roku odstartovaly masopustní veselice. V září se uskutečnilo
slavnostní otevření MŠ Dobříkov, ale to bylo vše. Obec byla
donucena zrušit dva termíny divadelních představení, přednášku
JUDr. Miroslava Antla, přednášku o zdravotnictví, ples
Mikroregionu i zpívání u Betlémského světla. A protože zákazů již
bylo mnoho, koncem roku se pro odvážné a samozřejmě za
dodržení všech bezpečnostních nařízení, uskutečnilo rozsvícení
vánočního stromku s horkým nápojem. Na silvestra se pak podávala
čočková polévka. Dík patří vám všem, kteří jste se přišli trochu
odreagovat a v této nepříznivé době nás podpořit.
Na všechny tyto události, akce, činy, byly obcí Dobříkov vynaloženy
nemalé finanční prostředky.
Ve výdajové části tvořili v roce 2020 nejvyšší podíl investice. A to do
výstavba a údržba inženýrských sítí ve výši 10 mio, investice do ZŠ a
MŠ ve výši 5,5 mio, výstavba dětského hřiště 927 tis. Z
nejdůležitějších dále provoz a údržba ČOV 569 tis, odpady 610 tis.
Stav účtů k 1.1.2020
9 269 000 Kč (včetně již poskytnuté
dotace)
Stav účtů k 31.12.2020 3 051 968 Kč
Závěrečný účet obce i návrh rozpočtu na rok 2021 naleznete na
www.dobrikov.cz

dostává se vám do ruky první číslo Dobříkovských novin v roce 2021.
V tomto vydání bychom vám chtěli přiblížit dění v obci. Seznámit vás
s projekty, které se podařilo či nepodařilo uskutečnit a které v
letošním roce probíhají nebo proběhnou. Dovolte mi tedy shrnout
krátce události minulého roku 2020.

Koncem roku 2019 byly zahájeny stavební práce na přístavbě nové
MŠ. Ty probíhaly i v následujícím roce 2020 a v měsíci září se
podařilo novou mateřskou školu otevřít. V přístavbě vznikly dvě
nové šatny, třída, sociální zařízení, kuchyň a zázemí pro personál.
Podařilo se nám tak uskutečnit změnu oproti původnímu projektu a
umožnit všem dětem z mateřinky vstupovat pouze jedním
vchodem. Tím se uvolnily nevyhovující prostory chodbových šaten
základní škole. Nově tedy děti navštěvující první a druhý ročník ZŠ
mohou tyto šatny po mateřské škole využívat.
V novém sídlišti pokračovaly práce na budování infrastruktury pro
výstavbu rodinných domů pod školou. Díky dotaci z MAS bylo
možné vybudovat i chodníky podél hlavní i komunikace k ČOV, se
kterými jsme začátkem roku z finančních důvodů nepočítali.
Komunikaci pokryl asfaltový povrch, byly osazeny sloupy veřejného
osvětlení. V pravé části podél hlavní komunikace k ČOV jsme
formou brigády zastupitelů vysázeli lípy.
Změnil se prostor i kolem Konzumu. Díky akci zastupitelstva byl
původní koutek vypleněn a revitalizován. Na výsadbu jsme použili
jak původní rostliny a dřeviny, tak i nové, především voňavé
levandule, vřesovce, azalky a okrasné traviny. Rododendrony jsme
nově vysázeli u pomníku padlých a celý prostor jsme zakornili.
Obnova zeleně pokračovala dále směrem k hornímu konci obce.
Před golfovým hřištěm a v místě staré hospody byly vysázeny
růžové hlohy, které krášlily naši obec již od nepaměti. Byla také
opravena Boží muka před Horníčkovými a pomník Pánů z Malejova.
Díky obecním zaměstnancům se podařil pročistit zarostlý prostor
okolo kostela. Ten byl následně osázen 10 kusy břízek, kalinami a
klokočím. V areálu za kostelem bylo pro děti zrekonstruováno
dětské hřiště a doplněno o nové posilovací prvky pro dospělé.
Dětské hřiště bylo částečně vybudováno i ve Rzech, další prvky
plánujeme osadit letos na jaře. Díky několika místním nadšencům
se zde podařila částečně zpevnit cesta okolo Močidla. Další akcí
bylo vybudování nové autobusové zastávky s přístřeškem. Původní
místo pro zastávku autobusu bude během jara demontováno a
nový prostor osázíme opět zelení.
Ale nejen budováním živ je člověk. Ke spokojenému životu
neodmyslitelně patří také kultura a zábava. Letošní rok, díky
nepříznivým okolnostem, nebyl zábavě zrovna nakloněn. Počátek

Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

O čistírnu odpadních vod v obci se starají pan Koblížek Miloslav a
pan Březina Jaroslav. Patří jim za to velký dík. Je to práce náročná a
provádět se musí za každého počasí. Obecní kanalizační systém je
koncipován formou přečerpávacích jímek. Tato místa jsou velmi
poruchová, je nutné o ně řádně pečovat. Pravidelně se musí čistit,
což přináší nemalé komplikace. Apelujeme na občany, aby do toalet
a do odpadů neházeli pleny, vlhčené ubrousky, hadry a jiné věci.
Přísný zákaz je i lití olejů do odpadu. Provoz ČOV za rok 2020
vyšplhal na 569 178 Kč. Na stočném bylo vybráno 468 614 Kč, ale jen
díky tomu, že mnoho občanů své závazky za minulé roky zaplatilo až
v roce letošním. V loňském roce bylo zastupitelstvem obce
Dobříkov odsouhlaseno od roku 2021 navýšení stočného na částku
32,- Kč /m3. Vězte není to mnoho, VAK Jablonné nad Orlicí, který
spravuje kanalizaci v ostatních obcích, navýšil částku na 45,76
Kč/m3. Z vybraných peněz plánuje obec v letošním roce upravit
některé přečerpávací jímky tak, aby při deštích nedocházelo k
zaplavování některých nemovitostí.
Od 1.1.2021 došlo k úpravě cen vodného na částku 42,57 Kč m3.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce
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V roce 2020 obdrželi občané nové nádoby na odpad. Zahájili jsme
tím novou etapu shromažďování a třídění odpadů v obci. Hnízda

s velkoobjemovými kontejnery byla zrušena, neboť se plnila
různorodým odpadem odloženým nejen občany místními. Byla
zřízena dvě sběrná místa, zatím provizorní, a to za penzionem
Amálka, směrem k firmě SUMMUS. V těchto místech budujeme
prostor pro sběr odpadů.
Již nyní zde můžete odkládat sklo (nikoliv tabule skla, ty zavezte do
sběrného dvora ve Vysokém Mýtě), bio odpad, plechovky. Ostatní
odpad, jakým je papír, plasty a komunální odpad, třiďte doma do
obdržených nádob.

rododendronů a 4 ks azalek na výsadbu u pomníku padlých, 90
netřesků na výsadbu u pomníku Rodu Dobříkovských z Malejova.
Celková částka za dřeviny a materiál přímo související s výsadbou
činila 153 000 Kč. Výrobky a vaky na zajištění závlahy 51 000 Kč,
odborný posudek a zajištění odborného dozoru nutný k obdržení
dotace 50 500 Kč.
Obec v roce 2020 zakoupila i nové stroje na úpravu zeleně. Sekačku
Stigu za 240 000, křovinořez FS 235 Stihl za 13 010 Kč, sekačku Stiga
combi s pojezdem za cenu 10 990 Kč.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

V obci zůstaly nadále rozmístěny kontejnery na bio odpad. Bohužel
někteří si bio pletou s plastovými sáčky, dokonce do těchto
kontejnerů vhazují posekanou trávu v plastových pytlích! Třídění
touto formou je neakceptovatelné. Dodržujte prosím zásady
třídění, v opačném případě bychom museli přistoupit na omezení
míst s bio odpadem, neboť před každým odvozem jsme povinni
obsah kontejneru zkontrolovat. Do bioplynové stanice jiný odpad
než bio vozit nesmíme.
Bio kontejnery byly koncem roku uskladněny a zazimovány. Během
března se dovezly a najdete je opět na vašich obvyklých místech.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

Jak již bylo zmíněno v předešlém čísle Dobříkovských novin, podali
jsme v letošním roce dvě žádosti na výsadbu zeleně. Bohužel
přislíbená dotace od nadace ČEZ byla správní radou ČEZ na poslední
chvíli, zřejmě z důvodů COVID_19, zamítnuta. Bylo nám ale
doporučeno na základě zamítnuté žádosti navýšit stávající žádost
podanou u MŽP ČR. Doporučení jsme ihned využili. Celková částka
dotace po navýšení činila 254 000 Kč. Tyto prostředky byly využity
na veškerou výsadbu v obci. Pořízeno bylo 20 ks lip zasázených v
novém sídlišti, 10 ks bříz, 16 ks kalin, 6 ks klokočí na výsadbu u
kostela, 20 ks hlohů na výsadbu u bývalé hospody a před golfem, 75
ks habrů na výsadbu živého plotu u dětského hřiště, 8 ks

