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Teplé nápoje - svařené víno, grog a čaj budou k dispozici. Pro děti
bude připravena i nějaká ta vánoční sladkost.
Historie
Cíl každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v
Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově
postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat
pověst italského města Florencie. Římský papež Urban II. (10881099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou
výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především
Betlém a Jerusalem - rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených
křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat
„křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie.
Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se,
donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které
hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika
letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo
několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s
hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před
lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale
přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z
Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři,
jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň
poslední Betlémské světlo. A nápad byl na světě! Dopravit před
Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří
ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té
době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu
zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků. Jak tedy Světlo
dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými
dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z
fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly, a tak se pracovníci
rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost AUA a
cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý
televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době
však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta
povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnostní
opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných
se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 se začala
novodobá éra dovozu Betlémského světla. Předávání křehkého
plaménku se díky skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších
zemí, a to nejen po celé Evropě. V roce 1990 se s myšlenkou
Betlémského světla seznámili brněnští skauti na vídeňském
jamboree - mezinárodním setkání skautů a skautek z celého světa a na podzim téhož roku začali připravovat první rozvoz po ČR.

Tak jako již tradičně, tak i letos přivítáme Betlémské světlo také u
nás v Dobříkově – v neděli 23. prosince. Stejně jako v předchozích
letech, začneme malým průvodem muzikantů od Konzumu
chalupami k Obecnímu úřadu. K poslechu i zpěvu budou tradiční
koledy. Průvod začíná v 16:30. Betlémské světlo budeme rozdávat
v podloubí u Obecního úřadu od 17:00.
Přijďte se všichni spolu s námi, v předvečer Štědrého dne, zastavit a
ochutnat tu pravou vánoční atmosféru. Společně přivítáme
Betlémské světlo, které i tentokráte přinesou zástupci skautů,
skautek, světlušek a vlčat ze střediska Skály Choceň. Betlémské
světlo si od Brněnských skautů vyzvedneme v neděli 16. 12. 2018 v
Chocni v 8:35 u rychlíku R 872 Slavkov: Brno, hl. nádraží Pardubice, hl. nádraží.
Kdo by se nemohl předávání Betlémského světla zúčastnit, může si
Betlémské světlo vyzvednout u rodiny Víchových v Dobříkově č.p.
45. Případně Vám Betlémské světlo můžeme během dopoledne
24. 12. donést i domů. Pokud byste o toto měli zájem, volejte nebo
pište na telefonní číslo 777 200 963.
Program
- vánoční písně v podání lidových muzikantů
- předávání Betlémského světla (vezměte si s sebou nějakou
vhodnou svíčku, nebo nejlépe malou lucerničku)

Podrobné informace naleznete také na: www.betlemskesvetlo.cz
Organizační výbor Dobříkovské Vánoce 2018
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studentů v oblasti Belgaum.
-Mimořádné situace (3 %) – Krytí nákladů vzniklých při
odstraňování následků povodní, požárů apod.
Bližší informace naleznete na webových stránkách
http://www.charita.info
Pokud by se Vaše děti chtěly stát koledníky, věnujte prosím
pozornost přihlášce níže.

Vážení rodiče,

Co je to Tříkrálová sbírka?
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má
svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o
Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého
východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a
předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily
6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a
kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou
křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem.
Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na
přilepšenou. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká
r e p u b l i k a . S k u p i n k y ko l e d n í k ů , d o p r o v o d n é a k c e
i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách
obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a
jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům
jsme ji uspořádali už posedmnácté.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí. Další informace a možnosti, jak
přispět naleznete na webových stránkách:
http://www.trikralovasbirka.cz
V Dobříkově je výtěžek sbírky použit na podporu Charity Nové
Hrady. Záměry Tříkrálové sbírky 2019:
-Rozšíření Domu sv. Josefa v Chotovicích (92 %)
-krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v
Chotovicích.
-Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí (5 %)
- Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a
nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti
Bangalore, podpora nemajetnýchškoláků a vysokoškolských

