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Hospoda U Kusého - Lavírovaná perokresba 21x30 cm

Hospoda U Kusého v zimě - Akryl na plátně 23x30 cm

Odpady
V obci je pět sběrných míst s nádobami na tříděný odpad, tj. na sklo
a plasty. V každých Dobříkovských novinách, na internetu a před
svozem i v místním hlášení se informují občané o termínu svozu.
Přesto s železnou pravidelností se pytle často s podivným obsahem
objevují těsně po odvozu, a to do rána, neboť původce odpadu asi
tuší, že nečiní správně, proto volí temnotu s pocitem větší
anonymity. Oblíbeným místem tohoto jednání je sběrné místo na
horním konci za křížkem a v těsném závěsu je místo za autobusovou
zastávkou ve Rzech. Dále bych rád podotkl, že čelní automobilové
sklo, vyjetý olej nebo lyže či školní brašna do těchto nádob nepatří.
Tento odpad se musí odvážet zvlášť, což v konečném důsledku
Hospoda U Kusého v Dobříkově - Akryl na sololitu 35x49,5 cm
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prodražuje poplatky za svoz odpadů a platíme to všichni. Ono to
zase není tolik práce doma odpad řádně vytřídit, pytle zavázat a den
před svozem dát na určené místo. Zvládají to malé děti, zvládá to i
drtivá většina obyvatel.
Jiří Svatoš, starosta

NEDĚLNÍ KLID
Prosíme přesouvejte práce s hlučným nářadím jako křovinořezy,
sekačky a jiná podobná zařízení na jiné dny než neděli. Mějte ohled
na okolí. Děkujeme.
Jiří Svatoš, starosta

„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. Toto je citace z článku z Dobříkovských novin v roce 2018.
Obec žádala o dotaci na stavební práce z programu IROP, ale pro
velký převis žadatelů jsme byli neúspěšní. Lépe to dopadlo se
žádostí na Ministerstvo financí v letošním roce. Pokud splníme ještě
některé další požadavky dotace dostaneme od státu cca 7mil.
korun, což činí asi 80 % odhadovaných nákladů.
Jiří Svatoš, starosta

CO BYLO ZAPSÁNO V MÍSTNÍ KRONICE V ROCE 1929
Tohoto roku přišla krutá zima. Vyvrcholila v únoru, kdy klesla
teplota na – 33’C mrazu. Sněhu napadlo na 50 cm. Až do 26. března
ležel sníh a pomalu se za sucha ztrácel. Pole a všechny práce polní
byly opožděny. Následky kruté zimy se objevovaly. Všechno ovocné
stromoví zmrzlo, když ne úplně, tak alespoň z části, takže úroda za
tento rok byla velice slabá. Sena bylo také málo, otav ještě méně.
Obilí se urodilo dobré. Od dubna 1928 do dubna 1930 nenamoklo
ani 25 mm, takže v drenách na polích a lukách vůbec vody nebylo,
což jest zvláštností v tomto hodně vlhkém kraji.
80 - té narozeniny pana prezidenta byly oslaveny v předvečer svátku
lampiónovým průvodem od hostince pana Dostála za účasti
obecenstva. Nejprve vzpomenuto padlých, načež se průvod ubíral k
památníku pana prezidenta (pod lipami proti škole, poznámka).
K obecenstvu a mládeži promluvil profesor Moravec z Vysokého
Mýta. Po zapění národních hymen slavnost byla ukončena.
Dne 29. července 1929 navštívil pana senátora V. Klofáče pan
prezident s panem ministerským předsedou Fr. Udržalem.
Zdena Schejbalová - kronikářka

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.

Aplikace je dostupná jako pro Android i pro iOS

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

V listopadu letošního roku si budeme připomínat výročí 30 let od
Sametové revoluce v roce 1989. Rádi bychom k tomuto výročí vydali
speciální číslo Dobříkovských novin. Chtěli bychom Vás touto
cestou požádat, pokud máte nějaké archivní materiály, nebo se s
nám chtěli podělit o svoji osobní vzpomínku, zda byste nám tyto
materiály neposkytnuli pro přípravu tohoto speciálního čísla.
Archivní materiály, případně příspěvky můžete přinést buď na
Obecní úřad, nebo jej zaslat e-mailem na obec@dobrikov.cz
případně milosvich@gmail.com
Předem Vám za Vaši ochotu děkujeme
Miloš Vích

