Historie Betlémského světla
Snahou 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.

Dítě světla 2019 - Victoria Kampenhuber.
V letošním roce padla možnost vybrat Dítě světla (dítě, které
odpaluje plamínek Betlémského světla přímo v Betlémě) na
organizaci Červený kříž, z Horního Rakouska. Vybrána byla
jedenáctiletá Victoria Kampenhuber, z mládežnické části
Červeného kříže, kde je považována za velký vzor v charitě.

Pomáhat je zábava
„Je mi velkým potěšením pomáhat ostatním a být s nimi, protože
pomáhat je zábava,“ vysvětluje jedenáctiletá Victoria
Kampenhuberová svůj závazek vůči Červenému kříži mládeže
Každoroční roznášení Betlémského světla je pro ni skutečným
vrcholem roku. „ O Betlémské světlo je každý rok velký zájem a je
velmi příjemné vidět, jak tento malý plamen, dotýká srdcí lidí.“
Victoria Kampenhuber navštěvuje 2. třídu Bundesrealgymnasium
Enns. Je pečlivá studentka, kterou baví matematika a fyzika.

Zároveň se stará o ty spolužáky, kteří potřebují podporu. Její rodiče
Rebecca a Markus Kampenhuber nemohli zpočátku uvěřit, že jejich
dcera byla nominována jako Dítě světla, a byli velmi potěšeni. Je to
velká čest! “Říká matka Rebecca Kampenhuberová.
Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskuteční v
sobotu 14. 12. 2019 a následující sobotu, 21. 12. 2019, bude
Betlémské světlo rozvezeno skautskými kurýry vlaky po republice.
V letošním roce skauti Betlémské světlo rozvezou 38 vlaky, které
zastaví ve 477 vlakových stanicích. Choceňští skauti si Betlémské
světlo od brněnských skautů vyzvednou v sobotu 21. 12. 2019 v
Chocni v 8:35 u rychlíku R 872 Slavkov: Brno, hl. nádraží –
Pardubice, hl. nádraží.
V Dobříkově již tradičně přivítáme Betlémské světlo v předvečer
štědrého dne, tedy v pondělí 23. prosince.
Stejně jako v předchozích letech se sejdeme v podloubí u
Obecního úřadu od 16:30. K poslechu i zpěvu zazní vánoční písně a
koledy.
Přijďte se všichni spolu s námi, v předvečer Štědrého dne, zastavit a
ochutnat předvánoční atmosféru prozářenou Betlémským světlem.
Betlémské světlo i tentokráte přinesou zástupci skautů a skautek ze
střediska Skály Choceň.
Program
- zazní vánoční písně a koledy k poslechu i zpěvu
- zazní i něco málo slov pro potěchu duše
- předávání Betlémského světla (vezměte si s sebou nějakou
vhodnou svíčku, nebo nejlépe malou lucerničku, doporučujeme
svíčku umístit do nějaké nádoby - například sklenice od zavařenin
nebo přesnídávky)
Teplé nápoje - svařené víno, grog a čaj budou k dispozici. Pro děti
bude připravena i nějaká ta vánoční sladkost.
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 24. 12.
donést i domů. Pokud byste o toto měli zájem, volejte nebo pište
na telefonní číslo 777 200 963.
Organizační výbor Dobříkovské Vánoce 2019

SOBOTA 4. LEDNA od 9:00
Tříkrálová sbírka oslaví v roce 2020 kulaté 20. výročí
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká
republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000
v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré
l i d ové t ra d i c e p r v n í d o b rovo l n í c i v o b l e c í c h k rá l ů
a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha
místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala
největší charitativní sbírkou v Česku.

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.

Jak poznáte koledníka Tříkrálové sbírky?
Tříkrálové sbírky jsou dobrovolníci, kteří investují svůj čas a
nasazení pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle
kasičky, na které je logo Charity Česká republika. Kasička je
zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského
úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která ho
pověřuje ke koledování, na průkazce jsou podpisy odpovědných
osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu
koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si
dárce může taktéž vyžádat.

Jak se vykoledované peníze rozdělí a využijí?
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65%
vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15%
je určeno na velké diecézní projekty, 10% na rozvojové projekty v
zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné
režie sbírky. 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 2020:
- Rozšíření Domu sv. Josefa v Chotovicích – předpokládaná částka
644 000,- Kč (92 %) - krytí spolufinancování rozšíření Centra
sociálních služeb v Chotovicích.
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí předpokládaná částka 35 000,- Kč (5 %) – Projekty v Indii:
kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a
dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora
nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti
Belgaum.
- Mimořádné situace (předpokládaná částka 21 000,- Kč (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.

bude využita jiná voda pro potřeby bytové jednotky a tato voda
bude následně použita jako voda splašková, bude bytové jednotce
ke klasickému stočnému přičtena částka 200,- Kč/ rok / osoba.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

Vážení rodiče,
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 v sobotu 4. 1. 2020 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 ………………………………………………………..
Přihlášky je možné odevzdat do 20. 12. 2019 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 21. 12. 2019. Děkujeme za pochopení a spolupráci při této
charitativní akci.
Organizační výbor Tříkrálové sbírky Dobříkov
Kontakt: 734 701 657 – Šárka Víchová

Dne 13.11.2019 proběhlo zasedání Zastupitelstva Obce Dobříkov,
na kterém pan Jiří Svatoš požádal o uvolnění z funkce starosty i
zastupitele. Zastupitelstvo obce děkuje panu Jiřímu Svatošovi za
dobrou práci. Novým členem zastupitelstva se stal Milan Bublák.
Novou starostkou byla zvolena Ing. Nikola Kajsrlíková, která bude
funkci vykonávat jako neuvolněná.
Nové složení zastupitelstva je následující:
Starostka: Ing. Nikola Kajsrlíková
Místostarosta: Ing. Aleš Sloup
Předsedkyně finančního výboru: Ing. Jana Pinkasová
Předseda kontrolního výboru: Milan Bublák
Ostatní členové zastupitelstva: Ivo Bezdíček, Ing. Pavel Pinkas,
Ph.D., Miloš Vích

ZMĚNA DOBY SVÍCENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Zastupitelstvo obce Dobříkov schválilo dne 27.11 následující změny
pro občany:
- Od 1. 12. 2019 se mění časy svícení veřejného osvětlení.
- Ráno se bude svítit od 04:00 do rozednění.
- Večer pak od setmění do 23:00.

ZMĚNA CENY STOČNÉHO
Vzhledem k nárůstu nákladů na provoz čističky odpadních vod bylo
zastupitelstvo nuceno zvýšit cenu stočného.
- Od 1.1.2020 se mění cena stočného. Cena stočného, která je přímo
závislá na spotřebovaném vodném se navyšuje na 32,- Kč/m3.
- Pokud nebude v bytové jednotce využita voda z vodovodu, ale

MODERNIZACE CHODNÍKU NA POZ. P. Č. 915/11
Realizace modernizace chodníku podél krajské silnice II/315 v
úseku od sjezdu na parkoviště u základní a mateřské školy po konec
obce Dobříkov ve směru na Rzy je dokončená. Ve výběrovém řízení
zakázky malého rozsahu bylo osloveno celkem 7 stavebních firem. Z
nich se postupně ve lhůtě pro podání nabídek 5 omluvilo z
kapacitních důvodů a nabídku ani nepodalo. Šestý uchazeč o
zakázku, Stavební firma Balcar, s.r.o. Choceň, po podání nabídky
odstoupil pro nedostatečnou kapacitu z důvodu právě
rozhodnutého rozšíření jiné stavební zakázky, kterou realizuje.
Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou První Vysokomýtská stavební
společnost, s.r.o. s nabídkovou cenou 529 tis. Kč s DPH, která je nižší
oproti předpokládané ceně v kontrolním rozpočtu stavby ve výši
552 tis. Kč s DPH. Současně s modernizací chodníku byla provedena
i kamerová prohlídka obecní kanalizace v rozsahu modernizace
chodníku. Prohlídkou byl zjištěn dobrý technický stav potrubí
kanalizace a potřeba opravy jedné z kanalizačních šachet.
Modernizace chodníku v původní plánované délce 134 m, byla
prodloužena o úsek chodníku podél oplocení Vodvárkových v délce
25 m. Tento úsek nemohl být zařazen do žádosti o dotaci, protože se
historicky nachází na soukromých pozemcích majitelky,
p. Taťány Vodvárkové, a doposud nebyly majetkové poměry
dořešeny. Z důvodu možnosti provedení modernizace chodníku do
uceleného celku až po konec zástavby jsme oslovili majitelku
pozemků a setkali jsme se s jejím vstřícným jednáním s tím, že po
dokončení stavby budou majetkové poměry dořešeny směnou za
jiný pozemek nebo prodejem pozemků pod chodníkem.
Z důvodu delší časové realizace stavby, než předpokládané se
omlouváme. Hlavním faktorem je nedostatek kapacit na stavebním
trhu a velké množství stavebních zakázek.