tradičně i letos proběhne v naší obci „Tříkrálová sbírka“ pro charitu
Nové Hrady. Pro tento účel hledáme koledníky z řad dětí (od 6 let).
Pokud by vaše dítě mělo zájem si vykoledovat nějaké dobroty a malý
dárek a zároveň potěšit druhé, stačí se přihlásit k výběru koledníků.
Samotná sbírka proběhne 5. 1. 2019 od 9.00 (sraz u Obecního
úřadu). Děti chodí ve třech skupinách doprovázených dospělou
osobou. Oblečení a nutná výbava pro děti budou zajištěny. Prosíme
Vás, též o telefonní číslo, abychom Vás v případě potřeby mohli
kontaktovat.
Přihláška k výběru koledníků:
Jméno a příjmení dítěte

………………………………………………………….

Telefonní kontakt

………………………………………………………….

Přihláška je závazná, neúčast po přihlášení je možná pouze ze
zdravotních důvodů. Přihlášky je možné odevzdat do 27. 12. 2018
do schránky Víchových č. p. 45 nebo SMS zprávou na číslo mobilu
734 701 657 či osobně. O výběru budete informováni telefonicky
nebo osobně nejpozději do 31. 12. 2018.
Děkujeme za pochopení a spolupráci při této charitativní akci.
Organizační výbor Tříkrálové sbírky Dobříkov
Kontakt: 734 701 657 - Šárka Víchová

Zvolenými zastupiteli jsou: Jiří Svatoš, Jana Pinkasová, Miloš Vích,
Pavel Pinkas, Aleš Sloup, Nikola Kajsrlíková a Ivo Bezdíček.
Náhradníky jsou Tomáš Hebr a Milan Bublák. Na ustavující schůzi
zastupitelstva 5.11.2018 byl starostou obce zvolen opět Jiří Svatoš a
místostarostou Aleš Sloup.
Podrobné výsledky a výsledky z jiných obcí jsou zveřejněny na
portále VOLBY.CZ - https://www.volby.cz/ . Způsob přepočtu
mandátů a další metodiku voleb najdete na stránkách Českého
statistického úřadu (https://www.czso.cz/) v části „Statistiky Vo l b y - M e to d y p ro p ře p o č e t h l a s ů n a m a n d át y “
(https://www.czso.cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_hlasu_na_
mandaty)

