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V minulých letech byla z tohoto programu např. provedena
revitalizace zeleně. Protože jsou dřevěné přístřešky
autobusových zastávek ve špatném technickém stavu a
současně není zajištěno komfortní nastupování a
bezbariérový přístup na nástupiště, zastupitelstvo obce se
rozhodlo přistoupit k radikálnějšímu způsobu zlepšení
veřejného prostoru formou rekonstrukce zpevněných ploch
zastávek a k výměně přístřešků. Místo toho, aby byla získaná
dotace rozdělena přiměřeně na všechny 4 autobusové
zastávky (2 v Dobříkově a 2 ve Rzech), rozhodlo se
zastupitelstvo obce v první etapě investovat do rekonstrukce
autobusových zastávek v Dobříkově (u sochy M.J. Husa a u
školy) vzhledem k většímu počtu cestujících než ve Rzech.
Současně bude provedena z důvodu špatného technického
stavu výměna malé dřevěné čekárny ve Rzech u bývalé
truhlárny za novou malou čekárnu s nosnou ocelovou
konstrukcí s povrchovou úpravou práškovou barvou. se
stěnami a střechou z průsvitného polykarbonátu. Z důvodu
uvažovaného většího rozsahu rekonstrukce autobusové
zastávky v centru obce Rzy s výměnou přístřešku a s úpravou
celého prostranství u zastávky se zpevněnou plochou pro
kontejnery a s obratištěm jsou tyto práce přesunuty na další
rok. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na tento záměr podání
žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na rok 2020.
Dotace z Pardubického kraje se poskytuje ve výši 50 % ze
skutečně vynaložených nákladů na akci a současně do max.
výše 110 000 Kč.

Přístřešek autobusové zastávky
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Ve snaze postupně zlepšovat kvalitu veřejného prostoru v
obci požádala obec jako každoročně Pardubický kraj o dotaci
z Programu obnovy venkova, tentokrát o investiční dotaci na
obnovu autobusových zastávek v obci Dobříkov a Rzy.

Autobusová zastávka u sochy M. J. Husa
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Nástupiště obou zastávek budou nově vybudována tak, aby
vyhovovala současným požadavkům příslušné technické
normy ČSN a Vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
pro zajištění pohodlného bezbariérového užívání stavby i
občany se zdravotním postižením, pro starší občany, děti a
rodiče s kočárky. Současně budou stávající dřevěné čekárny
nahrazeny novými moderními, subtilními a současně
designově nadčasovými přístřešky od předního českého
výrobce, který je prodává a montuje nejen po České
republice, a i v zahraničí. Při výběru typu čekáren bylo
posuzováno několik českých výrobců z hlediska ceny,
životnosti a užitných vlastností. Nové přístřešky budou mít
ocelovou nosnou pozinkovanou konstrukcí s povrchovou
úpravou práškovou barvou a 3 stěny a střechu z čirého
kaleného bezpečnostního skla. Jako bonus se podařilo s
výrobcem přístřešků dohodnout druhou lavičku a klaprám
pro umístění jízdních řádů pro obě zastávky zdarma. Tyto
přístřešky jsou osazeny již na mnoha místech v ČR a před
jejich výběrem pro naši obec byly dotazováni na spokojenost
s nimi jejich pořizovatelé se zkušenostmi po několika letech
jejich používání. Jedním z důvodů jejich výběru byla kromě
garance kvality a designu i blízkost osazení jedné z nich u
kulturní památky – sochy M.J. Husa pocházející z roku 1912. U
sochy proběhly během minulých týdnů práce spojené s
vykácením původní zeleně a s provedením terénních úprav.
Designově a materiálově moderní přístřešek zastávky
nebude působit vedle sochy M.J. Husa esteticky rušivě. Po
vybudování nástupiště zastávky a osazení přístřešku u sochy
M.J. Husa bude provedena nová výsadba zeleně podle
připravovaného návrhu městského zahradního architekta
Vysokého Mýta, Ing. Lukáše Štefla, PhD. Tento zahradní
architekt současně připravuje na základě podnětu našeho
pana faráře Mgr. Jiřího Plháka návrh revitalizace zeleně u
kostela Všech svatých v Dobříkově.
Pro snížení stavebního nákladu rekonstrukce obou
autobusových zastávek bude část stavebních prací, zejména
bouracích prací, provedena našimi zaměstnanci obce a naší
technikou. Montáž a dopravu přístřešků zajišťuje pro obec z
důvodu jejich možného poškození během dopravy, montáže
a garance jejich výrobce. Celková cena stavebních
a montážních prací je 440 000 Kč s DPH.
Stavební a montážní práce proběhnou ještě v letošním roce.
Během stavebních prací v předpokládané době výstavby 3
týdnů bude třeba dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti
staveniště. Autobusy budou zastavovat v rámci možností na
provizorně upraveném nástupišti vedle rekonstruovaného
nástupiště obou zastávek. Na zastávce u sochy M.J. Husa
bude současně provedena oprava stožáru veřejného
osvětlení.
V souvislosti se snahou zastupitelstva obce postupně
zlepšovat veřejný prostor obce a současně zajišťovat
bezpečnost dopravy, zejména provozu chodců, bude v
letošním roce ještě provedena modernizace části chodníku
podél krajské silnice II/315 v úseku od sjezdu na parkoviště