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Finish ve školce
Závěr školního roku bývá ve škole nabitý akcemi. Začátkem května
jsme s dětmi vyrazili na výlet do Chocně, kde jsme zakončili
březnový projekt Celý Dobříkov čte dětem. Navštívili jsme
Městskou knihovnu, zakoupili pěkné knížky v knihkupectví a také si
zadováděli v zámeckém parku. V polovině května prožila většina
dětí pěkné odpoledne s mámou a tátou na Dni rodiny, který
pořádala naše škola v sokolovně. O týden později jsme na samém
místě připravili pro malotřídní školy z našeho okolí BRAnně
Bezpečnostní Netradiční Cvičení = Brabenec. Tuto akci pořádá naše
škola již několik let.
Květen jsme zakončili výletem předškoláků do Mirákula v
Milovicích. Bylo krásné počasí a děti byly ze zábavného parku
nadšené.
V pondělí 3. června se naše školka zúčastnila tradičního
Lehkoatletického trojboje. Opět jsme patřili mezi favority celého
klání. Mezi konkurencí pěti mateřských škol jsme brali medaile ve
všech disciplínách i kategoriích. Navíc byl Ráďa vyhlášen jako
nejlepší sportovec v trojboji mezi všemi chlapci a Ella jako stříbrná
mezi děvčaty. Moc děkujeme našim předškolákům za reprezentaci
naší dobříkovské školky.
Konec školního roku je také spojen se závěrečným výletem,
tentokrát pojedeme na zámek Žleby a také do obory za bílým
jelenem.
Velkou událostí pro naše děti bývá také nocování v mateřské škole,
na které se všichni moc těší a loučení s předškoláky. Letos nám
odchází do první třídy 10 dětí – což je téměř třetina třídy. K
rozloučení, které obvykle prožíváme se školáky a s panem
starostou, jsme přizvali také rodiče. Oni na oplátku připravili pro
všechny děti zábavné odpoledne na školní zahradě. Děti si mohly
vyrobit indiánská trička, střílet z luku, poznat zvířecí stopy, vyrobit si
čelenku z per nebo namíchat nápoj starých Inků. Celé odpoledne
bylo velice vydařené. Chceme poděkovat touto cestou všem
maminkám a tatínkům za přípravu, za napečené dobroty a za to, že
přišli a prostě jen sdíleli společný čas. DÍKY.
Přejeme všem krásné léto, spoustu zážitků i odpočinku.
Soňa a Štěpa z MŠ

A ty nejdůležitější zprávy ze školky, aneb Co se řeší….
Děti: „Co to píšete paní učitelko?“
„Článek do novin.“
„Můžeme taky?“
„Jasně… :-))“
Co mají děti na srdci...
R: Moc se mi líbilo na soutěži v Heřmanicích, protože to tam bylo
krásný a vyhrál jsem v hodu míčkem.
R: Já se těším na Vánoce, až mi Ježíšek přinese dárky…
D: Rád vzpomínám na výlet do Mirákula, kde jsme byli se školáky.
Nejvíc se mi líbila skákací bublina. Bylo to tam hodně dobrý.
A: Líbí se mi ve školce, hraju si s holkama na paní doktorku…
N: Mně se moc líbilo v Mirákulu, že jsme byli v podzemí a jeli jsme
tobogánem. Chtěla bych tam jet ještě jednou s mámou a tátou.
D: Těším se na bazén u taťky.
S: Já bych chtěla napsat, že jsem měla teďka narozeniny, bylo mě
šest a bavilo mě to a dostala jsem šaty s jednorožcem. Měla jsem z
nich radost…
E: Dobře bylo ve školce, hraju si s legem…

M: Těším se, až budu v létě plavat s maminkou, ale nemám plavky,
to nevadí.
L: Těším se na prázdniny, pojedeme k moři, poletíme letadlem a já
budu sedět u okýnka a vím, že poletíme do Řecka.
A: Já jsem teď byla s mamkou u moře a bylo to dobrý a plavaly jsme a
chodily na zmrzlinu. A těším se na prázdniny, protože pojedu k
babičce.
A: Já mám radost, jak mi máma koupila novou kšiltovku, má obrázek
rybičky a žraloka, a chci za to mámu pochválit.
K: Těším se až pojedeme k moři s mamkou a taťkou do Bulharska,
mám nový plavky a brejle se šnorchlem.
E: Moc jsem se těšila na závody a dopadlo to dobře, byla jsem první
v běhu a první ve skoku a celkově druhá nejlepší ze všech holek co
tam byly. Dostala jsem medaile a stála jsem na bedně.
A: Ve školce máme pěkný auta, a já už si jdu s nima hrát.
K: My poletíme další rok do Španělska, těším se na moře a na
žraloky a mořský koníky, a už můžu jít? …

zapojili i my, s dětmi o tomto postižení prohloubili své znalosti a pro
podporu dětí s Downovým syndromem dali na každou svou nožku
jinou ponožku.