Poděkování
Děkuji moc všem končícím zastupitelům i těm pokračujícím za jejich
práci za minulé volební období a přeji jim hodně úspěchů a
osobního štěstí.
Jiří Svatoš, starosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2018
PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice: vždy v úterý
27.11., 11.12., 25.12.
Plast a tetrapak, vždy v pátek, včetně pytlového sběru od domu:
30.11.,28.12.
Papír:
Termíny svozu papíru řeší Obecní úřad individuálně s firmou
Ekola Libchavy.
Sklo - středa:
12.12.
ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO
S platností od 1.1.2019 zvyšuje obec Dobříkov poplatek za stočné z
dnešních 22,- Kč na 25,- Kč za metr kubický vypouštěné odpadní
vody. Původní poplatek platil od roku 2010 a od té doby se změnily
cenové relace a obec na ně musí reagovat. Dále připravujeme
smlouvy o odvádění a následném čištění odpadních vod s každým
vlastníkem nemovitosti napojené na obecní kanalizaci. Tato
smlouva by měl sloužit vlastníkům nemovitostí jako doklad pro
případnou kontrolu, že nakládají s odpadní vodou v souladu se
zákonem.
RYBNÍK HAŠKOVEC
Letošní suché léto, přineslo méně srážek a rybník Haškovec na
horním konci téměř vyschl. Abychom předešli úhynu ryb, raději
jsme odlovili, co se dalo a rybník plánovaně vypustili. V současné
době probíhá údržba kamenného obkladu nádrže a dojde k
odbahnění.
DOSTAVBA ŠKOLKY
Vzhledem k nárůstu počtu dětí (kdo to má) počítáme se zvýšením
kapacity mateřské školky. Záměrem je dostavba nízkého přístavku
školní budovy směrem k parkovišti u školy. Podali jsme příslušné
dokumenty k dotační výzvě na dostavbu školek a jiných školských
zařízení. O výsledcích zda jsme byli vybráni či ne vás budeme
informovat.
STROMY V OBCI
V letošním roce byl zkontrolován zdravotní stav velkých stromů na
pozemcích v majetku obce Dobříkov. Každý strom, a jejich více než
130, dostal své číslo a byl posouzen odborníky z hlediska druhu,
péče a hlavně bezpečnosti. Bezpečnost se hodnotí čísly 1-5, jako ve
škole, tedy pět je nedostatečně. Čtyřku dostaly dvě lípy, jedna u
chodníku naproti soše M. J. Husa a druhá u autobusové zastávky "U
školy". Potom je tu ještě jedna bříza u kostela, ale protože je církevní
bude na panu faráři jak s ní naloží. Tedy nedá se nic dělat a jistě tyto
stromy půjdou v období vegetačního klidu dolů. Podobně na tom
jsou thuje vedle sochy M. J. Husa. Ty jsou napadeny jakousi
kořenovou plísní a jejich konec se také blíží. Samozřejmě nevíme jak
se bude vyvíjet zdravotní stav ostatních stromů po letošním suchém
období a další sledování bude na místě.
VODOJEM
Mnoho obyvatel se letos v létě na nás obracelo s dotazem a obavou,
zda je v našich vodojemech dostatek pitné vody a zda nehrozí
nějaké omezení. Tedy zatím se držíme. V největším odběrovém
zatížení, v měsíci srpnu, kdy mnoho lidí čerpalo dovolenou a byli
doma, a navíc tu byli lení návštěvníci, jsme měli maximální a
jednorázový pokles stavu vodojemů na 90 % kapacity. Nebylo tedy
nutné přijímat nějaká opatření. Snad je největší suché období pryč a
zásoby podzemních vod se doplní.
Jiří Svatoš, starosta

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 třetí a
poslední ze tří zmínek o Dobříkově.
Dobříkov
Pověst o dobříkovské tvrzi
Dle prací školních dítek v Zámrsku
V Dobříkově na místě, kde stojí panská myslivna pro bažantníka,
stávala za starých časů tvrz. Dosud je kolem myslivny znáti valy a
vodní náhon, který tvrz obklopoval. V XV. století sídlí v Dobříkovské
tvrzi rod pánů Dobříkovských z Malejova. Tito dali prý z tvrze
prokopati podzemní chodby různými směry, aby v případě obležení
z ní mohli utéci. Jedna chodba vede směrem pod vrch „Vinici“,
severně od tvrze, a končí v „Rybích dolech“. Druhá se táhne ke vsi
Srubům, která svého času rodu Dobříkovských patřila. I sousední
zámek zámrský je prý spojen podzemní chodbou s tvrzí. Prvou z
chodeb objevil sedlák, kterému se při orání propadli koně do
jakéhos sesutého sklepení. Tam bylo z té chodby východiště. Dnes
do těch chodeb již nikdo nemůže, neboť vchody do všech jsou
sesypány a zazděny. I valy odvážejí se poznenáhlu na kompost, a
stará ta památka tak hyne… hyne

