Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746. UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 20. 11. 2020

Vybudování přístavby mateřské školy (MŠ) bylo dokončeno
dle smlouvy o dílo do 29.5.2020. Objekt přístavby je v
interiéru i v exteriéru dokončený. V měsíci červnu a červenci
probíhaly venkovní úpravy nad rámec původního projektu
pro vytvoření uceleného řešení přístavby a navazujících
okolních ploch. Jedná se o dlážděné plochy z bet. zámkové
dlažby kolem objektu přístavby, o drátěné oplocení kolem
školního pozemku, o terénní úpravy a o vybudování jednoho
nového parkovacího místa pro posílení kapacity stávajícího
parkoviště u základní a mateřské školy.

dostává se vám do ruky letos třetí vydání Dobříkovských
novin. Jak jste již stačili pouhým okem zaznamenat, jedná
se o nové barevné vydání. Tímto vzhledem nejen zvenčí, ale
i uvnitř listu bychom vás chtěli seznámit s aktuálním děním
v obci, s prací obecního zastupitelstva a se změnami které
nás v blízké budoucnosti čekají. Věříme, že těmito
podrobnými informacemi, budete vtaženi do děje
proměny obce, které my jako vámi volení zástupci
realizujeme a s velkou odpovědností a pokorou se snažíme
o rozkvět Dobříkova. Veškeré informace, které vám zde
poskytujeme, jsou jen pouhým výřezem každodenní práce.
Veškeré materiály a jednání zastupitelstva můžete nalézt
na internetových stránkách obce, nebo se s nimi můžete
osobně seznámit na obecním úřadě. Vaše připomínky a
problémy vnímáme pozitivně, snažíme se reagovat rychle a
pružně na jednotlivé požadavky Vás občanů a pomalu
měnit zažité postupy jak v práci obecního zastupitelstva tak
pracovníků obce. Děkujeme za vaše podměty k řešení a
věříme, že následující řádky vám přinesou potěšení.

Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby bylo možné v případě
potřeby výhledově provést rozšíření kapacity parkoviště o
další stání směrem k poli. Pro úsporu nákladů je na nové
parkovací stání použita „naše“ kamenná dlažba, která byla
několik let uskladněna na obecní skládce. Jedná se o
kamennou dlažbu získanou vybouráním z vozovky silnice
II/315 (průtah obcí) při výstavbě obecní kanalizace. Původní
zpevněná plocha u parkoviště, na které stávala telefonní
budka byla z části odstraněna a nahrazena záhonem s
výsadbou nízkých rostlin dle návrhu Nikoly Kajsrlíkové. Do
realizace sadových úprav byli zapojení naši zaměstnanci
získaní přes úřad práce.
V přístavbě MŠ budou mít šatny děti mající třídu v nové
přístavbě MŠ ale i děti ze třídy v historické budově školy.
Všechny děti navštěvující mateřskou školku budou vstupovat
společně pouze jedním vstupem v přístavbě MŠ. Oproti
projektu byla provedena i úprava vstupní místnosti do třídy v
historické budově, která tak jako celá přístavba působí zcela
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nově. Původně společná šatna pro děti základní a mateřské
školy v historické budově školy tak bude sloužit pouze pro děti
základní školy. V novém oplocení jsou ze strany parkoviště
umístěny 2 vstupní branky. Jedna z nich bude sloužit pro
bezbariérový přístup od parkoviště k hlavnímu vstupu do
přístavby MŠ a druhá za přístavbou MŠ bude sloužit pro vstup
na školní dvůr a pro ukládání kol. Přístřešek pro kola nebyl
součástí projektu, ale máme připravené řešení, které bychom
chtěli co nejdříve zrealizovat. V prostoru zahrady bylo
provedeno nové oplocení tak, aby došlo ke zvětšení zahrady o
plochu cca 70 m² a v oplocení byla osazena nová vjezdová
brána širší než byla původní brána jako příprava pro budoucí
nástavbu a stavební úpravy historické budovy školy, kterou
obec začne realizovat na podzim tohoto roku.

a mateřské škole, chodník a probíhá výstavba zpevněných
sjezdů na jednotlivé pozemky a terénní úpravy.Abychom
stavbu zlevnili, na dláždění parkoviště a zpomalovacích prahů
jsme místo bet. zámkové dlažby a nakupované kamenné
dlažby dle projektové dokumentace použili „naši“ kamennou
dlažbu uskladněnou na obecní skládce. Jedná se o kamennou
dlažbu získanou vybouráním z vozovky silnice II/315 (průtah
obcí) při výstavbě obecní kanalizace. Ze stejné kamenné
dlažby máme vybudované i parkoviště osobních vozidel u
základní a mateřské školy a parkoviště v areálu TJ Sokol
Dobříkov. Stávající parkoviště u základní školy a nové
parkoviště naproti základní a mateřské škole vybudované v
rámci ZTV 19 RD budou mít tak stejný vzhled. Z časových
důvodů prováděli vybírání dlažebních kostek ze skládky
brigádníci z řad mládeže a někdy vypomáhali i naši
zaměstnanci získání z úřadu práce. Pro převážení dlažebních
kostek ze skládky na staveniště byly využívány obecní
velkoobjemové plechové kontejnery. Převoz kontejnerů
zajišťoval pro obec Michal Szabó se svým traktorem.
Rozebírání a rozprostírání hromad s dlažebními kostkami na
skládce zajišťoval Jiří Svatoš svojí technikou.

V těchto dnech probíhá výběr dodavatelů na vybavení
přístavby MŠ v ceně cca 300 000 Kč. Podkladem pro vybavení
je soupis požadavků učitelek MŠ.
Od nového školního roku 2020/2021 bude přístavba MŠ
připravena pro 15 nových dětí. Dne 1. září bude provedeno
slavnostní otevření s prohlídkou přístavby a venkovních úprav
s občerstvením pro širokou veřejnost.
Slavnostní otevření přestavby MŠ Dobříkov dne 1. září 2020

Výstavba technické a dopravní infrastruktury pro 19
rodinných domků v lokalitě „Pod školou“ probíhá dle
harmonogramu stavebních prací stále v předstihu i když došlo
ke zpoždění vlivem deštivého období a realizací výstavby
celého chodníku a sjezdů na pozemky. V současné době je
dokončená asfaltová vozovka se zpomalovacími dlážděnými
prahy, je dokončené dlážděné parkoviště naproti základní