V minulých letech obec Dobříkov započala s opravou památek, jimiž
se zde můžeme pyšnit. V loňském roce pokračovala oprava těch, na
kterých zub času zanechal své stopy. Památník Rodu Dobříkovských
z Malejova a Boží muka v parku u Drncových. Z památníku
Dobříkovských z Malejova bylo nejprve odstraněno zkorodované
oplocení. To bylo opískováno, poškozené části opraveny a následně
opatřeny novým nátěrem. Podezdívka byla opravena a natřena
hydrofobním nátěrem. Vnitřní část památníku jsme osázeli dvěma
druhy netřesků a prostor okolo pomníků vyplnili okrasným
kamenivem.
Boží muka v parku u Drncových si vyžádala náročnější opravu.
Největším problémem památky byly masívní trhliny v pískovcovém
kvádru. Ty byly způsobeny korozí kovového kříže, který zvětšil svůj
objem a roztrhl masu kamene. Do budoucna by nepochybně hrozilo
roztržení pískovce a pád kamenných částí soklu i litinového kříže na
zem. Restaurátorských prací na kříži se ujal námi oslovený
restaurátor Filip Špatenka z Vraclave. Nejprve byl odvrtán a vyjmut
litinový kříž včetně výztuhy v zadní části. Popraskané části pískovce
byly sejmuty. Spáry byly začištěny, rozlomené části přilepeny zpět.
Bylo znovu vypsáno písmo v zadní ploše památky. Povrch pískovce
byl nastříkán biocidním přípravkem. Litinové prvky byly opískovány,
zinkovány a natřeny kovářskou černí. Figura Krista a reliéf anděla
byly vyzlaceny zlatou barvou, stejně jako písmena INRI. Plůtek byl
demontován. Chybějící části byly nahrazeny novými prvky. Byla
vyměněna branka a osazena novými panty. Plotní dílce byly
opískovány, zinkovány a natřeny protikorozní kovářskou černí.
Podezdívka oplocení byla sanována sanační maltou a opatřena
hydrofobním nátěrem. Vzhledem k počasí se na konci roku práce
zastavily a finální úprava byla provedena na jaře 2021, když již bylo
příznivějšího počasí. Byly provedeny zbývající sanační práce na
podezdívce oplocení a osazení opravených plotových dílců. Z
prostoru mezi soklem a podezdívkou oplocení byle odstraněna
původní zemina, byla položena nová geotextílie a vyplnění prostoru
okrasným kamenivem.
Částky vynaložené na opravu těchto památek činí u Památníku
Rodu Dobříkovských z Malejova 57 500 Kč a zatím Boží muka na 87
000 Kč, kde 67 000 Kč tvoří restaurátorské práce.
Díky dobrovolníkům a nadšencům, kteří se podíleli na opravě
těchto památek, obec Dobříkov ušetřila desítky tisíc Kč. Dík patří
především panu Janu Klofátovi, který zajišťoval demontáž a montáž
oplocení a sanaci podezdívky oplocení. Pan Radek Březina zajišťoval
povrchovou úpravu a kompletaci chybějících nebo poškozených
prvků oplocení.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

Ke konci roku 2020 měla obec Dobříkov 549 obyvatel, z toho 266
mužů a 283 žen, 119 dětí do 15 let, průměrný věj činil 38,39 let.
Se smutkem vzpomínáme na ty, kteří nás v roce 2020 a na začátku
roku 2021 opustili:

Houdková Zdenka, Šimková Genowefa, Nepraš Milan, Pištora Jan,
Hanzl Vladimír, Schejbalová Jana, Burešová Karla, Kopecký Jaroslav
Kopecká Jana, Sladký Bohumil
Ludmila Miková, účetní obce

slušnosti a není líný, ten s uklízením problém nemá. Stačí sáček a
exkrement vhodit do popelnice. Obec nechce k tomu to problému
přistupovat formou expresních zákazů a nařízení, jakými může být
vyhláška o psech s pokutou 10 000 Kč, či zvyšování poplatků za psy v
řádu desetinásobku. Prosíme přemýšlejte.
Pro připomenutí povinností majitelům psů máme po obci
rozmístěné naše značky. Vlevo model 2021, vpravo model 2020.