Adventní věnec
Historie - nejviditelnějším symbolem předvánočního času je
adventní věnec. Bez svíček na zdobení dveří, se svícemi slouží k
odpočítávání čtyř adventních týdnů. Zvyk postupného zapalování
svící se k nám dostal až v druhé polovině 20. století. Tradice
adventních věnců pochází z 19. století, kdy německý duchovní
Johann Vicher pověsil na strom mohutný věnec a každý prosincový
den zapálil jednu. Ten dnešní má svíčky čtyři.
Zapálené svíce symbolizují uplynulé týdny adventu a blížící se
Štědrý den. Příchod Spasitele na svět.
Barvy - Plamen svíčky vydává světlo, kterému se říká Kristův plamen
lásky a má za úkol osvítit každého člověka. Svíčky mají i svou
barevnost, a to ne klasickou červenou, ale fialovou a růžovou.
Fialová označuje obřad (liturgii) a růžová potěší z příchodu Ježíše
Krista. Tu je dovoleno použít na svícnu třetí neděli, která je
označena jako - radujte se.
Pohanská symbolika- věnce se nejprve vyřezávaly ze dřeva a
barvily na zeleno, záhy se začaly zhotovovat z čerstvého chvojí.
Tento působivý příslib Vánoc v sobě spojuje mnoho symboliky,
která doprovází lidské tradice už od nepaměti. V pohanských
zvycích představuje podoba věnce ustavičnou cestu Slunce a
zároveň i věčnost. Zelené větve si lidé v předkřesťanské době
přinášeli do svých domovů - vonící větve jedlí, jak tehdy věřili,
sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy
zase měly přinášet požehnání a odhánět zlé síly.

Jmelí
Tato prazvláštní rostlina od nepaměti podněcovala lidskou fantazii.
A není se čemu divit. Jmelí přežívá na svém hostiteli, aniž by se jeho
kořeny dotkly země. Navzdory ročnímu koloběhu je věčně zelené a
uprostřed zimy plodí šťavnaté bílé bobule. Už staří Římané
připisovali jmelí magické schopnosti, stejně tak později Keltové a
Germáni. Keltští druidové ho považovali za vzácnou rostlinu, která
se směla sbírat pouze při vzácných příležitostech, celý její sběr

provázela tajemná ceremonie. Některé rituály se dochovaly
dodnes. Jmelí zavěšené v lidských příbytcích i stájích symbolizovalo
štěstí a plodnost a mělo ochránit jejich obyvatele před zlými duchy.
Větvičky se také věší na větve ovocných stromů, aby tak zajistily
bohatou úrodu. Nejznámějším obyčejem je však líbání pod jmelím.
Původ tohoto zvyku není zcela známý. S největší pravděpodobnosti
odkazuje na severské báje, ve kterých bylo jmelí zasvěceno právě
bohyni lásky.

Zdena Schejbalová – kronikářka

Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených výše a
nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit
k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce
důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení života
u Vás i ve Vašem okolí.

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi
úřadem a občany. Již nějaký čas využíváme SMS zprávy, a v tuto
chvíli bychom Vám rádi představili další možnost, jak získat ještě
více informací. Naši novou aplikaci pro chytré telefony.
Užitečné funkce aplikace Zlepšeme Česko:
- Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny
zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z
událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě
novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a
najdete tam upozornění na zprávy, které Vám budeme posílat.
- Foto hlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat
na úřad pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit
černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku
nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní
osoba se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za
pozitivní a pochvalné foto hlášky jako povedenou rekonstrukci,
opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.
- Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam
nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče
či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální
polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky
Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
- Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete
demografické, geografické a historické údaje, stejně jako fotogalerii
z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy
na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet
navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si
nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhněte si aplikaci
Zlepšeme Česko!
Aplikace je dostupná
jako pro Android i pro iOS
vzpomínka na loňský masopust