Na veřejné schůzi konané dne 28.2.2020 v Sokolském klubu a
následně na veřejné schůzi konané dne 9.3.2020 v klubovně
hasičské zbrojnice jsme informovali občany, že z důvodu
úspory finančních prostředků budeme muset časově odložit
vybudování větší části navrženého chodníku v ZTV,
parkovacích pruhů ve veřejném prostoru a že sjezdy na
pozemky vybudujeme dočasně jen provizorní. Tyto
informace si můžeme dovolit změnit ve prospěch občanů z
lokality. Ve čtvrtek dne 5.3.2020 se podařilo zjistit, že je
možné přes MAS NAD ORLICÍ požádat z programu IROP o
finanční podporu na výstavbu chodníků. Jak vnímáme ze
získaných informací, výzva pro podání žádostí o podporu byla
vyhlášena na krátkou dobu a nedalo se předpokládat, že se jí
zúčastní velký počet zájemců. Rozhodli jsme se rychle
reagovat a žádost podat. Příprava podkladů k žádosti
proběhla o následujícím víkendu a v pondělí dne 9.3.2020
byla žádost úspěšně podána jako druhá v pořadí. Celkem byly
podány žádosti o podporu 3 a naše obec se úpravou původně
zadaných parametrů dostala na první pořadové místo. Na
základě předběžné a následně potvrzené informace, že
obdržíme dotaci ve výši 599 000 Kč, ke které když přidáme
342 000 Kč s DPH, budeme moci vybudovat chodník v celém

úseku včetně sjezdů na pozemky s krytem z bet. zámkové
dlažby jsme se rozhodli pro realizaci. Získání dotace je o štěstí,
odvaze a správném záměru.

Jelikož je v naší obci velká poptávka po stavebních parcelách,
hledáme možnosti jak poptávku v přiměřené míře uspokojit,
ale současně získat za prodej pozemků do obecního rozpočtu
finanční příjem. Noví občané s trvalým pobytem v obci
daňové přispívají do obecního rozpočtu a mohou kromě
jiného zajišťovat společně se starousedlíky dostatek žáků do
mateřské a základní školy a sportovců do TJ Sokol Dobříkov. S
přípravou stavebních pozemků řešíme i posílení stávajícího
zdroje pitné vody a současně i zdroje zcela nového. O tom je
více psáno ve článku „Posílení vodního zdroje v Dobříkově a
ve Rzech“.
V návaznosti na provedení terénních úprav budeme provádět
v ZTV ze získané dotace vlastními silami výsadbu zeleně.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

V polovině května obdržela každá domácnost v rámci dotace
„Separace třídění odpadů“ od MŽP, do zápůjčky na dobu 5 let
2 kontejnery o objemu 240 l na tříděný odpad - modrý na
papír a žlutý na plasty. Tyto nádoby jsou nyní vyváženy firmou
EKOLA České Libchavy s.r.o. ve stejných termínech jako
doposud plasty a papír, dle nového svozového kalendáře. V
případě velkého množství odpadu, je možné k nádobám, v
den svozu, připojit i plastové pytle s daným vytříděným
odpadem. Ten, kdo nádoby dosud neobdržel, má možnost si
je i nadále vyzvednout na obecním úřadě se sepsáním
smlouvy o výpůjčce.
Tímto prvním krokem v separaci odpadů se obec Dobříkov
do konce roku 2020 připojí k obcím, kde bude zaveden systém
modernizovaného odpadového hospodářství. Tato
modernizace spočívá jednak v obdržení nádob a dále ve
změně způsobu vedení svozové evidence tzv. čipování.
Čipováním se rozumí načtení dat prostřednictvím čipu
umístěného na popelnici technikem v den svozu. Pro obec
tento nový druh separace odpadů znamená možnost získat
detailní přehled o provedeném svozu (datum, čas,
hmotnost), úsporu finančních prostředků a možnost účtovat

přesnou částku za vyvezený odpad. Obci jsou totiž za
vytříděný odpad vypláceny odměny podle množství
vytříděného odpadu, který je určen k recyklaci. Takto získané
finanční prostředky budou využity ve prospěch občanů k
udržení výše ročního poplatku za komunální odpad na osobu
ve stejné výši jako doposud, resp. později k pozvolnému
nárůstu poplatků. V následujících měsících bude obcí
Dobříkov provedena evidence jednotlivých plastových nádob
ve všech domácnostech. Následně bude provedeno čipování
a nalepení čárového kódu na každou jednotlivou nádobu.
Z tohoto důvodu je nutné mít v domácnosti nádobu i na
směsný odpad, která odpovídá normám EN 840 a DIN 6629.
Jedná se o plastové nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů,
jejichž čipování zajistí svozová firma. Ve výjimečných
případech lze čipování zajistit i na kovových nádobách o
objemu 110 litrů. Jiné typy nádob, které jsou v současné době
ještě v některých domácnostech v používání, čipovat nelze.
Jedná se např. o kulaté plastové nádoby o objemu 110 litrů
nebo kovové 80 litrové. V takovémto případě je možnost si
přes Obecní úřad u svozové společnosti novou nádobu
pronajmout, nebo si ji individuálně sami zakoupit. V návaznosti na tyto kroky, budou do konce roku (předpokládáme
během září) odvezeny Ekolou Libchavy, s.r.o. velkoobjemové
kontejnery (1100 l na kolečkách) na plasty a papír. Zároveň
bude zrušeno sběrné místo ve Rzech u myslivců, kam dnes
občané vozí nebezpečný odpad. Prosíme, aby obyvatelé na
toto místo, již nebezpečný odpad nevozili, a to s platností
ihned. Obec má v plánu sběrná místa na tříděný odpad
centralizovat. Jedno sběrné místo bude v Dobříkově vedle
areálu bývalého zemědělského družstva, kde je připravený
pozemek pro vybudování sběrného dvora a druhé sběrné
místo ve Rzích v oploceném areálu odchovny Mysliveckého
sdružení Májka Dobříkov. Do těchto centralizovaných míst
bychom chtěli přemístit i plastové zvonové kontejnery na bílé
a barevné sklo. Jedná se o opatření, kterými dojde k
odstranění nepořádku na současných sběrných místech a
následně i k úspoře finančních prostředků za pronájem
velkoobjemových kontejnerů (1100 l). Dojde i k odstranění
nekázně některých občanů, kteří nerespektují opakovaně
svozové dny plastů od domu a další dny plní na veřejných
místech velkoobjemové kontejnery. Současně bude
odstraněna nekázeň občanů, kteří ukládají opakovaně do
velkoobjemových kontejnerů nesešlápnuté nebo
neposkládané papírové krabice. Bude zabráněno i ukládání
odpadů cizími občany. Současně dojde ke zvýšení
zodpovědnosti občanů za produkci odpadů.