MODERNIZACE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Souběžně s modernizací chodníku na p.p.č. 915/11 započaly
stavební práce na modernizaci autobusových zastávek
„U M. J. Husa“ a „U školy“. Vybraným dodavatelem stavebních prací
se stala stavební firma První Vysokomýtská stavební společnost
s.r.o. v logické návaznosti na modernizaci chodníku Demoliční práce
byly provedeny našimi zaměstnanci placenými úřadem práce. V
současné době jsou vybudované základové železobetonové desky
pro kotvení nových zastávkových přístřešků a laviček a je prováděno
osazování betonových obrubníků. V době, kdy budete tento článek
číst již budou přístřešky patrně osazeny a budou probíhat dlaždické
práce na zpevněných plochách. S ohledem na přicházející zimní
období budou dokončovací terénní práce spočívající v rozprostření
ornice a v jejím osetí travním semenem provedeny na jaře 2020.
Osazování zastávkových přístřešků bude provedeno oproti
původnímu časovému předpokladu o 2-3 týdny později z důvodu
nepředpokládaného omezení výrobní kapacity jejich výrobce z
technických důvodů, které však časově zapadá do časového
zpoždění naší stavební přípravy pro jejich osazování.
Současně s modernizací těchto 2 autobusových zastávek dojde i k
výměně přístřešku zastávky ve Rzích „U truhlárny“, který je ve
špatném technickém stavu. Jedná se o jednoduchý přístřešek z
polykarbonátu. Demoliční práce budou provedeny opět našimi
zaměstnanci. Zpevněná plocha nástupiště zastávky byla nově
vybudována v roce 2006 při realizaci plynofikace obce.

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Stavební práce na přístavbě mateřské školy pokračují podle
harmonogramu stavebních prací a probíhají rychle tak, jak
potřebujeme. Ve veřejném výběrovém řízení získala tuto zakázku
firma Instav Hlinsko a.s. za nabídkovou cenu ve výši 7,6 mil. Kč s
DPH, která je nižší oproti předpokládané ceně v kontrolním
rozpočtu stavby ve výši 8,1 mil. Kč Jediným hodnotícím kritériem
výběrového řízení byla cena zakázky. S ohledem na přicházející
zimní období lze předpokládat, že stavební práce budou přes toto
období přerušeny a započnou na jaře 2020.

ZTV 21 RD (ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST)
Na dostavbu základní technické infrastruktury nedokončené firmou
HABAU CZ s.r.o. bylo vypsáno nové veřejné výběrové řízení, jehož
jediným hodnotícím kritériem byla cena. Nabídku na provedení díla
podali 3 uchazeči o zakázku. Vybraným zhotovitelem s nejnižší
nabídkovou cenou je firma Instav Hlinsko a.s.ve výši 5,9 mil. Kč s
DPH, která je nižší oproti předpokládané ceně v kontrolním
rozpočtu stavby ve výši 6,2 mil. Kč. V letošním roce ještě prostavíme
na výstavbě komunikací finanční částku ve výši 720 tis. Kč s DPH. S
ohledem na přicházející zimní období lze předpokládat, že stavební
práce budou přes toto období přerušeny a započnou na jaře 2020.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Rok 2020
Zastupitelstvo obce Dobříkov přeje všem občanům příjemné prožití
svátků vánočních a vše dobré do nového roku 2020, který bude pro
všechny do jisté míry velmi náročný. Čeká nás rok změn, investic a
nových příležitostí. Dokončení přístavby mateřské školky, nástavba
základní školy, výměna zastávky a úprava točny ve Rzech, dokončení
dopravní a technické infrastruktury nového sídliště rodinných
domů pod školou a úprava zeleně v obci. Chtěli bychom poprosit o
schovívavost, podporu, ale i o zdravé názory, které jistě přispějí ke
kvalitě života u nás v Dobříkově.

Zastupitelstvo obce

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako
příslušný orgán státní správy lesů informuje všechny vlastníky, které
postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že
Ministerstvo zemědělství uveřejnilo finální podobu zásad
dotačního programu pro poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Příjem žádostí se
předpokládá v týdnu od 11. 11. 2019 u příslušných krajských úřadů.
Pravidla čerpání příspěvku a způsob podání žádosti jsou uveřejněny na internetových stránkách MZe, viz:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-aochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-nakurovcove/
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí

Popelnice: vždy v úterý: 24.12.
Plast a tetrapak, vždy v pátek, včetně pytlového sběru
od domu: 27.12.
Papír: Termíny svozu papíru řeší Obecní úřad
individuálně s firmou Ekola Libchavy.
Sklo - středa: 11.12.

DOBŘIKOVSKÉ VÁNOCE V ROCE 1989
Shon, ruch, všude se gruntuje, všechno se připravuje tak, aby svátky
radosti a pokoje mohli lidé prožít mezi svými drahými. Ženy si však
letos stěžovaly, že nestačí práci s pečením, v souvislosti se změnami
v naší republice nebylo tolik času na přípravu, protože stále
sledovaly, co je nového jak v rozhlase, tak v televizi.

Kaprů se prodalo v naší prodejně 180 kg, 1 kg za 20,- Kčs,
Vánoček 110 ks, malé za 7,50 Kč, velké za 15,- Kč
Chlebíčkových vek 200 ks, 1 veka po 2,- Kč
Vlašského salátu 30 kg, 1 kg za 30,- Kč
Stejné množství se prodalo i na Silvestra, vánoček však jen 65 ks.

VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ - Z VYPRÁVĚNÍ JOSEFA LADY.
A než jsem se nadál, překvapily vždy Vánoce a s nimi nejkrásnější
den v roce - Štědrý den! Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky, nikdy jsem nic pod stromeček nedostával – ale těšil jsem se na
Vánoce pro tu obecnou krásnou náladu. Stromeček míval jsem jen
malý a chudě vyzdobený, ale měl jsem vždy z něho třeba větší radost
než děti, které měly stromy až do stropu. Stával na stole, upevněn
do starého železného moždíře, aby se nepřevalil. Kolem dokola
visely z něho řetízky z barevných papírů, na větvích cukroví v
řasených papírcích a červená jablíčka se rděla ve svěží zeleni. Na
některých větvích byly různobarevné svíčky a nahoře svítila
betlémská hvězda, vystřižená z pozlaceného papíru. Ani nedovedu
říci, jakou radost jsem míval z toho skromně ozdobeného
stromečku. Když bylo po večeři, která se stávala z černé omáčky,
připravené z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí, ořechů a
sirupu a z „černého kuby“- vařené krupky se sušenými houbami –
rozsvítil tatínek na stromečku svíčky. V tu dobu obyčejně již také
obecní slouha vytruboval po vsi vánoční koledu. Začínal vždy stejně
u baráků dole pod pastuškou, ale jakmile jsme my děti zaslechly
první veselé zvuky trumpety, vyběhly jsme hned ven, abychom toho
troubení dosyta užily od začátku dokonce. Od té chvíle, kdy se
tichou vesničkou rozlétly první jásavé tony vánoční koledy, začaly
teprve Vánoce doopravdy. To sluhovo vytrubování bylo nejkrásnější
z celých vánočních svátků všichni a všichni jsme se na ně těšili již
dlouho před Vánocemi. Někdy jsem chodil za slouhou už od prvního
baráku až k tomu poslednímu statku na druhém konci vesnice. Ta
koleda se mi vždycky líbila, že jsem se jí prostě nemohl nabažit. Za
vytrubování dostával slouha všelijaké dárky, které jeho žena
ukládala do velké nůše. Bývalo jich tolik, že je musela několikrát
odběhnout domů uložit. Na svatého Štěpána, či jak se dříve říkávalo
„na prostřední svátek“, od časného rána pobíhali vsí od statku ke
statku drobní koledníci.