Ve školce s dětmi sice prožíváme naplno podzim, ale přípravy na
advent a následný vánoční čas jsou v plném proudu. Od půlky
listopadu se učíme písničky, které budeme se školáky zpívat na
Adventním zpívání na školní zahradě, připravujeme se na příchod
svatého Mikuláše a také trénujeme pásmo na vánoční besídku pro
rodiče. Advent ve školce prožíváme tak, že děti nedostávají každý
den sladkosti z kalendáře, ale snaží se myslet na kamarády. Za
každou laskavost nebo dobrý skutek, který si projevíme si lepíme
hvězdičku na náš velký vánoční stromek. Doufáme, že na Vánoce
bude náš stromeček plný hvězdiček - plný laskavosti a dobra.
Na úplný začátek adventu chceme ale dobro šířit za hranice naší
mateřské školy. Rozhodli jsme se zapojit do akce „Krabice od bot“.
Má za cíl potěšit v době Vánoc děti z chudších rodin v České
republice, azylových domech, nízkoprahových center a podobně. S
dětmi naplníme krabici různými hračkami, pastelkami, bonbóny a
vším, co by mohlo jiným dětem udělat radost. Vánočně zabalené
krabice pošleme do sběrného místa v Pardubicích. Část dárků
zůstane v regionu a část putuje do sociálně vyloučených lokalit.
Překvapilo nás, kolik solidarity se skrývá v našich dětech, které se
automaticky chtěly rozdělit o svoje hračky s chudými dětmi.

Vážení občané!
Dovolte mi, abych Vám jménem Sboru dobrovolných hasičů
Dobříkov i jménem svým, popřála k nadcházejícím vánočním
svátkům. Prožijte Vánoce v klidu a pohodě. Nepodléhejte shonu a
stresu. Odpočívejte - relaxujte. Čerpejte energii do nového roku.
Dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našly hodně dárečků. Ať
je alespoň jeden z nich splněním toužebného přání. Do nového
roku, Vám a Vašim blízkým, přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti. Hodně rodinných, pracovních i osobních úspěchů.
Šťastná Kristýna, starostka SDH Dobříkov

Protože se množí dotazy, kdy bude Sbor
dobrovolných hasičů Dobříkov pořádat
ples, tak Vám již s předstihem sděluji, že
termín HASIČSKÉHO PLESU

byl stanoven na sobotu

2. března 2019 v areálu
TJ Sokol Dobříkov od 20.00 hod.
K poslechu a k tanci zahraje vysokomýtská skupina Betl Band,
připravena bude bohatá tombola a k občerstvení tradiční česká
kuchyně.

Šťastná Kristýna, starostka SDH Dobříkov

V průběhu měsíce září a října jsme se s dětmi dovídali, jak se žilo
před sto lety v naší vlasti, jaká auta jezdila po silnici, jaké oblečení
lidé nosili, čím platili v obchodě a co všechno si tenkrát mohli koupit.
Děti se dozvěděly, jak se jmenoval náš první prezident, jak vypadá
státní znak a ostatní státní symboly, umí namalovat naši vlajku a
znají jméno patrona naší země. Také jsme se byli podívat na valech v
Klofáčově vile. Prohlédli jsme si hájovnu, altán, zahradu, jezírko,
bývalý vodní příkop a také lípu, která tam roste bezmála sto let. Děti
byly velice překvapené, co všechno se nachází na tím kopečkem,
přes který není vidět.

Děkujeme touto cestou všem rodičům i příznivcům školky za
podporu, za finanční i hmotnou výpomoc, za ochotu podat
pomocnou ruku při různých akcích nebo při organizaci výletů. Všem
vám přejeme požehnané Vánoce, pevné zdraví a radost z
obyčejných věcí.
A na závěr přidáváme dětské „hlášky“:
H: „Víš, co má náš táta na hlavě? Má tam tělovou barvu!! Takovej
výstřižek“
T: „Jé, vy jste přinesla nový majzlíci!“ (smajlíky)
T: „A byli jsme v oboře a byli tam ufoni!“ (mufloni)
Za mateřskou školu Soňa a Štěpa