Žluté nádoby - slouží pro ukládání plastových obalů, obalů od
tetrapacku, fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, obaly nově
nemusejí být vymyté, stačí vyprázdněné a sešlapané.

Modré nádoby - slouží pro ukládání papíru, krabic,
papírových obalů od potravin, zde platí také nové pravidlo, do
nádob lze ukládat papír i mastný, lehce znečištěný
Zelené nádoby - slouží pro ukládání barevného skla
Bílé nádoby - pro ukládání bílého skla.
Šedé nádoby (v Dobříkově s nápisem plechovky a drobné
kovy) - slouží pro drobnější kovový odpad, typicky plechovky
od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové
odpady.
Velkoobjemové zelené kontejnery - slouží pro ukládání
biologického materiálu, jako jsou větve, tráva, seno, listí. Tyto
nádoby neslouží pro ukládání kameniva, hlíny a jiného
odpadu. Namátkovou kontrolou v Dobříkově bylo zjištěno, že
někteří spoluobčané nedbají těchto pokynů a s drzostí svojí
vlastní do kontejnerů vkládají biologický odpad v plastových
pytlích, nebo v místě stání kontejneru odloží větve a
posekanou trávu přímo na zem, na pozemek obce. Přitom
stačí počkat, než budou kontejnery opět přivezeny zpět.
Pokud bude zjištěno, že se toto děje i nadále, budou veškeré
kontejnery z veřejných prostor odstraněny a občané si budou
muset biologický odpad odvézt přímo sami do sběrného
dvora ve Vysokém Mýtě.
Nový svoz plastů a papíru
Obec Dobříkov projednala novou smlouvu s Ekolou České
Libavy s.r.o. Cílem bylo zajistit větší obrátkovost svozu plastů a
papíru. Aktuální svozovost u plastu je 18x/rok, u papíru
8x/rok. Jedná se o svozy nových plastových nádob, který má
nebo měl by mít každý doma, velkoobjemové kontejnery
umístěné na veřejných místech již sváženy nebudou. Nový
svozový kalendář je umístěn na stránkách obce v sekci
informace pro občany, nebo je k dispozici zde:
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V květnu proběhlo na obci jednání se spol. Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (VAK ). Důvodem jednání
bylo pokračování v hledání řešení na posílení stávajícího
zdroje pitné vody pro obec Dobříkov a Rzy a řešení neutěšené
situace se špatnou kvalitou a tlakem pitné vody ve Rzech.
Stávající zdroj pitné vody je závislý na množství dešťových
srážek, které vsáknou do půdy a následně slouží jako podzemní
voda jako zdroj pitné vody pro obec. Množství dešťových
srážek se v posledních letech zmenšuje a odlesňování území
z důvodu kůrovcové kalamity zvyšuje množství odpařených
dešťových srážek. Tím se snižuje vydatnost vodního zdroje.
V průběhu dalších let bez řešení této situace by patrně
přírodní zdroj pitné vody nedostačoval potřebám obyvatel dle
odhadu spol. VAK během několika let bez dotování vodojemu
dovozem pitné vody cisternami.
Na jednání se zástupci
společnosti VAK za přítomnosti hydrogeologa bylo dohodnuto,
že posílení zdroje pitné vody bude řešeno paralelně 2 směry.
S p o l e č n o st VA K p rove d e v rá m c i s a m o stat n é h o
hydrologického průzkumu nalezení nového zdroje pitné vody
nad obcemi v prostoru stávajících lesů. Jedno takové místo
bylo již vytipováno na společném květnovém jednání. Protože
se vhodné místo pro jímání pitné vody nachází na pozemcích
Lesů ČR, s.p., společnost VAK v současné době tento záměr
s Lesy ČR, s.p. projednává. Nový zdroj bude napojen novým
vodovodním řadem do stávajícího vodovodního systému.
Hydrogeologický průzkum, projektovou dokumentaci,
inženýring a realizaci zajišťuje spol. VAK dle dohody na své
finanční náklady a realizace by měla být provedena ještě do
konce tohoto roku. Druhým směrem je finančně náročnější
projekt na provedení hloubkového vrtu. Na základě požadavku
obce, byla zpracována pro spol. VAK hydrogeologická studie
s cílem vytipování dalších možných zdrojů pitné vody na
katastrálním území obce Dobříkov a Rzy a v jejich nejbližším
okolí. Ze studie vyplývá, že jedním vhodným místem pro
hlubinný vrt by byl pozemek u železniční trati a druhý o něco
dále u společné hranice katastrálního území obce Dobříkov a
obce Slatina. Jedná se o průzkumné hlubinné vrty hloubky cca
220-230 m v prostoru tzv. vysokomýtské synklinály rozkládající
se na ploše téměř dvou set kilometrů čtverečních, která by
mohla svojí vydatností zásobovat celý Pardubický kraj. Jedná
o dlouhodobější projekt z hlediska přípravy, realizace i
finanční náročnosti. Dle sdělení vedení společnosti VAK na
společném jednání provedla společnost VAK v předchozích
letech velké úvěrované finanční investice do vodovodů a
kanalizací v jiných obcích. Z tohoto důvodu spol. VAK
neplánuje v nejbližší době další finanční investice. Aby měl
tento náš záměr pokračování, projektu se ujala Obec Dobříkov
v koordinaci se spol. VAK. Začneme žádostí o dotaci
z Pardubického kraje na zpracování projektové dokumentace
a dalšího stupně hydrogeologického průzkumu. Orientační
náklad na I. etapu průzkumných prací , t.j na geofyzikální
průzkum a na II. etapu průzkumných prací – oba průzkumné
vrty je dle již zpracované hydrologické studie ve výši cca 5,5
mil. s DPH. Na společném jednání byl předložen společnosti