Ze dvora zvučela sborem koleda:
Strunka, strunka,
Zelená se louka,
Pásli tam dva pastýři,
Jedli kaši z hrnka.

PETICE ZA PROPUŠTĚNÍ VÁCLAVA HAVLA: 26. ledna

Sotva koledníci doříkali a dostali jablka, ořechy, kousky vánoček i
nějaký ten grejcar, honem zase spěchali jinam, aby toho co nejvíce
zběhali, Někteří měli už tak nacpané uzlíky, že je sotva vlekli, a
přece ještě chtěli i všecky kapsy naplnit všemi dary vzácného dne.
Koledování bývalo výsadou jen chudých dětí a některým bylo těch
několik vykoledovaných mlsků jediné, co o vánočních svátcích užily.
Přeji krásné Vánoce.

Petici za propuštění Václava Havla i ostatních zatčených a odsuzující
nepřiměřený zásah Veřejné bezpečnosti podepsalo 692 kulturních
pracovníků. Šestnáctého února se k nim připojila druhá iniciativa;
670 vědeckých pracovníků ze 70 institucí zaslalo protestní dopis
předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi, v němž požadovali
více tolerance a otevřenější politiku.

Zdena Schejbalová - kronikářka

STRUČNÝ SOUHRN UDÁLOSTÍ BOUŘLIVÉHO ROKU 1989,
KTERÉ VEDLY K SAMETOVÉ REVOLUCI V ČESKOSLOVENSKU.
Aneb existuje známá historie a potom co se skutečně stalo….
George Santayana: Národ, který nezná svoji minulost,
je odsouzen ji znovu prožít….

17. listopad 1989: Demonstrace byla tvrdě rozprášena
Pohotovostními pluky SNB
Rok 1989, to nebyl jen listopad a už vůbec nejen 17. listopad.
Důležité dějinné události se konaly po celý rok i roky před tím…. V
Československu revoluční událost roku 1989 začaly lednovými
demonstracemi, které přerostly v akce známé pod názvem
Palachův týden. Nejprve probíhaly některé změny, které uvolňovaly
režim, zároveň se však stejný režim snažil bránit všem podstatným
změnám. Čím víc se však blížil konec roku, tím víc se komunistický
režim drolil. Podívejte se na stručný přehled hlavních událostí roku
1989, které vedly k pádu komunismu v bývalém Československu.

PALACHŮV TÝDEN: 15.–22. ledna
Vzpomínkové shromáždění k uctění památky Jana Palacha
přerostlo po tvrdém zásahu Veřejné bezpečnosti v demonstrace
nazvané „Palachův týden“. Bezpečnost na jejich potlačení nasadila
speciální jednotky, vodní děla a psy. Zatkla na 800 lidí. Osm předních
aktivistů, mezi nimi Václav Havel, obvinili z výtržnictví a uvěznili.

SOCIALISTICKÁ PŘESTAVBA: POČÁTEK ÚNORA
Vyšlo programové prohlášení Obrody – Klubu za socialistickou
přestavbu, kterým tato nezávislá iniciativa, sdružující bývalé
reformní komunisty, vstoupila na scénu (její organizační řád byl však
dopracován již v lednu). Předsedou Klubu se stal Vojtěch Mencl. V
květnu 1991 se Klub sloučil se sociální demokracií.

TRESTY ZA RUŠENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU: 14. ÚNORA
Předsednictvo Federálního shromáždění odhlasovalo podstatně
vyšší tresty za údajné „rušení veřejného pořádku“
v reakci na „Palachův týden“ a pro mocenské složky nepříjemný
fakt, že lidé se přestávali bát.

JEDNÁNÍ S VATIKÁNEM: DUBEN - ČERVENEC
Moje vzpomínka: Tehdy jsem pracoval ve stavebním podniku,
který dnes již neexistuje a měli jsme tam takového svérázného
jeřábníka Slávu, staršího svobodného mládence, který měl
originální postřehy a názory na život. A taky velmi lakomého. Před
výročím upálení Jana Palacha jsme se nějak na šatně v diskusi
dostali na téma protestů v Praze a Sláva tvrdil, že během protestů
přejde Václavské náměstí s kanystrem benzinu v ruce a že mu
nemůže nikdo bránit. Uzavřeli jsme sázku. Nakonec to skončilo na
železnici, protože nejel vlak, dodnes nevíme příčinu a do Prahy se
prostě nejelo. Škoda. Možná by se tenkrát Sláva dostal mezi
disidenty a mohl být po revoluci třeba ministrem.
Jiří Svatoš

Probíhala jednání federální vlády s Vatikánem, jež přinesla určité
úspěchy, když vláda 12. července schválila jmenování čtyř
římskokatolických ordinářů.

ADAMEC ODSTARTOVAL ZDRAŽOVÁNÍ: 4. DUBNA
Premiér Ladislav Adamec oznámil na besedě se zástupci pražských
závodů, že si „žijeme nad poměry, životní úroveň neodpovídá
výkonnosti naší ekonomiky, … nevyhneme se některým
nepopulárním opatřením“, což znamená, že si začneme „utahovat
opasky“. Na jeho slova záhy došlo, neboť se začalo zdražovat.

DOPLŇOVACÍ VOLBY: 20. DUBNA
Ve třinácti volebních obvodech proběhly doplňovací volby do
Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění,
České a Slovenské národní rady. Voliči měli poprvé možnost vybírat
z více kandidátů. Ověřovaly se prvky nového volebního systému. Z
dvaceti registrovaných kandidátů bylo zvoleno devět poslanců při
95,3% účasti.

ODVOLÁNÍ MINISTRŮ: 19. ČERVNA
Důkazem rozkolísaných poměrů v Československu se stal fakt, že
proběhlo odvolání pěti ministrů.

ZMĚNY V EKONOMICE: 21. ČERVNA
Na schůzi Federálního shromáždění oznámili nové pojetí
centrálního plánování a řízení, spočívající v posílení dlouhodobého
plánování a samostatnosti podniků.

NĚKOLIK VĚT: 29. ČERVNA
Vyšel manifest Několik vět, požadující demokracii a svobodu, který
do konce července podepsalo 12 000 osob, na což režim, jemuž se
začínala hroutit půda pod nohama, reagoval nenávistnou kampaní
proti jeho signatářům.