u Základní a mateřské školy v Dobříkově po konec obce
Dobříkov ve směru na Rzy. Modernizace tohoto úseku
chodníku bude svým záměrem na zvyšování bezpečnosti
chodců navazovat na rekonstrukci chodníku provedenou v
Dobříkově před 2 lety v úseku od přechodu pro chodce přes
krajskou silnici II/315 do sportovního areálu TJ Sokol
Dobříkov, spolek po křižovatku silnice II/315 s místní
komunikací k prodejně Konzum, o.d.
Jedná se o modernizaci chodníku v dl. 134 m se šířkou 2 m. V
rámci modernizace bude provedena výměna betonových
obrubníků a konstrukce chodníku vč. modernizace sjezdů a
na pozemky. Chodník a sjezdy budou provedeny s krytem z
betonové zámkové dlažby. Modernizace bude provedena dle
příslušné technické normy ČSN a současně dle Vyhlášky
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pro zajištění
pohodlného bezbariérového užívání stavby i občany se
zdravotním postižením, pro starší občany, děti a rodiče
s kočárky.
Na modernizaci chodníku se na základě podané žádosti o
dotaci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z
integrovaného regionálního programu (IROP) pro aktivitu
„Bezpečnost dopravy“ ve výši 95 % a současně do max. výše
401 000 Kč z vysoutěžené ceny díla.
S vybraným zhotovitelem stavebních prací modernizace
chodníku s nejnižší nabídkovou cenou bude zastupitelstvo
obce vzhledem ke stejnému typu stavebních prací realizovat
rekonstrukci obou autobusových zastávek v Dobříkově.
Vhledem k tomu, že jsou v obci pouze jednostranné chodníky
a nebude možné provoz chodců převést před staveništěm na
druhou stranu silnice II/315, bude provoz chodců probíhat po
staveništi a bude tak třeba dbát na zvýšenou opatrnost a na
pokyny zhotovitele stavby. V rámci modernizace sjezdů na
pozemky by se mohlo stát, že nebude možné na pozemky
vozidly krátkodobě zajíždět v řádu dnů. Ze zákona vyplývá, že
k přilehlým nemovitostem je zhotovitel a investor stavby
povinen zajistit přístup, nikoliv příjezd. Příjezd vozidel složek
integrovaného záchranného systému (IZS) je samozřejmostí.

v září 2018 a následně bylo požádáno obcí o vydání stavební
povolení. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2019. V říjnu
2018 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠKT) z integrovaného regionálního
programu (IROP) zaměřeného na podporu zvyšování kapacity
předškolních zařízení. Pro tuto dotaci jsme sice splnili
požadavky, ale v bodovém systému hodnocení žádostí jsme
se ocitli až na 4 straně pětistránkového pořadníku žadatelů o
dotaci, který byl zveřejněn v lednu 2019. Na tuto dotaci byl od
žadatelů velký převis objemu požadovaných finančních
prostředků, který cca 5-ti násobně převyšoval alokovanou
částku ministerstvem a bylo prakticky vyloučeno, že z tohoto
programu dotaci získáme. Po zveřejnění těchto výsledků
ministerstvem nás oslovila jedna z firem, které se zabývají
zpracováváním a podáváním žádostí o dotace z různých
programů vyhlášených v ČR. Byla to firma LK Advisory, s.r.o.
Praha, která z veřejně dostupných informací na stránkách
MŠMT vyhodnotila, že splňujeme podmínky krátkodobě
vyhlášené výzvy Ministerstvem financí (MF) s názvem
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství. Výzva k podávání žádostí byla
vyhlášena v termínu 13.2.-15.3.2019. s alokací 300 mil. Kč.
Splňovali jsme i jednu z podmínek žádosti, aby měl žadatel
počet obyvatel do 3000. Dotace je poskytována do výše 80%
vysoutěžené ceny stavby a současně do max. výše 20 mil. Kč.
Firma LK Advisory, s.r.o. podala obci nabídku za zpracování a
podání žádosti, která byla zastupitelstvem obce schválena. V
květnu 2019 obec obdržela od MF sdělení o poskytnutí
dotace ve výši max. 7 017 705 Kč. V té době už obec
připravovala úpravu projektové dokumentace s cílem
zohlednění dalších požadavků zastupitelstva obce a učitelek
mateřské školy.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

S ohledem na postupně se zvyšující počet trvale bydlících
obyvatel v obci a vzhledem k požadavku učitelek mateřské
školky (MŠ) na zvýšení její kapacity se v roce 2017 obecní
zastupitelstvo (OZ) rozhodlo k přípravě projektové
dokumentace na přístavbu mateřské školky a k podání
žádosti o dotaci. Projektová dokumentace byla zpracována
vybranou projektovou firmou ILB prostav s.r.o. Mikulovice