Milí, od posledních dobříkovských novin uběhl opět velký kus života
na naší škole. Nelze jej popsat ani na pár stranách, rádi Vás ale
necháme nahlédnout alespoň do výběru těch dní a akcí, kdy děti
získávaly vědomosti, dovednosti, prohlubovaly vztahy mezi sebou
navzájem, ale i k vlasti, a to vše méně tradiční cestou.

Svatý Patrik
V březnu nás sladil do zelené barvy celodenní projekt anglického
jazyka „Saint Patrick´s Day“. Měl za úkol představit oblíbený svátek v
anglicky mluvících zemích. Zelená barva, trojlístek a duha jsou
hlavní symboly tohoto významného dne. Děti se skvěle připravily,

Zápis budoucích prvňáčků
Předškolní děti v doprovodu rodičů přišly se slavnostní náladou na
Zápis do první třídy. Paní učitelky děti přivítaly, popovídaly si s nimi a
poté měly děti ve velké třídě připraveny hry s opičkou, kočičkou,
pávem a vílou - tedy žákyněmi pátého ročníku, se kterými si děti
užily spoustu zábavy. Nechyběly ani dárečky a dobroty, banán od
opičky a mlíčko od kočičky. Všichni budoucí školáčci byli moc šikovní
a celá škola už se na ně moc těšíme! :-)

Svatý Patrik

užily si celé dopoledne ve věkově smíšených skupinách, plnily úkoly
a nechyběl ani poklad na konci duhy, který neodmyslitelně ke dni
svatého Patrika patří. Celým projektem nás také provázela typická
irská keltská hudba, spousta krásných dárečků, odměn a zelené
dekorace po celé škole. Nechyběla ani svačina, zákusek i perníček v
barvě jara.

Ponožkový den
Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu.
Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty totiž
svým tvarem připomínají tvar chromozomů, a pokud jsou
pruhované, pak připomínají i jejich strukturu. A tak jsme se

Zápis budoucích prvňáčků

Dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě
Žáci si jeli ověřit teorii dopravní výchovy testy, ale především
praktickou jízdou na dopravním hřišti. Naši proškolení cyklisté
obdrželi průkazy a dárečky od BESIPu, které se pro větší bezpečnost
a viditelnost na silnici vždy hodí. Šťastnou cestu na silnicích!

Bezpečně na internetu

Dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě

Exkurze do Prahy

O Velikonocích si pro celou školičku připravili starší žáci velké
překvapení. Děti z mateřské školky, prvního až třetího ročníku
chodily po lese ve věkově smíšených družstvech, potkávaly
velikonoční zajíčky (převlečené starší děti) a plnily různé úkoly na
stanovištích. Odměnou jim bylo především dobrodružně a zajímavě
prožité dopoledne v přírodě i učení se spolupráce v nově
vytvořeném kolektivu. Nechyběla ale ani sladká odměna a dárečky
na památku, které našly ve velkém zaječím hnízdě. Děkujeme
starším dětem za skvělý den a úžasnou organizaci.

S žáky 4. a 5. ročníku jsme se vydali do krásného hlavního města naší
vlasti. Zažili jsme jízdy metrem (už eskalátory byly pro mnohé
zážitkem), prošli se po celém areálu Pražského hradu, podívali se na
Poslaneckou sněmovnu, posprejovanou Lennonovu zeď a v pravé
poledne odbíjející orloj. Z Prahy si neseme nespočet zážitků, a to
nejen z Karlova mostu, Národního muzea či Staroměstského
náměstí, kde jsme byli dokonce součástí reportáže televize Seznam
s reportérem Jankem Rubešem a třímetrovou pandou v hlavní roli.
Vyzdvihnout bychom chtěli tentokrát i České dráhy, které nám s
místenkami zdarma zajistily skvělá místa (především v osobních
vlacích jsme měli doslova VIP vyčleněný celý vagón jen pro nás – 13
žáků a 3 učitelky z dobříkovské školičky.