Celý text Několik vět.
První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné
československé vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a
demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu, co
demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a
iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako
nátlakové akce, pokojná lidová shromáždění rozhání, do přípravy
nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.
Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už
vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně projevit
svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak
začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské
napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si
nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby
pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým
změnám a že tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse.
Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou
počínaje a ekonomickou reformou konče, musí tedy být změna
společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch
svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle našeho názoru je k
tomu třeba:
1) Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.
2) Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.
3) Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé
nezávislé iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to,
čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást
veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň by
neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí,
včetně nezávislých odborů, svazů a spolků.
4) Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny
všech forem politické manipulace a předběžné i následné skryté
cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly
legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud nezávisle na
oficiálních strukturách.
5) Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících
občanů.
6) Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají
natrvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život
budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému
posouzení odborníkům a veřejnosti.
7) Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech,
ale i o Pražském jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné
normalizaci. Je smutné, že zatímco v některých zemích, jejichž
armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes už o
tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě velké
tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a
státního vedení, kteří jsou odpovědní za dvacetileté upadání všech
oblastí společenského života u nás.
Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je může podpořit svým
podpisem.
Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s
nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu

nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský
dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes
Československo nalézá.
Petici podepsalo poměrně hodně známých osobností, např. Táňa
Fischerová, Zdeněk Svěrák, Jiří Bartoška, Jan Čenský, Rudolf
Hrušínský, Martin Stropnický, Hana Zagorová, Emanuel Mandler,
Ivan Trojan, Josef Kemr, Jiří Menzel, Boleslav Polívka, Daniela
Kolářová, Ludvík Vaculík, Petr Uhl, Vladimír Preclík, Martha
Elefteriadu, Jan Bauch a další odvážní a odsuzovaní.

KDO SEJE VÍTR: 30. ČERVNA
V Rudém právu vyšel jako reakce na Několik vět článek, Kdo seje vítr.
JEDNODUŠŠÍ CESTOVÁNÍ: 1. ČERVENCE
Došlo ke relativnímu zjednodušení při vyřizování žádostí o vydání
cestovního dokladu k trvalému pobytu v zahraničí.
Okupační armády pryč: 3. července
Nezávislá občanská hnutí požádala vlády zemí Varšavské smlouvy,
aby přehodnotily účast svých armád na vpád do Československa 21.
srpna 1968.
MILOUŠ JAKEŠ – PROJEV NA ČERVENÉM HRÁDKU 17.ČERVENCE
Projev z uzavřeného zasedání vrcholného politika ÚV KSČ, který se
unikl a dostal se zřejmě díky Alexandru Vondrovi do radia Svobodná
Evropa , možná zlomový okamžik revoluce. Lidé se přestali bát
režimu a začali se mu smát.
Několik citátů z projevu soudruha Jakeše
O bojlerech
„Přišel jsem k jedné pani, byla to bankovní úřednice, skončila v
b a n c e , j e j í m u ž b y l t ra k t o r i s t a v d r u ž s t v u , d ě l a l
v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím, měli jich asi deset tisíc těch
brojlerů a měli sedm prasat, no.“ (Jakeš místo označení zvířete –
brojler – použil výraz pro ohřívač vody.)
O hodné holce Zagorové
„Umělci, kteří to podepsali (protirežimní petici Několik vět),
žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. (...) Tak
řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už
tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok.
A další, ne 600, milion, dva miliony berou, Jandové a jiní.“
O pekařích a vládě
„Víceméně jsme za všechno jakoby odpovědni. Neni chleba, co dělá
vláda, jak to že neni chleba, co dělá strana, jak to řídí, že nejezdí
chleba. Ptá se někdo v kapitalismu na takovouto otázku? Vůbec ne,
vůbec ho nenapadne spojovat svoji vládu, že pekař neuměl ...
neupek chleba. Kritizujou pekaře.“
O Václavu Havlovi
„A máme-li tedy my, centrálně jako ÚV rozmotávat, to musíte vy
pomoct, aby ten Havel pocítil, že ho lidé zezdola kritizujou.
SOLIDARITA, HAVEL, DUBČEK I TOMÁŠEK: 21.–25. ČERVENCE
Poslanci polské Solidarity se při návštěvě Československa setkali s
Václavem Havlem, Alexandrem Dubčekem, kardinálem Františkem
Tomáškem a dalšími osobnostmi.
ZDRAŽOVÁNÍ: 31. ČERVENCE
Bylo oznámeno zvyšování maloobchodních cen některých výrobků,
jako například cigaret, cen za lázeňské služby, hnojiv, dřeva a
čerpadel. Zároveň se však snižovaly ceny vybraných textilií,
stříbrných a zlacených výrobků. Od 1. srpna došlo rovněž ke snížení
základu pro výměr cla na dovoz osobních aut.
ODMÍTNUTÝ DIALOG: 12. SRPNA
Rudé právo odmítlo dialog s mluvčími nezávislých iniciativ, o nichž
psalo jako o „ilegálních strukturách“. Reagovalo tak na nabídku

Jiřího Dienstbiera vyslovenou v rozhovoru pro americký týdeník
Newsweek z 24. července.
ROZPRÁŠENÁ DEMONSTRACE: 21. SRPNA
Veřejná bezpečnost rozehnala protestní demonstrace v Praze,
přičemž zatkla 320 československých občanů a 56 cizinců, hlavně
Italů, Maďarů a Poláků.
DEMONSTRACE U SVATÉHO VÁCLAVA: 28. ZÁŘÍ
Při příležitosti 1060. výročí smrti Svatého Václava se u Myslbekovy
sochy na Václavském náměstí v Praze shromáždili lidé, proti nimž
zasáhla Veřejná bezpečnost.
VÝCHODNÍ NĚMCI UTÍKAJÍ PŘES PRAHU: 30. ZÁŘÍ
Na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze se začaly
shromažďovat tisíce občanů Německé demokratické republiky. Do
4. října jejich počet vzrostl na 11 000. Československé úřady jim
postupně dovolily odcestovat zvláštními autobusy a vlaky do
bavorského Hofu. Exodus občanů NDR, který začal už v létě přes
Maďarsko, kde se poměry značně liberalizovaly, do Rakouska zvonil
„prvnímu německému státu dělníků a rolníků“ umíráčkem a velmi
významně urychlil také vývoj u nás.
PROTEST FILHARMONIE: 25. ŘÍJNA
Členové České filharmonie se přidali k šéfdirigentovi Václavu
Neumannovi a rozhodli se bojkotovat Československou televizi a
rozhlas na protest proti perzekuci signatářů Několika vět.
REŽIM PROTI NEZÁVISLÝM PERIODIKŮM: 26. ŘÍJNA
Režim zaútočil na nezávislá periodika, kterých vycházelo asi 130.
Jejich vydavatelům hrozila kromě trestního stíhání pokuta až do
výše 50 000 Kčs.
DEMONSTRACE KE VZNIKU ČSR: 28. ŘÍJNA
Na pražském Václavském náměstí se odehrála demonstrace asi 10
000 lidí k 71. výročí vzniku Československé republiky, již Veřejná
bezpečnost rozehnala. Bylo předvedeno 355 osob. Většinu čelných
aktivistů zadrželi již v předvečer demonstrace.
KONFERENCE DISIDENTŮ: 3.–5. LISTOPADU
Polští a českoslovenští disidenti zorganizovali v polské Vratislavi
konferenci o střední Evropě, kam dorazilo 5000 lidí
z Československa. Další stovky byly zadrženy na hranicích.
UPRCHLÍCI Z NDR: 4. LISTOPADU
Z Československa odjížděli další uprchlíci z NDR zvláštními vlaky do
Spolkové republiky na základě dohody mezi vládami ČSSR, NDR a
SRN.
DEMONSTRACE KVŮLI PŘETRVÁVAJÍCÍMU SMOGU 11. LISTOPADU

Obyvatelé Teplic se 11. listopadu 1989 sešli ve městě, aby
protestovali proti neudržitelnému životnímu prostředí. Tehdejší
několikatýdenní smogová situace dosahovala obřích rozměrů,
koncentrace oxidů síry a množství spadlého popílku z elektráren
několikanásobně překračovaly stanovené limity.
SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ: 12. LISTOPADU
Asi 10 000 poutníků z Československa spolu s pražským
arcibiskupem kardinálem Františkem Tomáškem se zúčastnilo ve
vatikánském chrámu svatého Petra svatořečení Přemyslovny
Anežky České, dcery Přemysla Otakara I., v roce 1879 vyhlášené za
blahoslavenou. Při této příležitosti poskytl papež Jan Pavel II.
československým poutníkům generální audienci.
DEMONSTRACE 17. LISTOPADU
V Praze na Albertově začala v 16 hodin řádně ohlášená a povolená
studentská manifestace k uctění památky Jana Opletala za účasti
zhruba 15 000 vysokoškoláků, po níž následoval pietní akt na
Vyšehradě. Část davu postupovala do centra metropole podél
Vltavy k Národní třídě, kde došlo k surovému zásahu příslušníků