Přístavba MŠ je řešena na základě prostorových možností
školního pozemku s ohledem na zajištění funkčního
propojení a estetiku nové přístavby k historické budově školy.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a pro provádění stavby byla
architektonická studie zpracovaná architektem města Vysoké
Mýto, Ing. arch. Milanem Košařem, která byla upravena s
ohledem na požadavky nového OZ a učitelek MŠ. Přístavba je
navržena v návaznosti na západní obvodovou zeď historické
budovy školy v prostoru mezi historickou budovou a
parkovištěm pro osobní vozidla. Je navržena jako přízemní

budova s plochou střechou s kapacitou pro 12 (až 15) dětí a
pro 2-3 osoby personálu, se samostatným vstupem do
přístavby, jednou třídou, ložnicí, hygienou dětí, výdejnou
jídel, denní místností učitelek a dalšími místnostmi
vyhovujícími hygienickým předpisům. Do přístavby MŠ bude
zajištěn bezbariérový přístup dle Vyhlášky 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Historická budova i s přístavbou
budou mít 2 učebny se samostatným zázemím a s celkovou
kapacitou 28+12 (15) = 40 (43) dětí.
Jednou z požadovaných změn projektové dokumentace je
navržení druhé šatny v přístavbě pro děti MŠ, které budou i
nadále využívat třídu v historické budově školy. Tak budou
všechny školkové děti využívat pouze jeden vstup
v přístavbě a do třídy ve staré budově školy se dostanou
přímo ze šatny přístavby. Tím dojde k uvolnění míst ve
stávající šatně historické budovy a šatnu budou moci využívat
školní děti využívající jako šatnu schodišťový prostor v přízemí
historické budovy. Těch změn bylo v menším rozsahu
zapracováno více pro zajištění možnosti víceúčelového
využití přístavby v případě, že by někdy bylo málo školkových
dětí. Návrh umožňuje i výhledové vybudování střechy
s podkrovím nad přístavbou stejného provedení jako má
historická budova školy pro případ nalezení jeho využití.
Pro přístavbu MŠ bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na
zhotovitele. Vlastní realizace přístavby proběhne v letech
2019-2020 s celkovou proinvestovanou finanční částkou 8,8
mil. Kč s DPH.
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Přibližně před 7 lety se obecní zastupitelstvo rozhodlo
připravit v souladu s platným územním plánem obce
Dobříkov novou lokalitu pro bydlení – pro výstavbu rodinných
domů. Rozhodnutí vyplynulo kromě jiného ze stále častějších
požadavků našich trvale bydlících občanů, ale i z četných
dotazů občanů z okolních obcí a občanů pracujících v regionu
na nabídku stavebních pozemků v naší obci pro výstavbu
rodinných domů. Zájem byl o výstavbu v okolí města
Vysokého Mýta a Chocně. Protože se dlouhodobě nedařilo
vykoupit soukromé pozemky v lokalitě zv. Pod lesem
a pokračovat tak v započaté výstavbě 4 rodinných domků u
lesa směrem dolů do centra obce, bylo rozhodnuto
o vykoupení soukromých pozemků v lokalitě zv. Pod školou
(Průhon). Výhodou této lokality bylo, že v rámci výstavby
Kanalizace a ČOV v předchozích letech se podařilo namísto
vodovodní přípojky pro ČOV vybudovat rovnou vodovodní
řad s dimenzí pro možnost zásobování celé lokality pitnou
vodou a existující trasa jednotné kanalizace procházející při
spodním okraji lokality pro výstavbu RD podél Dobříkovského
potoka. Další výhodou bylo územím procházející elektrické
nadzemní vedení vysokého napětí (VN). Po vykoupení
soukromých pozemků byla v červnu 2016 vybranou
projektovou formou MDS Projekt s.r.o. Vysoké Mýto
vypracována projektová dokumentace (PD) pro stavební
povolení a pro provádění stavby, jejímž podkladem byla
územní studie pro výstavbu 21 rodinných domků. Nejprve byl
obcí požádán Stavební úřad ve Vysokém Mýtě o vydání
územního rozhodnutí a následně o vydání stavebního
povolení, které bylo vydáno Odborem dopravy při MěÚ
Vysoké Mýto v dubnu 2017. Probíhal prodej stavebních
pozemků jednotlivým zájemcům a zastupitelstvem obce byl
ve dvou případech odsouhlasen prodej 2 sousedních
pozemků jednomu zájemci s tím, že bude mít možnost na
druhém zakoupeném pozemků provést výstavbu dodatečně.
Vybranou firmou Meetplace s.r.o. Praha ve výběrovém řízení
na administraci veřejného výběrového řízení na zhotovitele
stavby bylo výběrové řízení provedeno. Ze 3 uchazečů o
zakázku byla vybrána hodnotící komisí na základě kritéria
nejnižší nabídkové ceny díla firma HABAU CZ s.r.o. se sídlem v
Českých Budějovicích, firma patřící do koncernu rakouského
vlastníka. S firmou HABAU CZ byla dne 4.9.2017 po schválení
zastupitelstvem obce uzavřena smlouva o dílo s nabídkovou
cenou 9,945 Kč s DPH. V roce 2017 se podařilo vybranému
zhotoviteli vybudovat prakticky kompletně některé stavební
objekty. Firma HABAU CZ vybudovala jednotnou kanalizaci a
kanalizační přípojky, ve spolupráci se spol. Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. (VaK) byly vybudovány
vodovodní přípojky a prodloužení vodovodního řadu.
Výstavba části nového vodovodního řadu a vodovodních
přípojek byla spolufinancována spol. VaK v podobě dodání
svého materiálu a montážních prací svými pracovníky. Spol. K
energo s.r.o. provedla pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. výstavbu
elektrických podzemních rozvodů nízkého napětí (NN) pro
zásobování lokality elektrickou energií. Financování výstavby
rozvodů NN provedla spol. ČEZ Distribuce, a.s. V době
uzavírání smlouvy obce se spol. ČEZ Distribuce, a.s. o zajištění