VAK i náš požadavek na řešení „špatné kvality“ pitné vody
v obci Rzy a zejména na nevyhovující tlakové poměry. Na
jednání byla spol. VAK pro tento účel předložena i petice
občanů Rzů. Bylo dohodnuto, že během cca 14 dnů provede
spol. VAK na stávajícím vodovodním řadu v úseku od základní a
mateřské školy v Dobříkově až na konec Rzů na několika
místech výřezy potrubí pro zjištění stavu vodovodního potrubí
s cílem navržení řešení na zlepšení kvality pitné vody.
Vedoucím provozu VAK Choceň, byly tyto zásahy naplánovány
na několik dní v měsíci červnu dle volné kapacity pracovníků.
Vedoucím panem Benešem byla obec vždy informována o
plánovaném zásahu a spol. VAK zajišťovala ve dnech zásahu
náhradní zdroj pitné vody v kontejnerech. Spolupráce byla
velmi dobrá.
Před provedením výřezů spol. VAK předpokládala, že
rekonstrukci vodovodního potrubí formou výměny za nové
potrubí provede pouze ve střední části obce Rzy a že okrajové
části vodovodního řadu budou zbaveny tzv. inkrustů (nárůstků
do profilu potrubí) technologií čištění ledovou tříští, která je
vháněna do vodovodního potrubí pod tlakem. Z výřezů na
vodovodním potrubí bylo patrné, že průtočný profil potrubí je
natolik „zarostlý inkousty“, že jediným správným řešením je
rekonstrukce vodovodního řadu v celém úseku formou
výměny potrubí. Pan výrobně technický náměstek Ing.
Lubomír Fiedler, MBA tak dal pokyn projektovému středisku
spol. VAK ke zpracování projektové dokumentace a l zajištění
povolení stavby. Rekonstrukci vodovodního řadu bychom
chtěli časově spojit s připravovanou modernizací silnice II/315,
která je průtahem obcí.
Touto cestou bychom chtěli bychom poděkovat vedoucímu
Provozu vodovodů Choceň spol. VAK, p. Milanu Benešovi, DiS.
za jeho přístup k řešení požadavků obce, resp. občanů, za
realizaci dohodnutých opatření v dohodnutých termínech a za
jeho výraznou podporu v okračování rekonstrukce stávajícího
vodovodního řadu v úseku od základní a mateřské školy až po
konec obce Rzy. Rekonstrukce tohoto úseku vodovodu by
navázala na provedenou rekonstrukci vodovodu v úseku od
prodejny Konzumu k základní a mateřské škole v roce 2018.

Dobříkov. Během stavebních prací bude omezen přístup do
těchto prostor. Je třeba toto brát v úvahu pro případnou
návštěvu místní restaurace a TJ Sokol Dobříkov.

V rámci celorepublikových výzev a různých dotací z rozpočtu
ČR podala obec začátkem roku tři žádosti na úpravu zeleně v
obci. Jedná se o dotaci na výsadbu zeleně z Ministerstva
životního prostředí, o grantový program ČEZ na výsadbu
stromů a o dotaci z Programu obnovy venkova (POV)
Pardubického kraje. Ve všech případech byly žádosti
úspěšné.
Dotace z fondu MŽP ve výši 135 tisíc Kč bude využita na
výsadbu stromů v sídlišti pod školou (ZTV 19 RD). Podél
příjezdové komunikace k ČOV budou podél cesty vysázeny
břízy, které plní důležitou funkci větrolamů a výrazně snižují
půdní erozi. Výsadba stromů bude doplněna v místech zálivů
nových parkovišť okrasnými dřevinami.
Grantový program nadace ČEZ, ve výši 118 tisíc bude využit
na ozelenění intravilánu obce a to podél cesty u golfu a v
místě bývalé hospody na křižovatce směr Zámrsk. Chceme
tak navázat na tradici, kde za První republiky nechal hlohy
podél cesty v obci vysázet ministr národní obrany, Václav
Klofáč, který v Dobříkově pobýval. Zároveň nechal přivézt do
Dobříkova kostel z Podkarpatské Rusi, kolem kterého nechal
vysázet břízy. Tj stejně jako nyní bude realizováno v projektu.
V době komunismu, byly všechny zmíněné stromy vykáceny,
což je možná škoda. Touto výsadbou bychom se chtěli
navrátit k tradici První republiky a zlepšit tak celkový vzhled
veřejných míst v obci.
Dotace z POV Pardubického kraje ve výši 120 tisíc Kč bude
využita na výsadbu zeleně v parčíku u Konzumu, u sochy M.J.
Husa a v prostorách kostela. Aktuálně jsme ale obdrželi
neoficiální informaci, že krácením rozpočtu Pardubického
kraje z důvodu COVID, nebudou zřejmě finanční prostředky
obci poskytnuty.
Výsadbu všech dotací chce obecní zastupitelstvo realizovat
vlastními silami, neboť práce nakupovaná je velmi drahá a
výsadba firmou by spotřebovala velkou část finančních
prostředků z dotací. Zdrojem vlastních sil obec ušetří až 50%
prostředků z každé dotace. Uspořené prostředky budou dále
využity na revitalizaci dalších veřejných prostor v obci. V
současné době již tato vlastní výsadba probíhá, jak již někteří
jistě zaznamenali.
Pokud by měl někdo z občanů zájem se podílet na výsadbě
zeleně, budeme rádi.

Obec Dobříkov požádala Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) o dotaci na volnočasové hřiště. Jedná se o obnovu
stávajícího hřiště v areálu TJ Sokol Dobříkov „Za kostelem“ a o
vybudování nové hřiště ve Rzech. V minulých dnech obec
obdržela rozhodnutí o přidělení dotace. Celkové náklady na
výstavbu hřiště jsou 931 559 Kč, z toho poskytovaná dotace
činí 652 000 Kč. S pracemi se započne již v polovině září.
V části vedle fotbalového hřiště budou nově osazeny herní
prvky – workoutová sestava, lanová pyramida, fit prvek pro 3
osoby, pružinové houpadlo a mobiliář. Ve Rzech vedle rybníka
bude vytvořen nový koutek s herními prvky - žebříkový most,
pružinové houpadlo, mobiliář. Budou zde umístěny i některé
prvky ze stávajícího hřiště umístěné v areálu TJ Sokol

S příchodem jara 2020 přišel na schůzi zastupitelstva podnět
na postupnou revitalizaci zeleně v obci. V tu dobu došlo ke
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Sadové úpravy v parku u Konzumu byly už delší dobu v
neutěšeném stavu. Část původní výsadby zahynula vlivem
suchého počasí nebo zanikla vlivem nedostatečné údržby a
část výsadby byla poškozena při rekonstrukci vodovodního
řadu v roce 2018.