Veřejné bezpečnosti a pohotovostního pluku Sboru národní
bezpečnosti. Brutální zákrok, umocněný fámou o smrti studenta
matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martina Šmída,
kterou rozšířila vrátná na vysokoškolských kolejích v Praze-Troji
Drahomíra Dražská, vyvolal všeobecné pobouření veřejnosti.
Rozhořčení přerostlo v následující mohutné protestní akce, které
vyústily v pád režimu, jenž se pro svůj mírný průběh nazýval
„sametovou“ nebo také „něžnou revolucí“.
Moje vzpomínka: Tou dobou byli všichni plní očekávání nějakých
změn. Maďaři otevřeli hranice s Rakouskem, v Polsku bylo po
prvních svobodných volbách, v NDR padla Berlínská zeď. Všechno
v relativním klidu. A u nás nic. A pak přišel šok, brutální potlačení
bezbranné studentské demonstrace s informací o mrtvém
studentovy. Situace byla hodně nepřehledná, vznikaly fámy o
příštím nasazení milicí, vojska, o případném zásahu Sovětské
armády rozmístěné v Československu. Tehdy se začaly do protestů
začali zapojovat pouze ti statečnější. Ale nakonec to všechno
proběhlo bez násilí, a to je dobře. Ve stejné době v Číně rozdrtilo
tehdejší vedení státu studentské protesty na Náměstí nebeského
klidu v Pekingu, kde bylo několik set mrtvých, nebo koncem roku v
Rumunsku, kde se hodně střílelo a mrtvých bylo 1104 a zraněných
bylo také dost. Naštěstí tehdy u nás jediná krev zůstala ten pátek
17.11. 1989 na Národní třídě.
Jiří Svatoš
STÁVKA DIVADELNÍKŮ: 18. LISTOPADU
Na znamení solidarity se studenty zahájili divadelníci v Praze
týdenní protestní stávku, jež se záhy rozšířila i do divadel mimo
hlavní město. Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky referovaly o
úmrtí studenta Martina Šmída po brutálním zásahu na Národní
třídě, což se později ukázalo jako nepotvrzené.
OBČANSKÉ FÓRUM: 19. LISTOPADU
V podvečer vytvořila skupina umělců a intelektuálů se zástupci
studentů v pražské Laterně magice Občanské fórum (OF), sdružující
všechny občanské aktivity usilující o změnu režimu.
DEMONSTRACE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ A STÁVKA VE
ŠKOLÁCH: 20. LISTOPADU
Pražské Václavské náměstí zaplnilo přes 150 000 osob, jež
vyjadřovaly svůj nesouhlas s dosavadním režimem a požadovaly
vyšetření zásahu na Národní třídě, odchod zdiskreditovaných
politiků, demokratizaci politického života, odstranění mocenského
monopolu KSČ atd. Manifestace pokračovaly i v následujících dnech
a rozšířily se i mimo metropoli. Na vysokých školách začala okupační
stávka, jež zachvátila i střední školy.
SETKÁNÍ ADAMCE S OBČANSKÝM FÓREM: 21. LISTOPADU
Předseda federální vlády Ladislav Adamec se setkal s představiteli
Občanského fóra, umělců a stávkujících studentů. V zemi vznikala
horizontální síť občanských fór a místní skupiny se napojovaly na
koordinační centrum v Praze. Sdělovací prostředky pozvolna
začínaly o událostech informovat objektivněji.
JAKEŠ REZIGNOVAL: 24. LISTOPADU
Na zasedání ÚV KSČ Miloš Jakeš rezignoval na funkci generálního
tajemníka. Do čela strany byl zvolen Karel Urbánek, četní
zkompromitovaní politici v jejím vedení však nadále zůstávali.
DEMONSTRACE NA LETNÉ: 25. A 26. LISTOPADU
Na pražské Letné proběhly dvě obrovské demonstrace. ( Až 750 000
lidí ?)
SETKÁNÍ ADAMEC – HAVEL: 26. LISTOPADU
Vládní delegace v čele s Ladislavem Adamcem se setkala s
představiteli OF vedenými Václavem Havlem v pražském Obecním
domě. Premiér vyjádřil souhlas s vytvořením nové vlády, rozšířené o
zástupce OF.

OBNOVA ČSSD: 27. LISTOPADU
Uskutečnila se celostátní dvouhodinová generální stávka. Došlo k
obnovení Československé strany sociálně demokratické;
předsedou jejího přípravného výboru se stal Slavomír Klaban.
SLIB NOVÉ VLÁDY: 28. LISTOPADU
Nové, dvouhodinové jednání delegací federální vlády (Ladislav
Adamec) a OF (Václav Havel), během něhož premiér slíbil vytvořit
do 3. prosince novou vládu. Alois Indra se vzdal funkce předsedy
Federálního shromáždění.
KONEC VEDOUCÍ ÚLOHY KSČ: 29. LISTOPADU
Na své mimořádné schůzi Federální shromáždění zrušilo článek 4
Ústavy Československé socialistické republiky o vedoucí úloze KSČ,
změnilo čl. 6 o Národní frontě a čl. 16 o výchově v duchu marxismuleninismu, čímž formálně skončilo 41 let vlády komunistické strany
u nás. Současně vznikla komise k vyšetření událostí 17. listopadu.
OF zveřejnilo své cíle pod názvem Co chceme: 1. demokratický stát v
duchu Deklarace lidských a občanských práv; 2. pluralitní politický
systém; 3. samostatnou zahraniční politiku, zajišťující
Československu začlenění do té Evropy, o níž mnoho lidí snilo; 4.
rovnoprávné druhy vlastnictví; 5. sociální spravedlnost; 6. důstojné
životní prostředí; 7. demokratizaci kultury a školství.
KONEC VÝUKY MARXISMU-LENINISMU: 30. LISTOPADU
Na vysokých školách došlo ke zrušení výuky marxismu-leninismu.
Konec víz do Rakouska: 2. prosince. Rakousko zrušilo vízovou
povinnost pro cesty československých občanů.
NOVÁ VLÁDA, VZNIK KDS: 3. PROSINCE
Ladislav Adamec sestavil novou, rekonstruovanou federální vládu, v
níž se nacházelo osm nových ministrů, z toho tři za KSČ. Toto složení
bylo pro OF nepřijatelné, neboť z 21 členů 16 představovali zástupci
KSČ, po jednom ministru za lidovce a socialisty a tři nestraníci. Vláda
zároveň označila vstup armád pěti členských zemí Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 za porušení norem vztahů mezi suverénními
státy a navrhla sovětské vládě zahájit jednání o stažení Střední
skupiny sovětských vojsk z našeho území. Vznikla Obec spisovatelů,
sdružující 400 českých a moravských dramatiků, spisovatelů, kritiků
a básníků. Jejím předsedou se stal Václav Havel. Byla založena
Křesťanskodemokratická strana (KDS) coby nadkonfesní strana
pravého středu a konzervativně křesťanského zaměření. Na
ustavující konferenci 26. prosince byl do jejího čela zvolen Václav
Benda.
DEMISE VLÁDY: 4. PROSINCE
Česká vláda, jejímž předsedou byl František Pitra, podala demisi. Na
setkání představitelů členských států Varšavské smlouvy v Moskvě
byla okupace ČSSR v srpnu 1968 označena za „vměšování do
vnitřních záležitostí suverénního Československa“. Na Václavském
náměstí se znovu shromáždily masy lidí požadujících sestavení
nové, reprezentativní vlády nejpozději do 10. prosince. V případě
nesplnění tohoto požadavku se 12. prosince měla konat generální
stávka.
JMENOVÁNÍ NOVÉ ČESKÉ VLÁDY: 5. PROSINCE
Předlistopadový předseda České národní rady Josef Kempný
jmenoval novou českou vládu se staronovým Františkem Pitrou v
čele. Nacházelo se v ní osm komunistů, pět bezpartijních a po dvou
ministrech z lidové a socialistické strany. OF vyjádřilo s tímto
složením nespokojenost. Nově zvolený generální tajemník ÚV KSČ
Karel Urbánek slíbil ve svém projevu rehabilitaci všech komunistů
vyloučených po srpnu 1968 a vyhlásil Poučení z krizového vývoje za
neplatné.