vybudování sítě a o dodávce elektrické energie byla za každou
stavební parcelu se samostatnou elektrickou přípojkou obcí
zaplacena finanční částka 12 500 Kč/parcelu. Spol. K energo
provedla pokládku elektrického vedení na podzim roku 2017
ještě před nástupem spol. HABAU CZ k plnění smlouvy. V roce
2018 se začaly stavební práce ze strany zhotovitele zpožďovat
a v květnu 2018 byl obci předložen návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo za vícepráce provedené v měsících 1011/2017 ve výši 1,001 mil. Kč s DPH. Před jejich předložením
byly požadované vícepráce korigovány stavebním dozorem
obce, Ing. Václavem Kučerou. Další měsíce trvalo dohadování
o uznání víceprací a o nutnosti pokračovat v realizaci stavby.
Firma HABAU CZ ztratila stavební deník ve kterém byly i zápisy
z kontrolních dní stavby a tak nebylo možné snadno vícepráce
odsouhlasit. Vícepráce byly v říjnu 2018 uznány
zastupitelstvem obce jako objektivní nezpůsobené firmou
HABAU CZ a v listopadu 2018 byl S firmou HABAU CZ uzavřen
dodatek smlouvy o dílo č. 1 na výše uvedenou cenu.
Důvodem víceprací byla nutnost úpravy části jedné
kanalizační stoky z důvodu zjištěné kolize trasy kanalizace s
položenou trasou podzemního elektrického vedení NN,
nemožnost napojení druhé kanalizační stoky dle PD na
stávající kanalizaci z důvodu její polohy v jiném než v
předpokládaném místě v PD, v nesprávném předpokladu PD
v možnosti použít původní vytěžený výkopek z rýh pro
kanalizaci zpět pro zásyp výkopu a v nepředpokládané
potřebě řešit v podzimních měsících provizorní zpevnění
komunikací, aby byly provozuschopné. Obec zaplatila v
měsících 03-06/2018 stavební firmě Balcar, spol. s r.o. Choceň
za provizorní zpevnění komunikací za účelem zajištění
provozu stavebníků finanční částku 1,000 mil. Kč s DPH. V
měsících 11-12/2018 subdodavatel spol. HABAU CZ, spol.
ERMO spol. s.r.o. Hradec Králové provedla výstavbu
plynovodu STL a plynovodních přípojek dle standardního
postupu bez propojení na stávající plynovod STL před školou.
Proces realizace, zkoušení a propojení plynovodu má podle
směrnic spol. GasNet, s.r.o. (plynárny) podrobná pravidla a
propojení plynovodu je možné provést po kolaudačním
souhlasu stavby plynovodu, v době platnosti tlakové zkoušky
plynovodu, po uděleném souhlasu spol. GasNet k propojení a
po stanovení přesného termínu propojení oprávněnou
firmou. V listopadu 2018 došlo k proplacení dílčí části
víceprací uznaných firmě HABAU CZ. V prosinci 2018 byly
spol. HABAU CZ obci předloženy podklady pro fakturaci
stavby plynovodu, které nebyly dozorem obce a
zastupitelstvem obce uznány z důvodu nezapočítání
méněprací např. v odpočtu nerealizovaných plynovodních
přípojek (místo 19 ks bylo účtováno 21 ks, nebyla odečtena
cena za plynovodní přístřešky, které si platili stavebníci sami
apod.). Jednalo se o částku 1,199 mil Kč s DPH. V lednu 2019 si
začala firma HABAU CZ nárokovat prostřednictvím svého
právního zástupce úhradu víceprací místo ve splátkách
vcelku. Z důvodu vstupu do sporu obce se spol. HABAU CZ
jejich právního zástupce, zajistila si obec rovněž svého
právního zástupce a ti mezi sebou začali komunikovat. Než
došlo k vydiskutování ceny za realizaci plynovodu, spol.