zjištění poškození okrasných stromů na křižovatce silnice
II/315 (průtah obcí) a sil. III/3152 ve směru na Zámrsk v místě
bývalé „Hospody u Kusých“. Při úvahách, které okrasné stromy
v místě vysadit, přišla Nikola Kajsrlíková s nápadem obnovit v
obci výsadbu okrasných hlohů, které byly i v tomto místě
vysázeny za první republiky. Na základě vzájemné dohody
došlo k objednání 20 ks okrasných hlohů ve Školkách Litomyšl,
s.r.o. Po skácení a likvidaci stromů došlo k vytýčení polohy
podzemních inženýrských sítí, aby se již neopakovalo chybné
vysazování stromů z minulosti v ochranném pásmu
inženýrských sítí a v rozhledových poměrech křižovatky.
Kácení stávajících stromů, jejich likvidaci vč. pařezů a výsadbu
nových stromů zajistil zastupitel Pavel Pinkas vlastními silami a
z části s pomocí minirypadla Miroslava Houdka.
Dalších 9 kusů hlohů bylo vysázeno po dohodě se zástupci

spol. GOLF KLUB OSYČINA, o.s. v travnatém pásu podél silnice
II/315 před Cedrovým penzionem. Poslední hloh byl vysazen
na dvoře obecního úřadu. Vlastním návrhem osázení a
provedení výsadby vlastními silami došlo k odhadované
úspoře finančních nákladů ve výši 60.000 Kč. Okrasné hlohy
byly zakoupeny v ceně 42.600 Kč.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce
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Pro dotvoření prostoru kolem nového nástupiště autobusové
zastávky u sochy Mistra Jana Husa jsme rozhodli jednoho
sobotního odpoledne dne 9.5.2020. Bylo třeba dořešit
terénní úpravy s dosypáním ornice a se zasetím ploch travním
semenem. Během práce bylo příjemné občerstvení zajištěné
Evou Sloupovou v podobě odpolední kávy se zákuskem a o
něco později dovezeným točeným pivem Láďou Mattasem z
Klubu TJ Sokol Dobříkov.
Uválcování upraveného terénu a následnou zálivku zajistil Jan
Klofát a později deštivé období.
Později byl obě nástupiště (u sochy M.J. Husa a u školy)
vyzdobena 2 truhlíky s květinami a za přístřešky pro cestující
byla provedena drobná keřová výsadba se zakorněním.

Na jedné schůzi obecního zastupitelstva vznikla myšlenka na
revitalizaci parku vlastními silami zastupitelů. Nikola
Kajsrlíková připravila osazovací plán a zajistila nákup rostlin
ve Školkách Litomyšl s.r.o. Po vzájemné dohodě jsme se shodli
na termínu realizace v sobotu dne 11.4.2020. Příjemným
překvapením byl příjezd Milana Bubláka s traktorem s čelní
radlicí, který všem ušetřil významně síly při nakypřování celé
plochy záhonu. Následně došlo k vypletí celé plochy, k
urovnání, k rozprostření geotextilie a k vysázení rostlin. Část
původních rostlin byla znovu použita. Dovoz vody na zálivku
byl zajišťován naší elektrickou tříkolkou v barelech z rybníka
Švábovce. Ačkoliv jsme pracovali do pozdních večerních
hodin, bylo se třeba ještě v menším počtu sejit na dokončení
prací i v neděli dopoledne.
Vlastním návrhem osázení a provedení výsadby vlastními
silami došlo k odhadované úspoře finančních nákladů ve výši
45.000 Kč. Rostliny byly zakoupeny v ceně 12.500 Kč.
Revitalizace výsadby druhé části parku u vývěsních skříní byla
provedena postupně v dalších dnech i našimi pracovníky
získanými z úřadu práce.

V soboru dne 27.6.2020 byla provedena Nikolou Kajsrlíkovou
a Evou Sloupovou i drobná výsadba rostlin na malé travnaté
ploše u Klofátových jako náhrada za skácenou lípu v
předchozích letech. Následně bylo provedeno zakornění
plochy kolem vysázených rostlin. Pan Klofát bude po dohodě s
obcí zajišťovat závlahu rostlin a údržbu této travnaté plochy.

Na začátku měsíce dubna vznikla myšlenka zastupitelů obce
(ZO), že by bylo dobré po mnoha letech obnovit zubem času
degradovaný nátěr oplocení kolem u Památníku Rodu
Dobříkovských pánů z Malejova a u hrobů vojáků Rudé
armády. Jsou to pomníky nacházející se na travnaté návsi
poblíž obecního úřadu. Dominantní je pomník Rodu

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce
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Dobříkovských pánů z Malejova, účastníkům prvého odboje
proti Habsburkům v roce 1621. Pomník pochází z roku 1928.
Pomníky 2 sovětských vojáků jako účastníků dopravní nehody
u obce Rzy na konci 2. světové války dne 6.5.1945. Pomníky
byly vybudovány později jako poděkovaní za společné
osvobozování naší republiky od německé okupace. Vzhledem
k rozsahu hloubkové koroze se ZO rozhodlo, že přistoupí k
radikálnějšímu způsobu obnovy nátěru. Požádali jsme
našeho občana pana Jana Klofáta o spolupráci. Pan Klofát
oplocení odborně zdemotoval a zámečnicky vyrobil chybějící
části oplocení a opravil vstupní branku, aby bylo před

Dlouhodobě deštivé počasí se projevilo i v naší místní části
Rzy. V sobotu dne 20.6.2020 krátce po 16. hodině vyjížděla k
řešení povodňové situace ve Rzích zásahová skupina našeho
sboru dobrovolných hasičů (SDH Dobříkov). V tu dobu
dešťová voda opět vytékala v obvyklém místě mezi obcí
Dobříkov a Rzy ve směru od lesa přes pole na chodník a dále
do vozovky silnice II/315 (průtah) ve směru do místní části
Rzy. Tato voda obvykle ohrožuje nemovitost Jandečkových
nacházející se po levé straně silnice na začátku Rzů, ale
tentokrát tomu bylo jinak.