Lesní dobrodružství

Lesní dobrodružství

Bezpečně na internetu
Až z Brna přijeli zástupci z Národního ústavu pro kybernetickou a
informační bezpečnost s preventivním programem zaměřeným na
youtubering a sociální sítě.
Cílem bloku bylo udělat pohyb na YouTube a jiných sociálních sítích
bezpečnější. Nejednalo se o přednášku, ale o interaktivní program,
ve kterém byly hry, použity různé techniky a diskuze.
Cílem programu nebylo moralizování dětem, ale spíše téma
prodiskutovat, rozebírat. Žáci vytvořili semafor pravidel na
sociálních sítích, rozmysleli si "rychlík první pomoci" - aneb ke komu
mají důvěru, kdo by jim v případě problému či obtěžování pomohl.
Dozvěděli se plno užitečných rad.
Přesto prosíme rodiče, aby limitovali dětem čas a prostor na
internetu.

Exkurze do Prahy
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Den rodiny

netradiční noční rozloučení s úžasnou partou páťáků, kteří opustí
naši školu vstříc novému dobrodružství druhého stupně základního
vzdělávání.
Přejeme všem krásné letní dny
ZŠ a MŠ Dobříkov, www.zsdobrikov.cz

Květen byl pro nás významnými událostmi doslova nabytý. Pro naše
žáky, jejich nejbližší i široké rodiny a přátele školy jsme připravili
„Den rodiny“, který se uskutečnil v místní Sokolovně. K tématu „Kdo
si hraje, nezlobí“ se ladila výzdoba, ale i stanoviště, která vybízela ke
kreativitě či hraní si a ke strávení společného času rodičů s dětmi.
Děkujeme všem zúčastněným za příjemný a pohodový čas s Vámi a
dětem za obdivuhodná vystoupení.

LETNÍ PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR
KDE: v Dobříkově na golfovém hřišti
TERMÍN: 5.- 9. 8.2019
PRO KOHO: děti ve věku 5-15 let. Vhodný i pro golfové začátečníky.
Co více dopřát dětem než pohyb na čerstvém vzduchu a kamarády?
Perfektní zázemí na golfovém hřišti s roubenou klubovnou, bohatý
sportovní a kreativní program.
Více informací na www.gko.cz
Ing. Lenka Karelová (Krausová), Golf Klub Osyčina

Brabenec
Pokud jste slyšeli, jak se obcí linou neobyčejně výrazné tóny sirén
sanitky, hasičských a policejních aut, nebo jste zaznamenali
nevšední hemžení 324 školou povinných dětí u Sokolovny, jednalo
se o BRABENCE, tedy branně bezpečnostní netradiční cvičení
zorganizované naší školou pro žáky naše a okolních malotřídních
škol. I zde je na místě poděkovat všem dobrovolníkům a
spoluorganizátorům – k výše zmíněným například ještě Lesům ČR,
Tondovi Obalovi (ECOCOM), BESIPu, Českému červenému kříži,
Zdravé pětce, RZS Pardubického kraje, Policii ČR, Městské policii
Vysoké Mýto, profesionálním i dobrovolným hasičům a dalším
včetně všech pedagogů, kteří skvěle zvládli takové množství dětí.
Děkujeme! Děkujeme především za děti, pro které to byl velmi
poučný a nezapomenutelný zážitek.

TJ SOKOL DOBŘÍKOV - fotbalový oddíl
Děkuji všem fanouškům za podporu, hráčům, rodičům našich
malých fotbalistů a funkcionářům fotbalu i TJ Sokol za snahu a úsilí.
A od poloviny srpna se můžeme opět těšit na I.B třídy. Rozlosování
podzimní části bude známo v průběhu července. Naši nejmenší
fotbalisté budou na podzim hrát opět soutěž mladších přípravek.
Přeji všem krásné léto.
Miloš Vích, sekretář fotbalového oddílu

Fotbal – muži
KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2018/2019

Co nás ještě čeká
S koncem školního roku a současně příchodem krásného počasí se
těšíme na výlety a učení se v přírodě. Máme za sebou výlet do
Mirakula, parku plného originální zábavy a aktivit s množstvím
nápaditých herních prvků, ale dál nás ještě čeká tajný výlet pro
mladší žáky, lanové centrum s pěší túrou v přírodě v Deštném v
Orlických horách, návštěva knihovny a vysokomýtského Mikáda,
Šemberova divadla na zeměpisnou videoshow, a především
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Fotbal - ml. Žáci

Pietní akt se uskutečnil 26. května a zúčastnily se jej členové Klubu
vojenské historie z České Třebové v uniformách Francouzských
vojáků z první poloviny 19. století.

Sponzory našeho žákovského týmu jsou pro rok 2019
společnosti
Autoneum CZ s.r.o. a Iveco Czech Republic, a.s.

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 13. 9. 2019
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