HABAU CZ na začátku února 2019 prostřednictvím svého
právního zástupce odstoupila od smlouvy
o dílo. Jelikož firma HABAU CZ nedodala k podkladům na
úhradu prací žádné jiné dokumenty svědčící o dostatečné
kvalitě vybudovaného plynovodu vč. kolaudačního souhlasu,
nebylo jisté, zda bude plynovod možné provozovat ke svému
účelu pro zajištění zásobování lokality zemním plynem. Již v
roce 2018 se objevovali o spol. HABAU CZ informace o jejím
ústupu z českého stavebního trhu. Spol. HABAU CZ
nezaplatila svému subdodavateli, firmě ERMO, fakturu za
provedené práce za plynovod, aniž by bylo její uhrazení nějak
podmíněno úhradou faktury obcí nejprve spol. HABAU CZ. Po
několika neúspěšných výzvách spol. ERMO vůči firmě HABAU
CZ k uhrazení faktury si firma ERMO také najala svého
právního zástupce. Předtím však měla obec dohodu se spol.
ERMO, že plynovod propojí bez spol. HABAU CZ za přímou
úhradu obcí ve výši 16.750, - Kč bez DPH a platba bude
použita jako zápočet při finančním vyrovnávání s firmou
HABAU CZ. Od doby právního zastupování spol. ERMO jejich
právním zástupcem tato dohoda, která byla realizačně na
spadnutí padla. Situace se ještě zkomplikovala. Obec byla na
propojení plynovodu připravená od května 2019, kdy
zastupitelstvo obce schválilo se spol. GasNet provozování
plynovodu a dodávku zemního plynu. Snahou bylo se
domluvit s jiným oprávněným zhotovitelem k propojení
plynovodu, ale marně. Hledali jsme i jinou cestu vyřešení
potřeby propojení plynovodu např. formou trojdohody mezi
obcí, firmou HABAU CZ a firmou ERMO s tím, že obec provede
přímou úhradu spol. ERMO v plné výši a spol. HABAU CZ
nebude tuto pohledávku vůči obci již uplatňovat.
Uvažovaným řešením bylo i odkoupení pohledávky od spol.
ERMO. Všechna uvažovaná řešení měla směřovat
k propojení plynovodu. Názory právních zástupců na formu
řešení nebyly shodné a stavebníkům v lokalitě se stále
zvyšovali obavy o možnost jejich stěhování do lokality s
ohledem na blížící se chladné období roku. Pro seznámení
oprávněně rozrušených stavebníků z lokality z obav z dalšího
vývoje stavebních prací na dopravní a technické
infrastruktuře bylo zastupitelstvem obce svoláno veřejné
setkání se stavebníky dne 10.9.2019. Stavebníci byli
seznámeni s výše popisovaným vývojem v tomto článku a s
dalším postupem v realizaci nedokončených stavebních
prací. Do klidné atmosféry setkání byla na závěr uvedena
čerstvě zjištěná informace v den konání setkání, že dne
9.9.2019 spol. HABAU CZ zaplatila firmě ERMO plnou výši
provedených stavebních a montážních prací na plynovodu
a tím se uzavřený kruh odblokoval. Následující den po setkání
se stavebníky bylo u firmy ERMO znovu ověřeno, zda k
úhradě došlo a bylo se spol. ERMO obnoveno jednání o
propojení za přímou úhradu obcí ve výši 16.750, - Kč bez DPH,
což je cena i s obnovením prošlé platnosti tlakové zkoušky
plynovodu. Obec obratem provedla u firmy ERMO
objednávku prací, firma ji obratem potvrdila, provedla
tlakovou zkoušku a čeká se již je na termín stanovení
propojení budoucím provozovatelem a dodavatelem plynu,
spol. GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. K propojení by mělo dojít
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do konce září 2019. Úhrada byla možná provedena z „vyšší
moci“, možná tlakem právního zástupce spol. ERMO anebo
celkově sílícím tlakem dalších společností a investorů, pokud
mají se spol. HABAU CZ podobné potíže. Spol. HABAU CZ byla
opakovaně přes jejich právního zástupce naším právním
zástupcem vyzvána k předložení všech dokumentů od stavby
a k předložení bilance provedených prací se započtením
méněprací. Dosud se tak nestalo, a tak pro našeho právního
zástupce připravujeme podklady jako investor sami.
Současně připravujeme nové výběrové řízení na dodavatele
stavby v rozsahu neprovedených stavebních prací. V únoru
2019 byla pro tuto lokalitu podána žádost o dotaci na
výstavbu technické infrastruktury pro 19 rodinných domků na
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu na podporu
bydlení. V květnu 2019 jsme byli ministerstvem vyrozuměni,
že jsme z důvodu nízké alokace (malého objemu vyčleněných
finančních prostředků) dotaci nedostali, ale jsme zařazeni
mezi náhradníky. Dne 12.8.2019 jsme byli ministerstvem
vyrozuměni, že pro rok 2019 byly uvolněny nějaké finanční
prostředky na naše žádost ve výši 720 tisíc je podpořena. Tyto
finanční prostředky budeme muset ještě v letošním roce
prostavět nebo je uplatníme na již vybudované inženýrské
sítě, jejichž cena již byla spol. HABAU CZ řádně proplacena.

