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Možná jste si už zvykli, a možná ještě ne, a možná si ani zvyknout
nechcete. Ale je to tak, že poslední dobou se většina věcí a událostí,
na které jsme byli léta nějak zvyklí, děje trochu jinak, než jsme si
ještě na začátku tohoto roku mysleli. V Dobříkově se stalo již tradicí,
že v předvečer štědrého dne se společně scházíme, poklábosíme,
popijeme něco teplého, poslechneme si pár koled a odneseme si do
svých domovů kousek světla, které doputovalo až z dalekého
Betléma. Poprvé to bylo v Dobříkově v roce 2006, i když v mnohem
komornější formě, než tomu bylo v posledních letech. Letos ale není
jasné skoro nic. Není jasné, co nám situace kolem Covidu v prosinci
dovolí, a co ne. V jakém stupni ‚veřejné uzávěry‘ se budeme
nacházet a kolik se nás bude moci na veřejnosti potkat, aniž bychom
tím porušovali aktuální pravidla a nařízení. Ale mám pro Vás
dobrou zprávu. Betlémské světlo, pokud nebude úplný zákaz
vycházení, dorazí do Dobříkova i letos. Příjezd Betlémského světla
z Betléma do Linze a poté rozvoz do jednotlivých států Evropy bude
také probíhat trochu jinak než v minulých letech. Do Linze doputuje
Betlémské světlo letadlem, tak jako tradičně pokaždé od roku 1986.
Vzhledem k současnému vývoji epidemie ale proběhne v sobotu 12.
prosince 2020 místo mezinárodního setkání skautských delegací v
Rakousku pouze online stream z ekumenické bohoslužby v
Salzburgu. Vlastní předávání plamínku Betlémského světla
proběhne na hranicích sousedících států. Zde si jej převezmou také
skauti z Brna a následně je předají na dalších hranicích svým
sousedům. Následující sobotu, 19. prosince 2020, proběhne,
pokud to situace dovolí, rozvoz Betlémského světla po České
republice. V roce 2019 bylo Betlémské světlo rozváženo v 62
vlacích, které přivezli Betlémské světlo na celkem 765 nádraží.
Rozvoz již 31 let (od roku 1990) zajišťují brněnští skauti ze střediska
Řehoře Mendla.
Aktuální informace o Betlémském světle naleznete na stránkách
www.betlemskesvetlo.cz.
V Dobříkově bude letos probíhat předávání Betlémského světla také
trochu netradičně. Vrátíme se v tradici zpátky do roku 2006. Tehdy
jsme Betlémské světlo rozdávali ve dvou. Sice to bylo také před
Obecním úřadem, ale nebylo to doprovázeno nějakým kulturním
programem, sousedským potlachem či grogem a svařákem.

prosinec se chýlí ke svému konci a jsou tu nejkrásnější svátky v roce.
Jako každý rok bychom měli bilancovat, jak daný rok proběhl, co se
přihodilo, co se povedlo a kde jsou naše slabá místa. Dovolte nám se
věnovat některých tématům v dalším vydání Dobříkovských novin,
neboť Vánoce, nadcházející svátky a Nový rok jsou hlavně o pohodě,
klidu a souznění mezi přáteli a blízkými. Dnes chci poděkovat všem
jednotlivcům, skupinám, organizacím, pracovníkům obecního
úřadu, prostě všem, kteří se podílejí na organizování všech akcí
dějících se v naší obci. Dík patří též všem občanům, kteří si vybrali
naši obec pro svůj život. Všem hostům, účastníkům, návštěvníkům a
turistům, bez nichž by to všechno nebylo v naší malé obci úplně
ono.
Dovolte mi, milí spoluobčané, abych Vám jménem svým a jménem
obecního zastupitelstva popřála krásné, klidné, přátelské Vánoce,
dětem i dospělým splněné sny, v závěru roku chvilky odpočinku
strávené v klidu se svými blízkými a do dalšího roku pevné zdraví,
víru ve vše dobré a úspěšný rok.
Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

Obec Dobříkov děkuje občanům
za spolupráci v roce 2020
přeje hodně zdraví a úspěšný rok 2021.