JEDNÁNO O REORGANIZACI VLÁDY: 6. PROSINCE
Václav Havel se setkal s Karlem Urbánkem a Ladislavem Adamcem.
Jednali o reorganizaci vlády.
DEMISE VLÁDY: 7. PROSINCE
Adamcova vláda podala demisi. Sestavením vlády národního
porozumění byl pověřen dosavadní místopředseda vlády Marián
Čalfa (za KSČ)
AMNESTIE: 8. PROSINCE
Prezident ČSSR Gustáv Husák vyhlásil amnestii pro všechny
politické vězně.
VZNIK STRANY ZELENÝCH: 9. PROSINCE
Byla ustavena Strana zelených v čele s předsedou Janem
Ječmínkem.
NOVÁ VLÁDA V ČELE S MARIÁNEM ČALFOU, ABDIKACE GUSTÁVA
HUSÁKA: 10. PROSINCE
Nově ustavená, jedenadvacetičlenná federální vláda v čele s
Mariánem Čalfou, v níž se komunisté poprvé po 41 letech ocitli v
menšině (pouze deset členů KSČ, z nichž tři ještě ukončili do ledna
1990 členství v KSČ, sedm nestraníků a po dvou za socialisty a
lidovce), složila slib do rukou prezidenta Husáka. Byl to jeho
poslední oficiální akt. Vznikla vláda národního porozumění. Gustáv
Husák abdikoval. Na Václavském náměstí proběhla manifestace ke
Dni lidských práv, přičemž došlo k oznámení kandidáta na
prezidenta republiky – Václava Havla. Mezi eventuálními kandidáty
do té doby zaznívala i jména jako Alexander Dubček, Čestmír Císař a
jiní.
NOVÝ PŘEDSEDA FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ: 12. PROSINCE
Na společné schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění
zvolili jeho novým předsedou bezpartijního Stanislava Kukrála.
VZNIK ODA: 17. PROSINCE
Vznikla Občanská demokratická aliance (ODA) jako součást OF (v
letech 1989 až 1991). Hlásila se k západoevropskému
konzervatismu. Jejím prvním předsedou se stal Pavel Bratinka.
ROZPUŠTĚNÍ LIDOVÝCH MILICÍ: 20.–21. PROSINCE
Na mimořádném sjezdu KSČ zvolili jejím předsedou Ladislava
Adamce, prvním tajemníkem Vasila Mohoritu; zároveň byly
rozpuštěny Lidové milice. Státní bezpečnost se ocitla pod kontrolou
vlády.
ŽELEZNÁ OPONA PADLA: 23. PROSINCE
V Hraničkách u Rozvadova symbolicky přestřihli drátěné zátarasy
ministr zahraničí ČSSR Jiří Dienstbier a SRN Hans-Dietrich Genscher.
Železná opona padla.
VZNIK SPR-RSČ: 26. PROSINCE
V Praze vzniklo Sdružení pro republiku-Republikánská strana
Československa (SPR-RSČ) v čele s Miroslavem Sládkem.
Dubček předsedou Federálního shromáždění: 28. prosince
Federální shromáždění zvolilo svým předsedou Alexandra Dubčeka.
HAVEL PREZIDENTEM: 29. PROSINCE
Ve Vladislavském sále Pražského hradu se konala volba devátého
československého prezidenta. Jednomyslnou volbou se jím stal
jediný kandidát: Václav Havel. Na volbu navázala slavnostní mše Te
Deum ve Svatovítské katedrále. Celebroval ji kardinál František
Tomášek.
ZÁVĚREM
Tedy díky současnému systému žijeme v nejsvobodnější éře našich
dějin a díky němu zažíváme technologický pokrok, o kterém se
minulým generacím ani nesnilo, umíme léčit nemoci, na které se
ještě před pár lety běžně umíralo, máme nepřeberné množství
zboží a potravin, můžeme cestovat, poznávat jiné kultury,

svobodně podnikat, studovat a žít v relativním štěstí a bezpečí.
Můžeme svobodně hledat smysl naší existence…. To spoustu lidí
vůbec nezajímá. To je nejen negativní vizitkou výchovy v rodinách,
ale i samotného školství a celého státu. Ze společnosti se vytrácí
duch kritického myšlení, lidé nečtou noviny ani knihy, nesledují
náročné programy a dokumenty v televizi, za své berou kdejaký
blábol či fámu a ani se neobtěžují si ověřit, že tomu tak skutečně
je. Tento stav je vodou na mlýn řadě politiků, kterým tento stav
vyhovuje. Udržet lidi v nevědomosti, vystrašit je fámou, ale hned
jim nabídnout svoji starostlivou a pevnou náruč. A k tomu jim
přidat i nějakou tu korunu, aby získali pocit, že na ně někdo myslí.
Ze světa na nás navíc míří různí vykladači nových katastrof a vizí
(dříve se lidé za počasí modlili, ale nyní stávkují – oboje se stejným
výsledkem – počasí si dělá co chce) různí společenští moralisté,
kteří se díky sociálním, nebo spíše asociálním sítím dostávají ke
slovu. Možná, že znovu nastává čas, kdy by se nějaká malá, ale
opravdu něžná revoluce znovu hodila.
Jiří Svatoš

Dne 7. 11.2 2019 oslavili Alena a Vladimír Hanzlovi, zlatou svatbu.
Přání:

50 let spolu - to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco
Ale na vaší lásce nic
přejeme Vám těch let ještě víc

Rok 1989 trochu jinak
Není to jen politika, co bezprostředně ovlivňuje kvalitu našeho
života. S výročím 17. 11. 1989 jí bude všude plno, tak připomenu
několik událostí ze dvou odvětví, které náš život obohacují a
obohacovali i v roce 1989. Těmito odvětvími jsou sport a kultura,
neboť člověk by měl posilovat tělo sportem a ducha kulturou:
Mistr 1. fotbalové ligy – TJ Sparta ČKD Praha, sestup – TJ Škoda
Plzeň, TJ Spartak Hradec Králové
Fotbalista roku – Michal Bílek, TJ Sparta ČKD Praha
Zlatý míč UEFA – Marco van Basten, Nizozemí
Vítěz PMEZ – AC Milán
Vítěz PVP – FC Barcelona
Vítěz poháru UEFA – SSC Neapol
Vítěz 1. hokejové ligy – Tesla Pardubice
Nejlepší hokejista ČSSR, Zlatá hokejka – Dominik Hašek,
Tesla Pardubice
Sportovec roku ČSSR – Attila Szabó, rychlostní kanoistika
Vítěz Stanley Cupu – Calgary Flames
Nejlepší hokejista NHL, Hart Trophy – Wayne Gretzky,
Edmonton Oilers
Pořadí MS v hokeji – 1. SSSR, 2. Kanada, 3. ČSSR
Tenis – světová jednička – muži: Ivan Lendl, ženy: Steffi Graf
Vítěz Tour de France – Greg LeMond
Vítěz ankety Zlatý slavík – zpěvák: Karel Gott, zpěvačka: Petra Janů,
skupina: Team
Největší hit ČSSR – Miss Moskva, zpěvák Jiří Korn
Nejlepší film ČSSR – Čas sluhů
Cena Oskar za nejlepší film – Řidič slečny Daisy
Nové TV seriály – Dlouhá míle, Dobrodružství kriminalistiky,
Simpsonovi
Starší si připomenou, mladším je stejně všechno jedno.