Dále upozorňujeme občany, aby biologický odpad (větve,
listí, trávu) ukládaly výhradně do velkoobjemových zelených
kontejnerů umístěných po obci, nikoliv do Opučníku, nebo do
lesa. Tvoření černé skládky a znečišťování životního prostředí
je ZAKÁZÁNO a následně pokutováno.
Odpady, které nepatří do popelnice jako jsou stavební
odpady, nebezpečné odpady a objemné odpady mohou
občané zdarma odevzdat ve sběrném dvoře Technických
služeb Vysoké Mýto, ul. Průmyslová. Naše obec má s
Technickými službami Vysoké Mýto dohodu o ukládání
velkoobjemových odpadů, elektroodpadu i nebezpečného
odpadu. Uložení za váš odpad Technické služby účtují obci,
nikoliv vám.Dále žádáme občany, aby biologický odpad do
velkoobjemových kontejnerů ukládali ohleduplně a s
rozumem a poskytli tak možnost jejich maximálního
naplnění. Např. v sobotu dne 14.9. bylo zjištěno, že v
kontejneru u bývalé hospody někdo správně začal ukládat
biologický odpad do nejvzdálenějšího místa od vstupu do
kontejneru. Za ním začal neukázněný občan ukládat do
kontejneru dlouhé větve, které uložil do středu kontejneru
tak, že se přes ně nedalo ukládat další odpad do volného
místa vpředu kontejneru. Další občan pak začal ukládat
odpad za tyto větve směrem ke vstupu do kontejneru. Tímto
přístupem by se patrně kontejner naplnil až v poslední třetině
u vstupu. Stačilo přitom tak málo, větve zvednout, urovnat je
a umístit na hromádku odpadu do nejvzdálenějšího místa od
vstupu. Odvoz i těchto odpadů je hrazen z finančních
prostředků obce. Svozové dny komunálního odpadu jsou
uváděny pravidelně v Dobříkovských novinách, ve vývěsce na
budově obecního úřadu, na internetových stránkách
www.dobrikov.cz, formou hlášení obecního úřadu a
současně jsou tyto informace zasílány SMS textovou zprávou
občanům, kteří si tuto informační službu zřídili.Obec dále 2x
ročně (jaro, podzim) organizuje mobilní sběr nebezpečného
odpadu a elektroodpadu přímo společností Ekola České
Libchavy s.r.o. - Marius Pedersen a.s. Obec vynakládá stále
více finančních prostředků na likvidaci odpadů všeho druhu,
proto je nutné se k nákladům za odvoz chovat hospodárně.
Zároveň očekáváme spolupráci občanů, rekreantů i
občasných návštěvníků ve smyslu řádného ukládání odpadů.
Děkujeme
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková

Kontejnery na tříděný odpad prosím používejte pouze pro
určené druhy odpadů. Stává se, že do kontejnerů na tříděný
odpad jsou ukládány pytlíky s komunálním odpadem, nebo
jsou odpady ukládány vedle kontejnerů. Pokud je kontejner
plný, je možné použít jiné místo, nebo je nutné odpad
ponechat doma a uložit jej vedle kontejnerů, ale až v den
svozu. Byly zaznamenány opakované případy, že si občané
termíny nehlídají a následující den po dni svozu odpadů
přinášejí svoje odpady k velkoobjemovým kontejnerům,
které tam zůstávají do termínu dalšího svozu. Dochází tak k
narušování vzhledu obce, zejména rozptýlení odpadů
povětrnostními vlivy a v neposlední řadě dochází k hnilobě
zbytků potravin v obalech zejména v parných dnech a zbytky
potravin poskytují potravu hlodavcům.
- nádoby na papír
jsou označeny modrou barvou, nápis PAPÍR
- nádoby na barevné sklo
jsou označeny zelenou barvou s nápisem SKLO BAREVNÉ
- nádoby na čiré sklo
jsou označeny bílou barvou s nápisem SKLO ČIRÉ
- nádoby na plasty
jsou označeny žlutou barvou, nápis PLASTY
- nádoby na komunální odpad
(zbytkový, domovní odpad) ukládejte do vlastních popelnic

Popelnice: vždy v úterý
1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.
Plast a tetrapak, vždy v pátek, včetně pytlového sběru
od domu:
4.10., 1.11., 29.11., 27.12.
Papír:
Termíny svozu papíru řeší Obecní úřad individuálně
s firmou Ekola Libchavy.
Sklo - středa:
11.12.
Nebezpečné odpady - mobilní sběr: 21.10.

- do konce roku budou na sběrných místech umístěny nové
speciální kontejnery na olej
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Demonstrace se konaly nejen v Praze, ale i v dalších městech.
Studenti a herci začali stávkovat, na vysokých školách se
neučilo, v divadlech se nehrálo. Bylo utvořeno občanské
fórum, v jehož čele stál Václav Havel. 25. a 26. listopadu se na
Letenské pláni konal mítink, kterého se po oba dny zúčastnilo
750 tisíc lidí. Tam promluvil Václav Havel, Alexandr Dubček a
další. Celé toto jednání řídil kněz Václav Malý. Tam vznikla
výzva ke generální stávce na 27. listopadu za splnění
požadavků, které předložili studenti. A tak v pondělí 27. 11.
zář. 19 od 12 do 14 hodin byla generální stávka.

Obec Dobříkov se zúčastnila letošní soutěže Vesnice roku.
Posledního května nás navštívila početná hodnotící komise a
nebudeme vás napínat dostali jsme ocenění za „Podporu
volnočasových aktivit“ a k tomu finanční odměnu 10 tisíc
korun. Celkovým vítězem soutěže se stala obec Lozice v
okrese Chrudim. Více na www.vesniceroku.cz
Jiří Svatoš, starosta

Zdena Schejbalová, kronikářka

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv.
kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Více
na www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikove-dotace. Příjem
žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30.
Jiří Svatoš, starosta

Rezignace starosty
Asi většina obyvatel Dobříkova se už dříve doslechla o mém
záměru skončit ve funkci starosty a v zastupitelstvu. Ano, je to
pravda a chtěl bych skončit co nejdříve, maximálně však do
konce roku. Omluvám se všem, kterým jsem nesplnil jejich
očekávání, a především děkuji všem, kdo mě kdy podpořili a
pomáhali po těch téměř patnáct let v mém působení. Mé
rozhodnutí je moje vlastní a po důkladném zvážení a není jiný
důvod mé rezignace než osobní a soukromý. Nikam se ale
nestěhuji a předpokládám, že i nadále budu současnému i
budoucímu vedení obce případně vám všem vydatně
pomáhat ve prospěch nás všech a Dobříkova
Jiří Svatoš, starosta