Stejně jako v předchozích letech Vám jej přinesou skauti ze
skautského střediska Skály Choceň (chocen.skauting.cz). Prosím
abyste dodržovali aktuálně platná pravidla a nařízení vyhlášená
vládou ČR. Pokud by někdo nemohl dorazit, a přesto by chtěl mít
Betlémské světlo doma, tak stačí když napíše nebo zavolá na
telefonní číslo 777 220 963 a my mu Betlémské světlo ve středu
23.12. večer doneseme až domů.
1

Pokud by se epidemiologická situace v prosinci natolik zlepšila, že
by bylo možné bez nějakých omezení pořádat hromadné venkovní
akce, tak Vás o tom budeme včas informovat a Betlémské světlo
budeme předávat se vší parádou.
Za organizátory Betlémského světla v Dobříkově a choceňské skauty
Miloš Vích - Muff

To, co jsem psal o Betlémském světlu platí i o Tříkrálové sbírce. Ani
konání této, v Dobříkově již tradiční, akce není jisté. Poprvé jsme
s dětmi v Dobříkově na Tři krále koledovali v roce 2006. A byla to
vždy krásná a radostná akce. Jak zásluhou jednotlivých koledníků,
tak i zásluhou Vás, štědrých dárců. Jak to bude v lednu 2021? To
zatím v době vydání tohoto čísla Dobříkovských novin není jasné.
Normálně by Tříkrálová sbírka v Dobříkově proběhla v sobotu 9.
ledna. O tom zda, a případně jakou formou, Tříkrálová sbírka
v Dobříkově proběhne, Vás budeme informovat formou SMS a
zprávou na webových stránkách www.dobrikov.cz O tom, jaké má
C h a r i t a Č R p l á ny j e m o ž n é s e d o č í s t n a s t rá n c e
www.trikralovasbirka.cz/novinky/trikralova-koleda-zazni/ z 3.
listopadu 2020:
Možná letos nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a
především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do
vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se
bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním
místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i
koledu virtuální.
Jedno je jisté - Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se
ještě neví, v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností,
že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří
v tvář. Jak na to Charita zareaguje? Ve hře jsou momentálně tři
scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a
klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021.
Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž
budou dodržena všechna nařízení. Charity na všech úrovních jsou v
kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi, aby byly
stoprocentně připravené neriskovat zdraví svých přispěvatelů a
dobrovolníků. A pochopitelně zaměstnanců, protože do sbírky se
velmi často jako dobrovolníci zapojují i pracovníci Charit z terénu,
kteří za sebou budou mít náročné měsíce a jejichž pomoc bude i
nadále nepostradatelná. Organizátoři sbírky se však musí brát v
potaz také hrozící nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože
osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu
pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. Sbírka
se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtuálního prostoru a
své věrné příznivce se pokusí oslovit on-line. Nechce přitom
připravit dárce o zážitek z koledy, ani požehnání, které koledníci do
domů přinášejí. „Snažíme se využít všechny možnosti, které nám
on-line prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová. Všechny přípravy a
varianty koledy však mají jedno společné - ani tentokrát se
neobejdou bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i
motto sbírky totiž zůstávají stejné - hlavní je pomoc lidem v nouzi a
pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity mají s dodržováním
přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i
zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede je dodržet i při
koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi mrzel,“ zní z
Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři
králové po České republice děj se, co děj!
Za organizátory Tříkrálové sbírky v Dobříkově
Miloš Vích

Děkujeme všem - žákům,
rodičům i všem ostatním, kteří
nás podporují, za spolupráci a
pevné nervy. Všem přejeme
hodně hodně zdraví a elánu
do nadcházejícího roku 2021 a
pevně doufáme, že se zase vše
vrátí do „normálu“.
Krásné Vánoce a zdravý a
šťastný nový rok 2021 vám
přejí všichni z dobříkovské
školy.

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.
Šťastná Kristýna, starostka SDH Dobříkov

I přesto, že rok 2020 nepatří k těm nejlepším rokům, je potřeba
neztrácet naději a věřit, že společně to zvládneme, překonáme a
v tom dalším roce se budeme moci zase opět bavit, sportovat a
užívat si tolik důležitých společných chvil s místními bezva
občany, které naše skvělá obec Dobříkov má. Celý Výkonný
výbor TJ Sokola Dobříkov Vám přeje jen to nejlepší v roce 2021 a
krásné Vánoce.
Markéta Zavřelová
Hospodář, TJ Sokol Dobříkov