provedením povrchové úpravy oplocení kompletní. Plotová
pole rozměrově nejsou stejná a spoje byly nýtované.
Zastupitel Milan Bublák odvezl dne 21.4.2020 oplocení do
firmy JOHUR, s.r.o. Vysoké Mýto, kde bylo provedeno
opískování a společně s Milošem Kajsrlíkem následně odvezli
opískované oplocení do firmy S & Ř, CH KOVO, s.r.o.
Chroustovice, která provedla finální úpravu práškovou
vypalovací barvou. Milan Bublák pak dne 28.4.2020 přivezl
oplocení zpět do obce a to bylo následně předáno k další
úpravě panu Klofátovi. V době úprav oplocení vznikla další
myšlenka na opravu betonové podezdívky oplocení.
Betonový povrch byl vlivem času degradovaný a v podezdívce
vzniklo několik trhlin. Nabízela se levnější varianta opravy
stávající podezdívky nebo vybudování podezdívky nové. Pan
Klofát provedl nejprve opravu trhlin a osazení kovového
oplocení a následně byla celá plocha podezdívky opatřena
tenkou vrstvou sanační malty moderní stavební chemie, v
tomto případě sanační maltou na sanace betonových mostů.
Povrch podezdívky byl opatřen hydrofobním nátěrem.
Podezdívka tak získala i jednotný estetický vzhled.
Kromě restaurátorských prací vlastních pomníků určených
pro odborníky ještě zbývalo pro dosažení ucelenosti
inovovaného prostoru obnovení výsadby rostlin a výměna
okrasného kameniva. Po dohodě, jak bude výsadba vypadat
přivezla Nikola Kajsrlíková s Evou Sloupovou dne 26.6.2020 ze
Školek Litomyšl, s.r.o. předobjednanou výsadbu. Následně v
sobotu dne 27.6.2020 jsme provedli nejprve prostorovou
úpravu zemního valu nacházejícího se kolem pomníku Rodu
Dobříkovských pánů z Malejova a následně výsadbu rostlin.
Příjemným překvapením bylo poskytnuté občerstvení v
podobě luxusního domácího zákusku paní Lenkou
Němcovou.

Dešťová voda odtékala po vozovce kolem Jandečkových
plynule dále do centra obce, kde plnila vtokovými mřížemi
naši jednotnou obecní kanalizaci. Problém byl o kousek dále u
Macháčkových. Pan Jiří Macháček má na svém pozemku malý
rybníček, spíše napajedlo pro domácí zvířata. V napajedle
stoupala hladina vody a hrozilo, že při dalším přírůstku
dešťových srážek vybřeží a ohrozí vyplavením sousední
nemovitost. Po příjezdu na místo byla jako příčina stoupající
hladiny napajedla identifikována hasiči a povodňovou komisí
obce zanesená kanalizační přípojka od nemovitosti Jiřího
Macháčka, sloužící současně jako přepad z napajedla do
obecní kanalizace. Naši hasiči se pokoušeli vodu z napajedla
odčerpat a vyčistit revizní šachtu na kanalizační přípojce, ale
řešení bylo nedostatečné. Hasiči na místě řídili kyvadlově
dopravu, ale i tak někteří bezohlední řidiči projížděli zúženým
místem na vozovce v místě zásahu tak rychle, že postříkali
nejen zasahující hasiče. Velitel zásahu Petr Podhájecký
8

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

povolal na pomoc jednotku SDH Zámrsk, která je zařazena v
kategorizaci hasičských sborů do vyšší kategorie (JPO III) a je
tak vybavena o něco lépe než naše jednotka (JPO V). V tomto
případě se jednalo o vybavení pro čistění potrubí tlakovou
vodou. Jako nejúčinnější se nakonec ukázalo ruční vyčištění
kanalizační přípojky v místě napojení do obecní kanalizace.
Kromě bahna promíchaného se žabincem a větvičkami byly v
přípojce nalezeny i předměty které do kanalizace nepatří –
tuhý komunální odpad. Vlastník napajedla provedl na
upozornění okamžité opatření, aby byl vtok do kanalizační
přípojky z napajedla chráněn sítem před dalším
mechanickými znečištěním. Při této akci jsme ověřili
otvíráním kanalizačních poklopů i stavebně technický stav
kanalizace a její funkčnost v blízkém okolí zásahu SDH. Na
místě pomáhala situaci řešit i naše povodňová komise.
Z důvodu nedostatku skladovacích prostor má obec Dobřikov
po dohodě s SDH Dobříkov dočasně uskladněny v garáži
hasičské zbrojnice zbývající sběrné nádoby na papír a plasty
(modrá a žlutá nádoba). Jak se při sobotním zásahu SDH
ukázalo, jejich další skladování není v prostorách garáže
hasičské zbrojnice možné z důvodu výkonu jejich poslání.
Obec Dobříkov proto potřebuje dle předchozích jednání s TJ
Sokol Dobříkov uvolnění dalšího prostoru v garáži v areálu TJ
Sokol Dobříkov pro skladování obecního vybavení a
komunální techniky.

Tato vlastní obecní výstražná tabulka je umístěna na několika
místech v naší obci, aby upozorňovala některé naše
spoluobčany a turisty na jejich POVINNOST, když nevědí co je
slušnost a ohleduplnost vůči ostatním.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

V prostorách obecního úřadu byly obnoveny prostory pro
služby nejen našim občanům. Původně jen kadeřnické služby
byly postupně rozšířeny o služby pedikérské a nově o služby
kosmetické. Služby nabízí:
V soboru dne 20.6.2020 byla v plné pohotovosti i naše
technická jednotka servisující a udržující chod obecní čistírny
odpadních vod (ČOV) a několika čerpacích jímek. Z přiložené
fotografie je patrné, že pan Jaroslav Březina a pan Miloslav
Koblížek právě sdělují paní starostce své momentální
zkušenosti s přebytkem dešťové vody v kanalizačním systému
a že situaci zvládají s úsměvem.
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Od 1.9. došlo ke zdražení jízdného. 30 % u autobusů a 100% u
ČSD. Důchodci jsou však u ČSD zvýhodněni, jezdí na průkazku
se slevou 50 % a důchodci nad 70 let zdarma.
Letošní rok byl na vláhu chudý, převládalo sucho. Měsíc
červenec se zařadil mezi 6 nejsušších červenců za dobu 114
let. Pro velké sucho byla na Labi zastavena lodní doprava,
některých místech republiky nedostatek pitné vody. I u nás
předseda MNV vyzýval občany k šetření vodou.