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

Záznamy z obecní kroniky před třiceti a padesáti lety
Rok 1969
Politický návrat do normálních kolejí se projevil oporem
hlavně studentů, kteří měli svou vysokoškolskou organizaci –
předsedou byl Dymáček. 16.1. se na protest na Václavském
náměstí v Praze polil benzinem a zapálil student Jan Palach.
Palach patřil k organizaci studentů, kteří měli takovými
akcemi zastrašit vládu, Na něho padl los jako na prvního.
Škoda mladého života. 17.4. odstoupil z funkce prvního
tajemníka US KSČ Alexandr Dubček a nastoupil Gustav Husák.
Rok 1989
17. listopad 1989 rozhodl o změnách v naší vlasti. Tisíce
mladých lidí, nejvíce vysokoškoláků uskutečnilo v Praze
demonstraci, bylo to v den, kdy se každoročně uctívala
památka Jana Opletala, který byl zavražděn nacisty s dalšími
studenty. Tato demonstrace byla však hrubě potlačena
pořádkovými silami SNB. To však vyvolalo ještě větší odpor
proti politice KSČ.
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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.

Ve čtvrtek 1. srpna natáčel štáb Maďarské televize podklady u
nás v kostelíčku pro dokumentární film o sakrálních stavbách
dovezených do Čech z Podkarpatské Rusi. Celou záležitost
Organizovalo Maďarské velvyslanectví v Praze v rámci
kulturní spolupráce mezi Českem a Maďarskem.
V pondělí 8.9.2019 o kostelíku natáčela Východočeská
televize V1 a podle jejich sdělení by se pořad na jejich stanici
měl vysílat 17.10. 2019
Jiří Svatoš, starosta

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

Rudbékie - třapatka je trvalka, která kvete celé léto v
pestrých barvách. Neodmyslitelně patří k venkovskému
koloritu. U nás v Dobříkově se nacházela v krásném
společenství travin a luxusně zdobila střed obce u obchodu
do roku 2017. Tam ji však již nenajdete…
Zamyšlení druhé
Narcisy jsou cibuloviny, které vykvétají poměrně brzy na jaře.
Narcisy symbolizují přicházející teplé dny a dodávají svojí
žlutou barvou energii po zimním období. Téměř všichni je
máme na zahradách pro potěchu oka. Hojně byly vysázeny
okolo Památníku padlých v parku u obchodu. Tuto lokalitu
zdobily do roku 2018, již tam ale nekvetou…
Zamyšlení třetí
Levandule je léčivá rostlina, která nádherně voní. Daří se jí na
slunných místech. Pro nenáročné pěstování je oblíbenou
trvalkou a usušená květenství pomáhají po celý rok. Nejvíce
rozšířenou barvou jsou odstíny fialové. V Dobříkově byly
vysázeny pod zvoničkou 25.srpna 2019. Toto místo zdobily
pouhých čtrnáct dní….

„Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,
řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být,
THP tým je během dne, postupně zničil do jedné,
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí …
Jana Zamastilová
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Zveme všechny ženy, které by si rády zatančily v rytmu orientu
na kurz břišního tance. Přijďte se podívat na ukázkovou lekci,
která proběhne ve čtvrtek 3.října od 18:30-19:30 do
sokolovny v Dobříkově zdarma. A poté se můžete
rozhodnout, jestli chcete tančit pravidelně každý čtvrtek.
S sebou si vezměte nějaké přezutí – měkké cvičky nebo
sandálky. Kromě příjemného převlečení a něčeho k pití není
nic dalšího potřeba.

V září jsme přijali do školky 10 nových dětí. Rána se sice
neobešla bez slziček, ale nakonec děti nástup do mateřské
školy zvládly bezvadně. Máme ale před sebou ještě hodně
práce. Musíme si na sebe zvyknout, musíme se naučit
poslouchat, co říká paní učitelka, uklízet po sobě hračky, říci si
na záchod, oblékat se, skládat si oblečení, držet správně
tužku, pomoci kamarádovi, omluvit se a spoustu dalších věcí,
které by děti v mateřské škole měly zvládnout. V letošním
roce máme 10 předškoláků, tyto děti se budou celý rok
pečlivě připravovat na úspěšný start do základní školy.
Z akcí nás čeká kromě předplaveckého výcviku také divadelní
představení, Jablíčkové posezení pro rodiče, chystáme se
pouštět draka a sbírat v lese podzimní plody a barevné listy,
očekáváme návštěvu svatého Mikuláše a ke konci roku možná
přijde i … Ježíšek (ale to trochu předbíháme, i když moc dobře
všichni víme, jak ten čas rychle utíká… :-))
Soňa a Štěpa z MŠ

Začátek nového školního roku je v letních měsících netrpělivě
očekáván především dětmi, kteří se stávají školáčky poprvé.
Jako každý rok i letošní zahájení jsme pojali slavnostně - s
rodiči i prarodiči, panem starostou předávajícím symbolický
klíč novým páťákům, s dárečky a šerpami pro prvňáčky.
Zařadili jsme ale i pár novinek - mohli jste slyšet například
rozhlasové pozvání do školy v podání Terezky a Karolínky, pro
děti byly připraveny nově vyzdobené třídy a chodba.