Vzhledem k současné situaci a s úmyslem neohrozit rizikovou
skupinu obyvatel, jsme přistoupili k netradičnímu řešení blahopřání
jubilantům i novým občánkům roku 2020 a 2021. Připravené
drobné dárky, jsme všem předali koncem roku individuálně.
Věříme, že netradiční doba brzy pomine a budeme všichni mít
možnost se na některé společenské akci v Dobříkově sejít.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

Jubilanti 2020 : 85 let Baťová Věra, Svatoš Jaroslav
80 let Šumpíková Bohumila, Jandečka František,
Braun Josef

Sbor dobrovolných hasičů Dobříkov obdržel nový
devítimístný dopravní automobil. Obec ho zakoupila za 1 147 201 Kč
s přispěním dotace Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky ve výši 450 tisíc korun a z
třistatisícové dotace Pardubického kraje. Zbývajících 397 000 se
zaplatilo z obecního rozpočtu. Vozidlo bylo dodáno firmou THT
Polička, s.r.o. Z nového automobilu máme velikou radost, protože
zlepší podmínky pro činnost dobrovolných hasičů a zvýší
akceschopnost a operativnost naší hasičské jednotky. Bude sloužit
zejména k dopravě na místo události či k různým zásahům, ale také
třeba k dopravě hasičů na soutěže, námětová cvičení a schůze. Pro
dobrovolné hasiče je pořízení nového hasičského automobilu
významná událost. Jako dobrovolní hasiči jsme tady proto,
abychom v případě, když vznikne nějaký požár nebo neštěstí, mohli
vyjet a toto nové vozidlo nám v tom bude nemálo nápomocné.
Chtěla bych touto cestou poděkovat obci za to, že nám ho pomohlo
zajistit. Nový hasičský automobil nahradí současnou Avii A31,
kterou jsme používali doposud používali. Avie však nejde do
starého železa, i ona má již dnes svoji hodnotu.
Obec nám k novému dopravnímu automobilu zakoupila i přívěsný
vozík v ceně 140 tisíc korun, ve kterém budeme moc vozit kompletní
zásahové vybavení. I za tento nemalý dar velice děkujeme!!
V letošním roce jsme měli celkem 3 zásahy, jeden požární dozor a
jedno námětové cvičení. U všech třech zásahů se jednalo o
technickou pomoc v podobě čerpání vody zde v obci. Požární dozor
děláme tradičně na pálení čarodějnic, které byly z důvodu Covidu
posunuty na konec května. V případě námětového cvičení se
jednalo o dálkovou přepravu vody, kdy v Zámrsku byl simulován
požár traktoru s následným požárem v prostoru bývalého areálu
JZD.

Noví občánci:
Wahlová Laura, Chvojková Anna, Balvínová Lucie, Čáslavková
Bella, Šťastná Kristýna, Šťastná Alžběta, Raba Sebastián,
Pastrňák Filip, Machovičová Nela, Pelinková Adriana, Kolešová
Šarlota, Tmej Matteo, Horníček Jakub

Přejeme všem hodně zdraví a radost ze života.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce

V posledních letech přibývá stížností občanů na majitele psů, kteří
své miláčky venčí, ale bohužel po nich neuklízí. Přece je přáním
každého z nás, aby se nám v obci líbilo, abychom mohli chodit na
procházky bez obav z toho, že do čehosi šlápneme. Nežijeme již v
době, kdy se psi, husy a kozy proháněli po vsi a bylo to každému fuk.
Než si pejska pořídím, musím vědět, že budu mít také nějaké
povinnosti. Povinnosti k psovi, ale také ke svým sousedům a
spoluobčanům. Pokud půjdu psa venčit, nemohu být tak
bezohledný, že budu přehlížet jeho znečištění chodníku, trávníku,
veřejné cesty či pěšiny nebo dokonce okolí školy či dětského hřiště!
Tak, jak nás učili již naši rodiče i učitelé v raném dětství, že slušností
a povinností každého z nás je pozdravit a poděkovat, stejnou
slušností a morální povinností je na veřejnosti po svém pejskovi
uklidit. Je to můj pes a já jsem zodpovědný za to, co mimo svůj
domov dělá. V obci byly rozmístěny cedulky, upozorňující na úklid.
Mnozí toto nerespektují a argument, že chybí odpadkové koše,
které pořídí obec, jsou pouhou výmluvou. Kdo má v sobě kousek
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Bohužel jsme letos nemohli uspořádat akci pro děti „Setkání s
bájnými bytostmi“. Sice jsme měli vše připravené, bájné bytosti
objednané, ale Covidová situace nám realizovat tuto akci
nedovolila. Nakonec vše zlé je k něčemu dobré, protože v původním
plánovaném termínu bylo stejné velice deštivé počasí. Bude-li to
možné,určitě tuto oblíbenou akci pro děti uspořádáme v roce 2021.

