA 2017-2018
KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2017-2018

Fotografie hráčů a realizačního týmu, kteří nás
reprezentovali v sezóně 2017-2018 v Krajském přeboru
SEZÓNA 2018-2019
V uplynulé sezóně skončilo fotbalové mužstvo na 12.
místě a zachránilo se tak v Krajském přeboru. Po 3 letech,
kdy fotbalové mužstvo postupně postoupilo z I.B třídy do
Krajského přeboru se vracíme zpět do I. B třídy a začíná nová
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a patrně skromnější, etapa. Skončil trenér Milan Šmarda a
odešlo také několik hráčů ze základní sestavy. Začíná nová
etapa, kterou je potřeb zvládnout. Je stále, a to nejen
finančně, náročnější udržet fungování fotbalového oddílu.
Nemáme dostatek vlastních hráčů a ani těch, kteří by se
starali o chod mužstva nejsou zástupy. A to nemluvím
o finanční náročnosti takové soutěže jako je Krajský přebor.
Ale není potřeba se do budoucna dívat pouze
pesimisticky. Funguje nám mužstvo mladší přípravky, což je
podle mě daleko důležitější než to, jestli hrajeme Krajský
přebor nebo I.B třídu. Máme nového hlavního trenéra, Jirku
Němečka, který má chuť u týmu pokračovat. Můžeme se
opět těšit třeba na derby se sousedními Sruby, kde mimo
jiné hraje v mládežnických mužstvech několik fotbalových
nadějí z Dobříkova.
Chtěl bych tímto také poděkovat všem, kteří věnuji svůj
volný čas dobříkovskému fotbalu a také chodu TJ Sokol
Dobříkov. Toto zázemí je důležité. Zároveň chci vyzvat
všechny, kterým není osud fotbalu v Dobříkově lhostejný,
aby se nebáli a tak zvaně ‚přidali‘ ruku k dílu. Bez Vás to
nedáme.
Miloš Vích, sekretář Fotbalového oddílu
ROZLOSOVÁNÍ SEZÓNY 2018-2019
Kompletní rozlosování bude známo až na konci července.
Ale již nyní je znám termín a soupeř 1. kola. V prvním kole se
utkáme s nováčkem I.B třídy, který postoupil z Okresního
přeboru na Chrudimsku.

TJ SOKOL DOBŘÍKOV - FOTBAL - ML. PŘÍPRAVKA
Děkujeme mladým fotbalovým talentům
mladší přípravka Dobříkov
Začátkem června byla ukončena fotbalová sezóna mladší
přípravky Dobříkov. Všichni členové tohoto týmu, jmenovitě
Karolínka Rouhová, Daneček Fajfr, bráchové Péťa a Vojta
Rambouskovi, Kuba Slavík, Toník Šeda, Pepča Fencl, Kuba
Dolníček a sourozenci Natálka a Davča Burešovi, v každém
zápase bojovali, ať už v soutěžních i přátelských utkáních.
Snažili se ukázat to nejlepší, co s fotbalovým míčem umí,
hráli týmově, navzájem se povzbuzovali a nesčetněkrát se
blýskli krásnými góly. Umístili se v krásném zlatém středu
tabulky a za to zaslouží velkou pochvalu. Snažili se vždy
ukázat to, co je při trénincích naučili trenéři pan Fajfr, pan
Hradecký a pan Matas, kteří zaslouží poděkování nejen za
jejich odvedenou práci, ale také za to, že těmto malým
fotbalovým talentům věnují svůj volný čas, přispívají tak
k rozvoji sportovních aktivit u dětí, a především učí děti mít
rádo sport, a to jeden z těch nejkrásnějších, kterým je fotbal.
Velký dík patří v neposlední řadě i rodičům a budeme se těšit
na další nové talenty, které mezi sebe moc rádi přijmeme.
Užijte si prázdniny ve zdraví a v září, zase na fotbale, na
shledanou.
Vedoucí mladší přípravky Dobříkov, Jaroslav Rouha