Pokud o orientálním tanci ještě nic nevíte, tak to
nejdůležitější je, že je vhodný pro každou ženu nezávisle na
věku, postavě či předchozích zkušenostech s tancem. Přispívá
k fyzickému zdraví, pomáhá s bolestmi zad a také k psychické
pohodě, během hodiny si určitě vyčistíte hlavu od
každodenních starostí. Střídá se tu jemnost
i dynamika, a to své si v něm může najít každá žena.
Přijďte sami nebo vezměte kamarádku nebo maminku.
Obavy nechte doma. Stačí jen chuť zkusit něco nového. Dobrá
nálada se podává na místě :-)
A kdo bude mít chuť, může si s námi v červnu zatančit na
orientálním podvečeru. Tanečnice z Dobříkova a okolí už
zažily svou premiéru a sklidily obdiv diváků i ostatních
tanečnic.
Tancem vás provede lektorka Barita (www.barita.cz), která se
na vás už moc těší.
Barbora Zárubová
10

Podařilo se nám uspět v dotaci Pardubického kraje s
projektem "Za bezpečnou cestu do školy pro ZŠ a MŠ
Dobříkov", kterou zafinancoval Pardubický kraj s naší obcí.
Máme na škole tak 12 nových koloběžek, dopravní značení i
se semafory a vybavenou jednu učebnu notebookem a
projektorem. To vše pro zlepšení znalostí a dovedností v
dopravní výchově našich žáků.
K vyučování a družině, plaveckému výcviku, dopravní
výchově rozšířené cyklistickým výcvikem na dopravním hřišti,
nabízíme našim žákům i kluby (čtenářský, anglického jazyka,
logických her) a kroužky (stolního tenisu, modelářů, dobrodruhů a břišních tanců). Každého, kdo by měl chuť a čas vést
nějaký kroužek pro děti, moc rádi uvítáme!

AKCE V AREÁLU TJ SOKOLA DOBŘÍKOV (ŘÍJEN, LISTOPAD)

Pro nový školní rok 2019/2020 máme plno plánů a nápadů a
vše postupně zaznamenáváme i na našich webových
stránkách školy www.zsdobrikov.cz kam zveme i Vás. Život
školy patrný z fotografií a videí, které tam najdete. Jistě si nás
všimnete, když procházíme obcí do tělocvičny, a možná o to
víc, když máme s sebou nově spoustu koloběžek. Nicméně
rádi bychom se otevřeli našemu milému Dobříkovu více a
chystáme pro veřejnost krom zaběhnutých akcí (jste tímto
srdečně zváni na Slavnost vánočního stromku – v neděli 1.
prosince 2019) i nějaká překvapení, která prozradit zatím
nemůžeme.
Přejeme všem, i školou nepovinným, příjemný a radostný
školní rok.
Pedagogický kolektiv ZŠ a MŠ Dobříkov
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tréninky fotbal muži – ST, PÁ 17-18 - hřiště
tréninky žáci ST, PÁ 17-18 - hřiště

ROZPIS ZÁPASŮ SEZÓNY 2019/2020 - PODZIM 2019
Ne 8.9. od 9:00 (Dobříkov) TJ Sokol Dobříkov, FC Jiskra
2008 B, Jiskra 2009 C, TJ Sokol Verměřovice
So 14.9. od 9:00 (Tatenice) - TJ Sokol Tatenice, FC Jiskra
C, TJ Sokol Dobříkov, FC Jiskra
Neděle 22.9. od 9:00 (Verměřovice)
TJ Sokol Verměřovice, FCJiskra C, FK Česká Třebová B,
TJ Sokol Dobříkov
Neděle 29.9. od 9:00 (Dobříkov) - TJ Sokol Dobříkov,
FK Č. Třebová B, FK Č. Třebová A, TJ Sokol Verměřovice
Neděle 13.10. od 9:00 (Dobříkov) - TJ Sokol Dobříkov,
Dolní Třešňovec, FC Jiskra A, FC Jiskra B
Sobota 19.10. od 9:00 (Lukavice) - TJ Lukavice,
FK Česká Třebová A, TJ Sokol Tatenice, TJ Sokol Dobříkov

Pronájem restaurace Sokolský klub
K 30.9.2019 ukončila činnost v Sokolském klubu „Janička“,
která odchází do Zámrsku. Jelikož je družba v obci důležitá,
chtěli bychom ponechat Sokolský klub i nadále otevřený. TJ
Sokol Dobříkov proto nabízí k pronájmu restauraci Sokolský
klub od 1.11.2019. Podmínkou je provozování na vlastní
živnost, nájemné dohodou, úhrada energií dle skutečné
spotřeby. Zájemci prosím kontaktujte předsedu TJ,
p. Jaroslava Klapala, tel. 734 891 311.
Výbor TJ Sokol

Sponzory našeho žákovského týmu jsou pro rok 2019 společnosti

ROZPIS ZÁPASŮ SEZÓNY 2019/2020–PODZIM 2019

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 17. 11. 2019
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