V roce 2019 jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o
dotaci na veřejná hřiště z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“, podprogramu „Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku“. Jedná se o dotaci na rozšíření
stávajícího dětského a workoutového hřiště v areálu TJ Sokol
Dobříkov a na vybudování nového dětského hřiště u rybníku
Močidlo ve Rzích. Podpora MMR z tohoto dotačního programu je ve
výši 70% uznatelných nákladů. Protože jsme se žádostí zprvu
neuspěli, podali jsme žádost o podporu v roce 2020 znovu. V únoru
2020 jsme však obdrželi z MMR informaci, že nám byla přidělena
dotace nejprve na jednu žádost a o něco později i na druhou žádost.
Bylo nám jasné, že vznikla někde chybka. V krátké době jsme byli
MMR osloveni o vzdání se jedné přidělené dotace a tak jsme učinili.
V srpnu 2020 bylo provedeno zadávací řízení na výběr dodavatele
hřišť v rámci kterého bylo osloveno několik firem zabývajících se
výstavbou hřišť a výrobou dětských herních prvků a workoutových
cvičebních prvků. Cenovou nabídku podali 3 uchazeči o veřejnou
zakázku. Jediným a rozhodujícím kritériem byla standardně nejnižší
nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu na realizací díla podala
firma Tewiko systems s.r.o. Stráž nad Nisou ve výši 927 923 Kč s DPH.
Před výstavbou dětského hřiště byla našimi zaměstnanci
provedena šetrně demontáž 4 stávajících dětských herních prvků u
garáže v areálu TJ Sokol Dobříkov, protože jsme se rozhodli, že je
vlastními silami opravíme a rozšíříme jimi nové dětské hřiště ve
Rzích. Oprava bude spočívat ve výměně některých dřevěných dílů a
provedení nových nátěrů, jejich sestavení na novém místě a
provedení revize o bezpečnosti jejich užívání. Pro opravu herních
prvků jsme chtěli příhodně použít garáž TJ Sokol, kde se však
nepodařilo uvolnit dostatek místa a tak s jejich opravou začal náš
nový zaměstnanec lic. Leoš Teplý ve vlastní garáži. Začátek prací na
opravě herních prvků byl velmi rychlý, zastupitel Ivo Bezdíček
sehnal obratem nové dřevěné kůly na výměnu poškozených. Naším
záměrem bylo opravené herní prvky na hřiště ve Rzích osadit ještě
do konce tohoto roku. Z důvodu dovolených a nemoci našich
zaměstnanců se práce na opravě herních prvků zastavily a jejich
úsilí se soustředilo na jiné práce. Oprava herních prvků a jejich
montáž ve Rzích tak přechází do roku 2021. Mezi 4 demontovanými
herními prvky jsou 2 pružinová houpadla. Jedno z nich dodatečně
osadíme na hřišti TJ Sokol , aby byla celkem 2 a 2 budou rovněž ve
Rzích. Před zahájením stavebních prací v areálu TJ Sokol jsme
provedli úpravu rozmístění herních a workoutových prvků dle
původního projektu s cílem lepšího využití omezeného prostoru
fotbalovým hřištěm, asfaltovou komunikací, garáží a soukromým
pozemkem (dříve v majetku Hrubešových). Před nástupem
dodavatele jsme provedli polohové a výškové vytýčení jednotlivých
herních a workoutových prvků na hřištích. Velkou pomocí pro
označení vytyčovaných bodů byly vyrobené a barevně označené
dřevěné kolíky Milošem Kajsrlíkem.