Kosmetický salon Eva
Kosmetické ošetření 1. českou dermokosmetikou zn. SynCare.
Standardní celkové ošetření obsahuje:
odlíčení, depilaci horního rtu, úprava a barvení obočí,
peeling, hloubkové čištění vč. UZ špachtle, zklidňující masáž
obličeje a dekoltu, aplikace masky, závěrečné ošetření
krémem, sérem, očním krémem (500 Kč).
Další služby:
parafínové zábaly rukou, samostatná zklidňující masáž
obličeje a dekoltu.
Podrobné informace a objednávky
na tel.: 737 171 650 - Eva Sloupová

Zdena Schejbalová – kronikářka

Pedikúra Lenka
Pedikúra mokrou technikou
cena základního ošetření 200 Kč
Objednávky a informace
na tel.: 605 478 417 - Lenka Němcová

Kadeřnictví
Kadeřnické služby v pátek 1x měsíčně
Vždy bez objednání, informace o termínech
na tel. 465 481 273 (OU) - Kulhánková Jana

Vážení spoluobčané,
již nějaký čas využíváme pro komunikaci s občany platformu
Mobilní rozhlas. Zatím převažující formou, je zasílání
informací pomocí SMS zpráv. Jak, jsme Vás již před časem
informovali, součástí platformy Mobilní rozhlas je aplikace
pro chytré telefony - „Zlepšeme Česko”

NĚCO Z KRONIKY Z ROKU 1990
Po celý rok se vyhrocovaly v Sovětském svazu národní
rozbroje, stále jsou hlášeny nepokoje, vyhlašován výjimečný
stav, zasahuje armáda a jsou ztráty na životech. Sovětský svaz
prožívá velkou krizi. Vrací se jim vojáci z Československa,
Maďarska, Německa, je naprostý nedostatek bytů a potravin.
Z naší republiky odchází sovětští vojáci, kteří vstoupili k nám v
r. 1968, jak se říkalo dočasně. Poslední vojáci z Vy-sokého
Mýta odešli 6.6.1990 a tak se ve Vysokém Mýtě konala
slavnost s hudbou pod názvem „Konec dočasnosti“. Lépe se
vyspí i naši občané ze Rzů, kde tito vojáci měli ve rzovském
písečníku střelnici a stálé střelby, hlavně v noci nedali
rzovským spát. V celé naší zemi se odklízejí sochy Gottwalda,
Stalina a jsou umísťovány sochy prvního prezidenta
T.G.Masaryka, přejmenovávají se ulice i města. Jako na
příklad místo Gottwaldova na původní název Zlín.
Byl zrušen trest smrti. Změnil se název naší republiky.
Nemáme Československou socialistickou republiku, nýbrž
Českou a Slovenskou federativní republiku. Mnoho jednání o
názvu předcházelo ve sněmovně národů, sněmovně lidu, než
došlo ke konečnému sjednocení.
5.7. byl zvolen prezidentem republiky opět Václav Havel.
A co uvítali naši mladí chlapci? Vojenská služba se zkracuje
vysokoškolákům z 1 roku na 9 měsíců a vojákům z 24 měsíců
na 18 měsíců.

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.
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- Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete
demografické, geografické a historické údaje, stejně jako
fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací
dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U
každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací
dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s
tím, kam vyrazit.

důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení
života u Vás i ve Vašem okolí.
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

Miloš Vích

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko!

Čas zklidnění
V březnu stáli ze dne na den všichni učitelé před úkolem
vzdělávat, i když se školy z důvodu šířící se pandemie
koronaviru uzavřely. Nikdo na to učitele nepřipravoval, nikdo
nedal žádný jasný návod, každý z pedagogů měl jinou
představu, jiné možnosti, i jiné možnosti svých žáků, pro které
bylo vyučování připravováno.

Aplikace je dostupná jako pro Android i pro iOS

I my v mateřské škole jsme nevěděli, jak bude toto období
dlouhé, a jak ho uchopit. Zda děti úkolovat, vytvářet jim plány
nebo je nechat užívat si volný čas se svou rodinou, být nablízku
mamince, pomáhat tátovi…
Po dvou měsících je jasné, že to co jsme opravdu potřebovali,
je zklidnit se, zpomalit, ujasnit si, co je důležité a co nás ve
školce jen zdržuje a přidělává práci. Je důležité nespěchat,
nelpět na nepodstatných věcech, užít si „teď a tady“, být spolu,
být rádi.

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

Každý konec školního roku je ve škole i školce hektický, jdeme z
akce do akce. Letos ale ne! A světe div, se… jde to také. Žádné
honění, shánění, zařizování dopravy atd…. Mateřská škola nyní
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funguje v menším počtu, některé děti zůstaly do konce
školního roku doma. Menší kolektiv dělá všem dobře. Nikam
nespěcháme, hrajeme si spolu, pečeme, děláme experimenty,
učíme se k sobě hezky chovat….
Školství se dlouhodobě potýká s mnoha problémy, které se v
minulosti neřešily nebo řešily částečně. Jak víme, ryba
většinou smrdí od hlavy. V tomto období jsme byli svědky toho,
že hlava v podobě ministra školství se od těla jaksi oddělila. V
jeden čas to vypadalo, že hlava se dočista ztratila. Nebyla,
nekomunikovala... Ale zjistila, že se hledá. A našla se. A tím
začalo období jiné. Hlava začala vydávat pokyny. Tu zmatené
více, tu zmatené méně. Za zmínku jistě stojí zevrubné manuály
v době pandemie pro školy a školky. Po velké kritice nakonec
ministr oznámil, že jde o nezávazná doporučení, a dokonce
prohlásil, že by se ředitelé škol měli raději řídit zdravým
rozumem, než oficiálními pokyny…. A to je poučení z celého
koronavirového období. ŘÍDIT SE ZDRAVÝM ROZUMEM.

Letošní Zápis do prvního ročníku nemohl být uskutečněn za
přítomnosti dětí. Moc se na budoucí prvňáčky těšíme, a proto
v září pro ně chystáme velké překvapení.
Všichni ze ZŠ Dobříkov

Přejeme hezké léto a buďte zdraví
učitelky z MŠ

Koronavirus ovlivnil celý svět a samozřejmě
i vyučování našich žáků se tak výrazně změnilo. Přesunulo se do domovů v takzvanou
„distanční výuku“. Děti se vzdělávaly
domácím prostředí, prázdniny to však nebyly. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat především rodičům za nadstandardní
spolupráci se školou, vynikající komunikaci, posílání zpětné
vazby v podobě zpráv, fotografií a videí, přihlašování na online
Skype setkání dětí s učitelkami, vyzvedávání pracovních listů a
sešitů a v neposlední řadě za pomoc dětem v jejich domácím
vzdělávání. Vážíme si „našich“ rodičů a toho, že dobříkovská
škola má rodinný charakter. Velkou radostí pro natěšené žáky,
učitele (a možná i některé rodiče) bylo znovuotevření školy. S
dětmi jsme návrat do školních lavic oslavili „Barevným
týdnem“. Duha, jako symbol naděje, že svět zase bude takový,
jaký být má, se odrazila nejen na barvách našeho oblečení.
Vyhlížíme tak s nadějí ve shledání se všemi žáky a spolužáky za
běžného provozu, jako tomu bylo před koronavirem.