Trasa: Rzy a dolní konec Dobříkova (po Konzum)
sledujte nástěnky, schránky a internetové stránky

Vzpomínka na loňský masopust

LIDÉ ČTĚTE
Vždy v prvním týdnu v červnu se koná akce „celé Česko čte dětem“.
Místní škola a školka se vždy velmi aktivně zapojuje. Ale co dospělí
Dobříkováci? Navštěvujete místní knihovnu? Jestli máte pocit, že je
plná starých knih, jste na omylu. Díky spolupráci s choceňskou
knihovnou se sem do Dobříkova dostanou mnohdy knihy, které
vyšly nedávno. Za celoroční knihovní poplatek si nekoupíte ani
jednu knihu, zato půjčit si jich můžete nekonečně. Otevřeno je
každé pondělí. Naposledy jsem četla o HYGGE a ráda bych se s Vámi
o tento „HIT“ podělila:
HYGGE – je dánské slovo, vyjadřující pohodový přístup k životu,
spjatý s pohodlným bydlením a uměním najít si něco krásného v
každém okamžiku. Tyto principy můžeme teď přes zimu aplikovat i v
Dobříkově:

Principy hygge:

Dobříkovské ženy připravují
na 1. března 2020 Dětský karneval.
Dobříkovské ženy

Atmosféra – ztlumení světel – zapálení svíček, krbu
Přítomnost – vypnutí mobilního telefonu
Potěšení – káva, čokoláda, sušenky, dorty, cukroví
Rovnost – vycházejte si se všemi vstříc
Vděčnost – radujte se, je možné, že lepší už to nebude
Soulad – nesoutěžíme, není potřeba se předvádět úspěchy
Pohodlí – nespěchejte, zastavte se, uvolněte se

Příměří – žádná dramata, politiku nechte na zítra
Pospolitost – vytvářejte vztahy a příběhy
Útočiště – tohle je tvoje „tlupa“ a tvůj přístav bezpečí
A praktický tip na hygge večer? Co zajít do dobříkovské hospody a
strávit pěkný večer se známými? Stačí přijít ve středu, pátek nebo
sobotu. Aktuální otevírací doba je zasílána z obce formou
informační sms (pokud Vám ještě nechodí – informujte se na úřadě,
rádi Vám poradí). Teď přes zimu nejsou fotbaly, a tak do hospody
nemíří tolik lidí, jako v sezóně, proto je důležité, aby občas někdo
přišel a zachoval provoz. Neseďte doma a přijďte! Vždy v pátek
občerstvení – přijďte na večeři a posedět.
Ing. Lenka Karelová

ORIENTÁLNÍ TANCE
Již druhou sezónu tančí ženy z Dobříkova a okolí orientální tance
pod vedením zkušené lektorky a spoluobčanky Barbory Zárubové.
Kurzy probíhají každý čtvrtek od 18:30 v tělocvičně nebo Cedrovém
penzionu. Měli byste chuť se připojit? Kontaktujte Báru na tel. č.:
608 879 165.
Ing. Lenka Karelová

OHLÉDNUTÍ SDH DOBŘÍKOV ZA ROKEM 2019
Rok 2019 pro nás začal technickou pomocí při požáru komínového
tělesa u místního objektu. Na místě pomocí kominického nářadí
došlo ke sražení hořících sazí do vybíracího prostoru a následné
vybrání. Zároveň bylo majiteli nemovitosti doporučeno, aby
odstavil topidlo z provozu.
V únoru se členové naší našeho sboru zúčastnili proškolení z První
pomoci a zdravovědy. Školení s tímto zaměřením, proběhlo v
prostorách naší zbrojnice v časovém rozsahu 3 hodin, včetně
praktické cvičení.
Hned z kraje měsíce března se konal náš tradiční hasičský ples.
Letošní ples byl ve slavnostnějším duchu. Náš sbor oslavil 125.
výročí od jeho založení. Využili jsme proto příležitosti a mini oslavu
jsme vložili přímo do programu hasičského plesu. Od společnosti
Sahm Zálší jsme nechali vyrobit 260 ks šampusových skleniček,
které jsme podle počtu obsazenosti umístili na stoly pro hosty. Dali
jsme nachladit šampaňské, které jsme pak našim hostům těsně
před slavnostním zahájením postavili na stůl. Cíl byl jednoduchý,
připít si společně s našimi hosty a vyzvat je, aby s námi půlkulaté
výročí oslavili v rámci plesu. Skleničky a šampaňské bylo v plné režii
hasičského sboru, takže hosté si tak odnesli z plesu i něco na
památku. Za nás ples neměl chybu a už nyní se těšíme na další
ročník.
Požární dozor na čarodějnicích bereme jako automatickou
každoroční činnost, proto ani letos tomu nebylo jinak. Snažíme se
občas i zasportovat, proto jsme se letos zúčastnili závodu v
požárním úroku na Týnišťku, kde naše mužské družstvo skončilo na
krásném 4 místě.
S podzimem jsme uspořádali akci pro děti „Setkání s bájnými
bytostmi“. Jednalo se o první ročník (loni byl nultý na zkoušku) a
ukázalo se, že má cenu v této akci pokračovat. Vždyť největší
odměnou pro pořadatele je, když přijde kvanta dětí, kterým po akci
pak svítí očka spokojeností. Pravda, máme ještě co zlepšovat, ale na
to v kolika lidech tuto akci pořádáme, si myslím, že neměla chybu.
Ještě jednou bych chtěla touto cestou poděkovat všem
zúčastněným maskám, členům našeho sboru, Golfu Osyčina za
propůjčení golfového hřiště a také všem sponzorům. Na příští rok se
děti můžete zase těšit na další ročník.
V říjnu proběhlo tzv. námětové cvičení u sborů v okrsku. Dovolte mi
citaci z hlášení o proběhlém zásahu: „Po vyhlášení poplachu vyjela
jednotka k námětovému cvičení do obce Vraclav. Po příjezdu na

na místo zásahu již, zde byly jednotka SDH Vraclav, bylo přebráno
velení zásahu a byl zahájen průzkum budovy za použití
zavodněného proudu C. V budově průzkumem zjištěno že hoří v
zadní části budovy, kde se nachází dílna, ve které bylo započato
hašení a zjištěno, že se v budově nenachází žádné zraněné osoby.
Dále zjištěno, že se požár rozšířil na uskladněné obilí. V tomto
prostoru byly použity dva proudy C na hašení a jeden proud na
chlazení přilehlé nádrže na PHM. Jeden Proud natažen od CAS
Zámrsk a dva od CAS Vraclav. Dále se na místo dostavila jednotka
SDH Sedlec, od které byl natažen jeden proud C na hašení z druhé
strany budovy. A dále od CAS Sedlec bylo nataženo doplňování CAS
Vraclav. Dále se na místo zásahu dostavila jednotka SDH Janovičky,
která byla s části jednotky Vraclav odeslána k vytvoření čerpacího
stanoviště na náves obce. Dále na místo přijela jednotka Dobříkov,
která byla odeslána na místo kde vytvoří přečerpávací stanoviště a
bude doplňovat CAS Sedlec. Po vytvoření dálkového vedení B na
dálkové dopravě vody hadicemi bylo započato s dopravou vody na
požářiště. Po ukončení dálkové dopravy vody bylo ukončeno i
cvičení a sbaleny věcné prostředky a jednotky se přesunuly k místní
hasičárně k vyhodnocení cvičení a poté se vrátili na své základny.
O týden déle se náš sbor zúčastnil cvičení v tzv. dálkové přepravy
vody, které pořádal sbor SDH Vraclav. Jednalo se o dálkovou
dopravu hadicovým vedením ze stroje (motorové stříkačky) do
stroje v délce 820 m. Náš sbor čerpal vodu z vodní nádrže u hřiště v
délce 400 m do stroje SDH Vraclav, která následně čerpala vodu do
nádrže na náměstí před kulturní dům. Úspěšná likvidace požáru
vyžaduje nepřetržitou dodávku vody, to znamená nutnost hledat v
okolí požáru dostatečně vydatné a také dostupné vodní zdroje. Dále
pak je nutné tuto vodu dopravit na místo požáru a jednou z
možností je dálková doprava vody s hadicovým vedením.