Šťastná Kristýna, starostka SDH Dobříkov

Máme-li se zde pár slovy zmínit o letošní lokální výměně šindele a
ochrannému nátěru střechy roubeného podkarpatského kostelíka v
Dobříkově, stojí jako zajímavost uvést, že původní střešní krytinu
nechal přivézt z Podkarpatské Rusi senátor Václav Klofáč. Objednal
ji u tehdejší Státní správy lesů v Užhorodě. Hlavním důvodem byla
jeho snaha, co nejvíce zachovat původní ráz kostela. Šindel byl
vyroben z jedlového dřeva a byl přivezen už v polovině září 1930.
Podle dochovaných informací vydržela původní krytina až do
začátku osmdesátých let 20. stol.,
kdy byla nahrazen stávajícím šindelem. Delší trvanlivosti napomohl
vedle kvalitního materiálu ostrý sklon střechy, což lze přičíst umu a
znalostem dřívějších generací.
V roce 2001 vypracovala brněnská firma OK Pyrus návrh na
ošetření dřevěné konstrukce a střechy kostela jehož součástí byl
rovněž ochranný nátěr střešní krytiny, který se opakuje v
pravidelných pětiletých intervalech.
V letošním roce jej provedla firma Odehnal a syn z Proseče
ochranným přípravkem Karbolineum extra. Celkové náklady činily
87.755,- Kč, z čehož podíl dotace Pardubického kraje činí 60.000,Kč, podíl obce Dobříkov 20.000,-Kč a podíl vlastníka 8.755,-Kč.
Podle vyjádření majitele firmy pana Odehnala je stav krytiny
překvapivě uspokojivý i vzhledem k jejímu stáří a ochranný nátěr
pomůže prodloužit její funkčnost o dalších pět let.
Mgr. Jiří Plhák, farář Církve československé husitské
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vodovodního rozvodu, aby nemusela být hadice na zavlažování
připojována přímo ve studni, ale mimo prostor dětského hřiště v
nové podzemní kanalizační šachtičce umístěné blíže k fotbalovému
hřišti.
Tyto instalatérské práce prováděl Zdeněk Dolníček. Jeřábnické
práce při osazení pylonu lanové pyramidy zajistil Miroslav Houdek
svojí technikou a přemístění části přebytečné ornice Tomáš
Horníček ml. s technikou Richarda Hrdého. Některé práce prováděli
naši zaměstnanci a byla využita naše technika. Některé z uváděných
prací se jeví jako drobné práce, ale když přijdou ve vhodnou chvíli,
jsou důležité pro zdárný průběh celé stavby.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce
Stavební práce byly zahájeny dne 3.11.2020 prováděním zemních
prací Danielem Fajfrem s jeho minirypadlem a pokračovali až do
17.12. 2020. V průběhu stavby se ukázalo, že je na trhu nedostatek
vhodného štěrku pro použití na dopadové plochy herních prvků
nebo že vázne výroba herního prvku. Tyto drobné obtíže jsou
způsobeny z důvodu nedostatku stavebních, montážních i
výrobních kapacit. Z důvodu deštivého období, který způsobil
neúnosnost (podmáčení) terénu nebylo možné používat velkou
stavební techniku a přebytek ornice ponechaný u obou hřišť bude
za vhodnějších klimatických podmínek využit k rozprostření přímo
u hřišť a nebo bude odvezen a použit ke zlepšení travnatých ploch v
obci. Po provedení terénních úprav patrně až na jaře budou plochy
osety travním semenem.
Umístění herních prvků, vzájemné odstupy herních prvků, rozměry
dopadových ploch a jejich materiálové provedení se řídí
příslušnými ČSN, které musejí být dodrženy při realizaci, aby bylo
možné revizním technikem vydat protokol o revizi, který je
dokladem u bezpečnosti jejich užívání. Některé dopadové plochy
jsou travnaté, některé štěrkové a jedna z gumových dlaždic. Pro
osazení ohraničení dopadové plochy z gumových obrubníků byly
využity zednické dovednosti Karla Dammera a Františka
Heidenreicha.
V rámci našeho pozemku jsme provedli pro zvětšení plochy hřiště
prodloužení zatrubnění příkopu o dl.. 4 m. Příkop začíná u Farmy
Houdkových a končí napojením do Dobříkovského potoka u
sokolovny. V rámci výstavby hřiště v areálu TJ Sokol jsme začali řešit i
nevyhovující vyústění dešťových svodů garáže na terén nebo na
zpevněnou plochu před garáží, která tak vsakuje přímo pod základy
garáže. Odvedení dešťových vod z garáže bude zajištěno novou
kanalizační přípojkou napojenou do prodloužení zatrubnění
příkopu Odvodnění dopadové štěrkové plochy herního prvku ve
Rzích je provedeno pomocí podélné drenáže darované Michalem
Szabem. Limitujícím prvkem pro umístění herních prvků byla i
stávající vrtaná studna pro zavlažování fotbalového hřiště a její
nadzemní část z betonových skruží osazených do výšky cca 1 m nad
terénem. Abychom studnu nějak vhodně zakomponovali do
dětského hřiště a aby nebyla nebezpečná pro pobyt dětí, rozhodli
jsme se, že nadzemní část studny snížíme, aby mohla být využita
jako lavička. Současně s úpravami studny došlo k úpravě