Děti se učily doma

Online setkávání se spolužáky a paními učitelkami
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Znovu ve škole a v rouškách

Děti se učily doma

Konečně jsme mohli po návratu do školy předat
o d m ěny a D I PLO M p ro n ej lep š í t říd u
pardubického kraje našim páťákům za vítězství v
internetovém kurzu Hravě žij zdravě. Ještě jednou
blahopřejeme!
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Na ty pravé čarodějnice, které připadají na poslední duben,
jsme se kvůli pandemii sejít bohužel nemohli, ale protože se
situace začíná konečně lepšit a pevně věříme, že tahle
nepěkná doba bude brzy úplně za námi, jsme se jako výbor TJ
Sokola Dobříkov rozhodli, že by byla veliká škoda, se o tento
tradiční zábavný podvečer připravit. Proto nás napadlo, že si je
zkrátka uděláme o měsíc později, tedy v sobotu 30. května.
Krásně se to hodilo, jelikož následující pondělí se slavil
Mezinárodní den dětí, a proto jsme nejenom pro naše
dobříkovské děti připravili i malý soutěžní program s názvem
,,čarodějnický desetiboj“, kde byl každý vítězem a obdržel
sladkou odměnu. Počasí nám přálo, i když to zprvu nevypadalo
a trochu jsme se strachovali, aby nepršelo, ale nebe bylo
milosrdné, nespadla ani kapka naopak vykouklo sluníčko.
Soutěže se vydařily, děti si je moc užily, a protože nejenom jim
vyhládlo, kolem šesté hodiny se zapálil malý ohýnek, kde jsme
si opekli buřtíky. Za dohledu SDH Dobříkov, se pak v sedm
hodin zapálil velký oheň i s čarodějnicí, kterou jsme
pojmenovali COVID-19, dali ji roušku a všechno to symbolicky
spálili. Pivo, víno, limonády, všechno teklo proudem, sešlo se
nás opravdu požehnaně, všichni byli šťastní, že si mohou po
dlouhé době užít zábavy a popovídat s přáteli a my byli šťastní
dvakrát tolik, protože nápad měl smysl a akce se vydařila.
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Sokolský klub znovu zahájil provoz.
Otevírací doba:
STŘEDA od 17 hodin
PÁTEK od 17 hodin

Přijďte nás prosím podpořit!
Čepujeme pivo Bernard, na baru máme
za velmi příznivé ceny mnoho dalších
dobrot jak pro dospělé, tak i pro děti
a veškeré výdělky budou investovány
na podporu sportu v Dobříkově.
Výkonný výbor TJ Sokol Dobříkov

Před startem jarní části letošní sezóny byl Dobříkov na 7.
místě tabulky I.B třídy Pardubického kraje, skupiny A. Po
třinácti odehraných kolech na podzim měli fotbalisté
Dobříkova na svém kontě 21 bodů za 7 vítězství a 6 porážek s
celkovým skóre 33:29. Všichni se těšili, až to na jaře vypukne.
Jarní část měla odstartovat v sobotu 21.března na hřišti SK
Rozhovice. Nyní více jak 2 měsíce po startu jarní části víme, že
letos měla jarní část úplně jiný průběh než ve všech
dosavadních ročnících. Místo kopaček si fotbalisté nasadili
roušky a místo toho, aby vyběhli na zelený pažit, zůstali doma
a chodili tak maximálně na procházky do lesa. Inu, jak říkávala
moje babička, člověk míní a PánBůh mění :-) Po několika
týdnech čekání jak to bude, rozhodlo 7. dubna vedení FAČR,
že letošní ročník amatérských fotbalových soutěží skončí, aniž
by jarní část začala. Pořadí zůstává, nikdo nesestupuje a nikdo
nepostupuje. Příští roční 2020/2021 nás čeká fotbalové
repete ve stejném složení. Bude tedy ještě záležet, které
soutěže jednotlivé týmy přihlásí. Termín pro odeslání
přihlášek je 19.června 2020. Mistrovské soutěže by podle
předběžného plánu měli začít 8. - 9. srpna. Všichni, kdo jsme
se těšili na fotbalové jaro, tak musíme počkat až na ročník
2020/21 a fotbalový podzim?
Ne tak docela. Fotbalisté to bez míče dlouho nevydrží. A tak,
když se uvolnila vládní “covidová” opatření, tak se je několik
chytrých domluvilo, a není náhoda, že je mezi nimi i Dobříkov
a domluvili v měsíci květnu a červnu turnaj “Covid 19”.
Turnaje se účastnily týmy Sokola Dobříkov, Sokola České
Heřmanice, SK Zámrsk, TJ Sloupnice a TJ Slavoj Cerekvice.
Za výkonný výbor TJ Sokol Dobříkov
Markéta Zavřelová

za fotbalový oddíl, Miloš Vích
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ROZPIS ZÁPASŮ - PODZIM 2020
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA

09.08.20
15.08.20
22.08.20
30.08.20
05.09.20
12.09.20
19.09.20
26.09.20
03.10.20
11.10.20
18.10.20
24.10.20
31.10.20

15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

TJ Sokol Dobříkov - FC Titanic Srch
SK Stolany - TJ Sokol Dobříkov
TJ Sokol Dobříkov - AFK Horní Jelení
Sokol Svratouch - TJ Sokol Dobříkov
TJ Sokol Dobříkov - SK Lázně Bohdaneč
SK Rozhovice - TJ Sokol Dobříkov
TJ Sokol Dobříkov - SK Spartak Slatiňany
TJ Sokol Dobříkov - SK Sokol Prosetín
FC Nasavrky - TJ Sokol Dobříkov
TJ Sokol Dobříkov - TJ Slavoj Choltice
SK Řečany nad Labem 1920 - TJ Sokol Dobříkov
TJ Sokol Dobříkov - FK Junior Skuteč
SK Rváčov - TJ Sokol Dobříkov

Domácí zápasy jsou vyznačeny tučně

V rámci letní přípravy na další sezonu, přijel naše mladé fotbalistky a fotbalisty podpořit i Jan Koller, bývalý český
fotbalový útočník a reprezentant (1995-2009), člen Klubu ligových kanonýrů (180 gólů) a rodák ze Smetanovy Lhoty.
Půjde i někdo z Dobříkova v jeho šlépějích? Uvidíme za pár let :-)

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 20. 11. 2020
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