Vážení občané!
Závěrem mi dovolte, 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.

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
7. března 2020 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

30 let svobody….
Mnozí z nás máme v živé paměti události 17. listopadu 1989 a
následné odstoupení Komunistické strany, otevření hranic,
propuštění politických vězňů, svobodné volby, demokracii….
Chtěli jsme našim dětem tyto události přiblížit, aby věděly (nebo si
alespoň trochu dokázaly představit) v jaké době žili jejich rodiče a
prarodiče. Největším zděšením pro ně bylo mlácení lidí tehdejší
policií. Přestože víme, že si toho děti mnoho nezapamatují, je třeba,
aby se tyto události dětem připomínaly. Na závěr malá anketa,
kterou jsme provedli ještě před zahájením tohoto projektového
dne:

Co je to svoboda?
A: „Že lidi jsou propuštěný.“
K: „Že se s nikým nepereme.“
T: „Že jdeš z vězení.“
R: „Je to radost. Můžu uklízet, hrát si...koukat se na pohádky.“
A: „Můžu se najíst.“
L: „Svoboda je tendleten Dobříkov, a že si můžu si hrát.“
Znáš nějakého prezidenta?
A: „Tomáše Garrigua Masaryka, Václava Havla a Zemana“
K: „Masaryka.“ (Masaryka zná většina dětí)
Co se vám vybaví, když se řekne 17. listopad a sametová revoluce:
„Marta Kubišová, policie, klíče, obušky, a svoboda…“

Školní rok je v plném proudu, děti si už zvykly na nové předměty i
kolektivy ve třídách, kroužky a kluby běží, jak mají. Kromě
každodenního školního života zažíváme s našimi žáčky i nevšední
zážitky, které nás baví, zpestřují nám vyučování a pomáhají
stmelovat kolektiv. V říjnu jsme oslavili Mezinárodní den zvířat
projektovým vyučováním „Učíme se se zvířátky“ a škola byla
doslova plná plyšových, ale i živých mazlíčků. Preventivním
programem „Bezpečný pes“ jsme téma probrali z druhé strany a
přijali plno cenných rad i pro případ, že se setkáme s útočícím psem.
Velmi si vážíme babiček a dědečků v našem Dobříkově, a tak jsme
pro ně připravili setkání s programem a občerstvením. Vázání
pozvánky a její osobní roznesení po obci, výroba dárečků, vymýšlení
programu, naučení se písní, tanců a rolí v pohádkách, příprava
jednohubek a drobného občerstvení, a především samotné vítání a
komunikace s hosty stálo naše žáky velké úsilí a energii. Všichni se
ale shodli, že to byl výjimečný a skvělý čas, který obohatil všechny
zúčastněné, včetně dětských pořadatelů.
Čas si naše žákyně udělaly i pro ty nejmenší spoluobčánky - a to
programem plným písní, poezie a dárečků na Vítání občánků
Dobříkova. Děti z pátého ročníku uspořádaly pro své mladší
spolužáky Halloween párty. Oceňujeme především jejich aktivní
přístup, úžasnou přípravu a chuť tvořit něco pro druhé.
Listopad byl pro nás také ve znamení oslav Sametové revoluce.
Kromě vlastivědného učiva jsme se staršími žáky vyrazili do
regionálního muzea a k výstavě „Vysoké Mýto za normalizace“ si
děti vyzkoušely cvičení branné povinnosti, uvázaly si pionýrský
šátek, vyrobily mávátko a poslechly si výklad o tom, jaké to tehdy
bylo. Střípky, které o době před třiceti lety děti posbíraly, použily do
videa „TEHDY A DNES“, společného projektu s litomyšlskými žáky.
Poselstvím videa (na které se můžete podívat na našich webových
stránkách) je, abychom byli vděčnější, měli se rádi a vážili si věcí,
které nám možná přijdou samozřejmostí, ale před třiceti lety se za
ně cinkalo na náměstích. Téma 17. listopadu jsme završili v Hradci
Králové divadelní inscenací na motivy knihy Petra Síse „ZEĎ aneb jak
jsem vyrůstal za železnou oponou“, která v nás zanechala velký
dojem a dokonale přiblížila nelehkou dobu totality famózními
hereckými výkony a pojetím. Těšíme se, že si společně užijeme s
přáteli školy a rodinami Slavnost vánočního stromku (1. prosince) a
naladíme se tak společně na nejkrásnější období v roce. Přejeme i
Vám klidný adventní čas, krásné pohodové Vánoce i mnoho radosti
v novém roce 2020.
Všichni z naší dobříkovské školy.

CO SE DĚJE ZA ZDMI PENZIONU V DOBŘÍKOVĚ
Cedrový penzion uprostřed obce je v provozu od května 2013 a už u
nás byl spisovatel Michal Viewegh, moderátorka Andrea Košťálová
nebo buddhistický lama Tibor Geljen. Lidé, kteří se u nás ubytují,
jsou ze všech koutů České republiky. Byli u nás hosté z Chebu,
Ostravy i Českých Budějovic. A také ze zahraničí – Slováci, Němci,
Holanďané a také jeden Turek, Mexičan a Kolumbijec. Jezdí k nám
nejen kvůli golfu, ale také díky památkám v okolí, krásné přírodě a
klidu. Velkou část „mimogolfových“ hostů jsou cyklisté nebo turisté.
Cyklisté mají rádi cyklostezku směr Choceň-Ústí nad OrlicíLetohrad. Turisté obdivují rybníky v lese nad Dobříkovem a památky
v okolí.
Někteří si přijedou pouze odpočinout od „digitálního světa“.
Několik rodin z velkých měst nás navštěvuje pravidelně každý rok a
udělají si u nás takový „pobyt bez internetu“. Vypnou telefony a
věnují se sobě navzájem. Tento nápad se mi moc líbí. Mohou si
zasportovat (golf, tenis, volejbal), zahrát hru jménem cornhole
(podobná hře pétanque), přečíst časopis ze čtenářského koutku
nebo jen tak lelkovat na terase a povídat si. Pro děti máme
pískoviště, hernu s hračkami, fotbalové branky anebo mohou využít
veřejné dětské hřiště u sokolovny.
Jsem ráda, že si k nám na občerstvení na slunné terase v sezóně
nachází cestu stále více Dobříkováků. Nebojte se přijít na čepované
pivečko nebo limču. Penzion je přístupný pro všechny.
Na závěr bych chtěla napsat, že Dobříkov je krásné místo nejen k
bydlení, ale také k trávení dovolené.
Ing. Lenka Karelová

FOTBALOVÝ ODDÍL
Fotbal – muži
PROGRAM RÁMCI ZIMNÍ PŘÍPRAVA – ZIMA 2020
ZAČÁTEK PŘÍPRAVY – sobota 19. ledna
SOUTŘEDĚNÍ (U ŠLECHTŮ) – středa 29.1. – neděle 2.2.
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
Sobota 8.2. 13:40
SK Libčany (KP HK) - UMT Hůrka Pardubice
Sobota 15.2. 13:40
SK Třebechovice pod Orebem (1.A HK) - UMT Hůrka Pardubice
Sobota 22.2 13:40
soupeř zatím není znám
Sobota29.2. 15:30
FK Černilov (KP HK) - UMT Hůrka Pardubice
– v případě příznivého počasí Černilov (tráva)