Jako každý rok jsme žádali Správu a údržbu silnic Pardubického
kraje, p.o. (SÚS PK, p.o) o opravu obou krajských silnic, které
procházejí naší obcí a jsou v majetku Pardubického kraje. Zejména o
opravu sil. II. třídy č.315, která je průtahem obcí Dobříkov a Rzy
(směr Sruby – Týništko). Silnice II/315 je poškozena zejména
podélnými vyjetými kolejemi od těžké nákladní dopravy, příčnými a
podélnými trhlinami, plošnými rozpady, ztrátou asfaltového tmelu,
pokleslými opravami překopů pro inženýrské sítě apod. Silnice od
křižovatky u bývalé Hospody u Kusých ve směru na Zámrsk je
krajskou silnicí III. třídy č.3152, která končí na křižovatce se sil. I/35 v
Zámrsku. Opravy silnic, letní i zimní údržba jsou financovány z
rozpočtu Pardubického kraje a realizovány prostřednictvím své
zřízené organizace, kterou je od roku 2002 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, p.o. (SÚS PK) Tato organizace má po
Pardubickém kraji vybudována provozní střediska, tzv.
cestmistrovství, kterých je celkem 16. Správu a údržbu krajských
silnic zajišťuje v naší obci cestmistrovství Běstovice.
Oprava vozovky silnice II/315 je prováděna SÚS PK častěji z
důvodu, že se jedná o silnici II. třídy. Vesměs se jedná min. poslední
2 roky spíše o úpravy drobné jako je oprava výtluků vozovky a
oprava uličních vpustí a kanalizačních šachet. Zásadním důvodem je
cca před 2 lety zveřejněný záměr Pardubického kraje tuto silnici
modernizovat. Obec požaduje zejména provedení opravy příčných
překopů vozovky a výšková úprava uličních vpustí a kanalizačních
šachet, jejichž špatný stav je zdrojem hluku a přenosu vibrací do
okolních staveb s následkem vzniku trhlin ve zdivu a i dalších poruch
staveb. SÚS PK zatím provedlo opravu několika uličních vpustí a
kanalizačních šachet a projeté koleje u křižovatky u bývalé Hospody
u Kusých před Drncovými.
Oprava vozovky silnice III/3152 probíhala v posledních letech v
měsících červen až srpen podle priority oprav silnic stanovené SÚS
PK. V předchozích letech se jednalo o drobné opravy výtluků
postřikem asfaltovou emulzí s podrcením kamenivem a o opravu
výškově „spadlých“ okrajů vozovky položením asfaltové směsi v
těch nejhorších místech. V roce 2020 tomu bylo ještě později, a to
od poloviny srpna až do konce září, ale zato hodně radikálně.
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Dne 22.8.2020 proběhla s na obecním úřadě schůzka s vedoucím
cestmistrovství Běstovice, s panem Tomášem Lustykem. Paní
starostce se podařilo již dříve podanou písemnou žádost o opravu
silnice opravdu mimořádně okomentovat tak, že místo standardní
každoroční drobné opravy se jednalo o velkou opravu. Podél obou
okrajů vozovky byla v celém úseku silnice od konce obce u
Chvojkových až k železničnímu přejezdu, tj. v dl. 460 m položena
asfaltová vrstva v tl. 40-120 mm v pásech š. 1,0-1,5 m. Tím se okraje
vozovky výškově vyrovnaly do přijatelného příčného sklonu.
Vozovka se stala bezpečnou pro řidiče vozidel a cyklisty a chodci
nemusí při každém kroku balancovat, aby nespadly do příkopu. Za
rozsah této opravy patří poděkování vedoucímu cestmistrovství,
panu Tomášovi Lustykovi.