Mezinárodní den zvířat
První říjnový týden jsme se věnovali zvířátkům. Velmi obohacující
byla exkurze u pana Bogusche, který chová exotická zvířata. Děti si
tak mohly prohlédnout zblízka živočichy, se kterými se běžně
nesetkají, poslechnout si zajímavý výklad o jejich chovu,
vlastnostech a rozmnožování a některé dokonce pohladit.
Následoval projektový den „Učíme se se zvířátky“. Každý si do školy
přinesl svého mazlíčka – ať už oblíbeného plyšáčka, fotku pejska
nebo živé zvířátko v kleci. Během vyučování jsme tak mohli sledovat
rodinku morčat s čerstvě narozenými mláďaty a zjišťovat nové
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Exkurze u pana Bogusche

Sbírání žaludů pro lesní školku

informace o zvířatech, zatímco křečci poklidně spali v pelíšku.
Velkou raritou bylo živé kuře, pestrušky písečné a roztomilé
koťátko, které nás přišlo navštívit jen na chvíli. Zeptejte se dětí – na
tento den jistě jen tak nezapomenou.

Návštěva lesní školky

Výročí republiky

Učíme se se zvířátky

Výročí republiky jsme oslavili hned několikrát a to besedou s paní
kronikářkou, návštěvou Klofáčovy vily, položením květin u
pomníku, poslechnutím výkladu o českých dějinách na
stejnojmenné výstavě a projektovým dnem "Den se stovkou".
Chystáme se také do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, kde
nás čekají výstavy „Zlaté české ruce a století“ (technické unikáty,
které vznikly za posledních sto let na našem území) a „Vysoké Mýto
slavící“ (o vzniku Československa).
Klofáčova vila

Učíme se se zvířátky

Sbírání žaludů pro lesní školku
Jak lze pomáhat ve svém okolí si děti vyzkoušely při sbírání žaludů.
Pobyt v přírodě je velmi pozitivní z mnoha důvodů, avšak velký
smysl této akce přinesla především ukázka používání nasbíraných
žaludů přímo v lesní školce. Žáky zaujaly už zasazené stromky –
jejich výška v porovnání se stářím stromků, ale i žaludy obalené v
prášku čekající v řádcích už jen na přikrytí hlínou.
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Muzeum Klofáče

Výstava České dějiny

Projektový „Den se stovkou“
Žáci navštěvovali stanoviště se zábavnými úkoly, které se tematicky
vztahovaly ke státním symbolům - malovali lipové listy, skládali
vlajku z plastových víček, vyráběli slavnostní brýle v národních
barvách, nafukovali bílé, červené a modré balonky, ze kterých pak
poskládali vlajku. Ve vyzdobené jídelně jsme oběd začali
slavnostním přípitkem. Celý den jsme si prozpěvovali píseň „Za 100
let„ a také jsme natočili video. Jako vzpomínku na tento den máme
na chodbě nad starožitnou lavicí lípu s našimi jmény a videoklip na
webových stránkách.

Den se stovkou

Den se stovkou
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Školní časopis
V úterý 6. listopadu bylo slavnostně vydáno první číslo našeho
nového školního časopisu, na kterém se podílely děti
v rámci dobrovolného kroužku. Žáci si vyzkoušeli psát reportáže
přímo na počítači, malovali a tvořili celý obsah časopisu. Název
„Méďovinky“ je vymyšlen kvůli dvěma medvídkům, kteří jsou
zároveň se stromem symbolikou školy. S těmito medvídky zažijete v
časopise různá dobrodružství od komiksu, pohádky, omalovánky až
třeba po soutěž o jejich jména. Časopis si můžete přečíst ve škole
nebo stáhnout na webu školy, a když si k němu i uvaříte drink podle
popsaného receptu, můžete okusit tu slavnostní atmosféru
představení časopisu spolužákům s ochutnávkou, díky které se
školou linula vůně skořice a hřebíčku.

Naše spoluobčanka Bára Zárubová vede ve škole zájmový kroužek
orientálního tance pro malé slečny. S orientálním tancem má už

Slavnost vánočního stromku

bohaté zkušenosti. Vyučuje ho na kurzech pro dospělé v

v neděli 2. prosince od 16:30

Pardubicích již několik let. Po přestěhování do Dobříkova z Pardubic

Při pročítání školní kroniky, která byla napsána v době založení naší

se tu chvíli rozkoukávala na mateřské a nyní vyučuje tanec i pro

republiky roku 1918, jsme objevili informaci, že se přátelé školy už

dospělé každý čtvrtek od 18:30 v místní sokolovně. Lekce navštěvují

tehdy setkávali v předvánočním čase a my této tradici zůstáváme i

ženy z Dobříkova a okolí. Pokud byste měli zájem se přidat,

nadále věrni. Jste srdečně zváni poslechnout si dětské vánoční

neváhejte, první lekci máte zdarma, stačí přijít. Šátky s cinkajícími

písně, pobýt spolu s námi u kávy a voňavého cukroví, zakoupit si

penízky jsou k dispozici a je to s nimi zábava. Bára tančí neuvěřitelně

nějakou tu vánoční dekoraci či výrobky dětí a nasát vánoční

ladně, všichni věříme, ze to taky jednou dokážeme.

atmosféru hned první adventní neděli při akci školy, která je

Lenka Karelová

pojmenovaná stejně jako před sto lety.
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TJ SOKOL DOBŘÍKOV – Fotbal – mladší přípravka
přehled podzimních zápasů
1. kolo –TJ Sokol Dobříkov – neděle 9.9
TJ Sokol Dobříkov – Fotbal Žichlínek – 6:2 (4:2)
TJ Sokol Dobříkov – FC Jiskra 2008 – 6:3 (4:1)

TJ SOKOL DOBŘÍKOV – Fotbal – muži
AKTUÁLNÍ TABULKA SEZÓNY 2018-2019
(stav po podzimní části)

2. kolo –TJ Luková – sobota 15.9.
TJ Sokol Tatenice – TJ Sokol Dobříkov – 1:4 (1:3)
TJ Sokol Dobříkov – TJ Luková – 2:2 (2:0) penalty 2:1
TJ Sokol Dobříkov – FC Jiskra 2008 – 7:3 (2:2)
3. kolo – Sokol Rybník – sobota 22.9.
Sokol Rybník – TJ Sokol Dobříkov - 7:4 (5:1)
Fotbal Žichlínek – TJ Sokol Dobříkov - 11:6 (6:1),
TJ Sokol Dobříkov – TJ Luková - 7:0 (3:0
4. kolo –Němčice – sobota 29.9.
Němčice – TJ Sokol Dobříkov – 4:8 (1:6)
TJ Sokol Dobříkov – Sokol Rybník – 11:4 (7:2)
TJ Sokol Dobříkov – TJ Luková – 5:4 (3:2)
5. kolo – FC Jiskra 2008 – sobota 6.10.
TJ Sokol Dobříkov – Sokol Rybník – 3:4 (0:0) penalty 0:1
TJ Jablonné n. Orlicí – TJ Sokol Dobříkov – 4:1 (3:0)
FC Jiskra 2008 - TJ Sokol Dobříkov – 4:8 (0:0)
6. kolo – Fotbal Žichlínek – neděle 14.10.
FC Jiskra 2008 - TJ Sokol Dobříkov – 3:8
Fotbal Žichlínek – TJ Sokol Dobříkov – 6:7 (1:3) penalty 0:3
TJ Sokol Tatenice – TJ Sokol Dobříkov – 5:2 (2:2)
7. kolo –TJ Sokol Dobříkov – neděle 21.10.
TJ Sokol Dobříkov – Fotbal Žichlínek – 4:3 (2:2)
TJ Sokol Dobříkov – TJ Luková – 6:2 (4:1)
TJ Sokol Dobříkov – Němčice – 11:6 (7:0)

Přehled Podzimních Zápasů Sezóny 2018-2019

Sponzorem našeho žákovského týmu
je pro rok 2019

společnost Autoneum CZ s.r.o.
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UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 1. 3. 2019
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