Místní komunikace, v naší obci před mnoha lety našimi občany
pojmenovaná jako ulice „Pytlácká“, začíná u prodejny Konzum a
končí patrně na okraji lesa a dále pokračuje jako lesní cesta. V
majetku obce je tato lesní cesta až k tzv. místně pojmenovanému
malému písníku Šturmák u křižovatky 4 lesních cest.
V září a říjnu letošního roku jsme se zaměřili na obnovení odvodnění
této lesní cesty jako preventivního opatření před přívalovými
srážkami. V letošním bohatém roce na dešťové srážky docházelo k
tomu, že dešťová voda z lesa dotekla i do ul. Pytlácké. Našimi
zaměstnanci s obecní technikou došlo k pročištění příkopů a
trubního propustku v horní části lesní cesty, aby mohly odvádět
dešťovou vodu přitékající na cestu z výše položených míst lesa. Při
prohlídce cesty bylo zjištěno, že byl někým odstraněn původní
příčný propustek z ocelové trubky na okraji lesa, který sloužil rovněž
pro odvedení dešťových vod zachycených příkopy lesní cesty a
zabraňoval přitékání dešťové vody z lesa do ul. Pytlácké.
Na společnost Lesy České republiky, s.p. byla v srpnu 2020 zaslána
písemná žádost o spolupráci při obnově zadržování dešťové vody
na lesních pozemcích. Následně proběhlo jednání za účelem
koordinovaného řešení zachycení dešťové vody ještě v lese a její
likvidace vsakem. Lesy České republiky, s.p. jsou správcem státních
lesů přiléhajících k naší lesní cestě.
V příštím roce bychom chtěli v úpravě odvodnění lesní cesty
pokračovat pročištěním dalšího úseku příkopů, vybudováním
nového trubního propustku v původním místě u okraje lesa a po
celé délce lesní cesty osadit několik příčných ocelových
odvodňovacích žlabů, tzv. svodnic, které by zachycovaly a odváděly
dešťovou vodu do lesa průběžně. Cílem je provést taková opatření,
aby zůstaly veškeré dešťové srážky spadlé do lesa v lese. Současně
došlo našimi zaměstnanci k pročištění uličních vpustí a
odvodňovacích rigolů v horní části ul. Pytlácké.
Dle informací občanů žijících v lokalitě ani v letošním roce
nepřiteklo z lesa do ul. Pytlácké takové množství dešťových srážek,
že by byly příčinou zaplavení zahrady Mládkových, Neprašových a
pozemku Konzumu. Tomu nasvědčuje i příčný sklon vozovky ul.
Pytlácké ve směrovém oblouku (v zatáčce) pod Bachurovými.

prava místních komunikací v Dobříkově
Kapacitu a vstřícné jednání se SÚS PK jsme v srpnu 2020 využili i pro
provedení lokálních oprav našich místních komunikací. Jednalo se o
opravu překopů pro inženýrské sítě na křižovatce do parku u
Drncových, na křižovatce na ul. Pytlácké ke 4 novostavbám RD a
před Hubáčkovými u lesa a o opravu podélné projeté koleje pod
chatami v trase kanalizace, patrně těžkým vozidlem svozu
komunálních odpadů. Opravy byly provedeny asfaltovou směsí,
postřikem asfaltovou emulzí s posypem kamenivem.
Celková cena opravy místních komunikací je 49 005 Kč s DPH.
Vlastními silami našimi zaměstnanci a brigádníky s využitím obecní
techniky byla z části opravena rozestavěná místní komunikace před
Mládkovými a Hrdými a dále byly vlastními prostředky upraveny
příjezdové komunikace u přes park u Památníku padlých v
1.světové válce a u autobusového zastávky „U sochy M.J.Husa“. V
těchto případech byla oprava provedena pouze navezením a
rozprostřením štěrku.
Z důvodu nedostatku kapacit jsme v letním období poprvé využili
pro posečení travního porostu podél místní komunikace ve Rzích
sekací techniku Správy a údržby silnic, p.o., která tyto služby nabízí.
Cena sekání trávy je ve výši 8 470 Kč s DPH.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

V neděli dne 4.10.2020 společně zastupitel Ivo Bezdíček s naším
obecním pracovníkem Ing. Stanislavem Končinským a se 2 dalšími
občany Rzů, Michalem Szabem a Jiřím Macháčkem provedli v rámci
akce „Rzováci Rzovákům“ opravu výtluků místní komunikace
procházející kolem rybníku „Močidlo“. Oprava byla provedena s
využitím obecní techniky z vyfrézovaného asfaltového materiálu,
který zajistil pro tento účel a obci věnoval pan Michal Szabó a ještě
další materiál má v zásobě.
Děkujeme za tuto iniciativu.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce
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Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Zámrsk – Dobříkov a chodník od Zámrsku
(úsek Zámrsk – železniční přejezd Dobříkov)

Pardubický kraj připravuje modernizaci této silnice v úseku od
železničního přejezdu v Chocni až po křižovatku se silnicí I/35 na
Týništku, tj. v délce 9,3 km. Náklady modernizace se budou
pohybovat v řádu stovek miliónů korun. Cca před 3 lety proběhla
modernizace této silnice v zastavěné části Chocně v úseku od
okružní křižovatky u zámku po železniční přejezd. Modernizace
silnice v úseku od železničního přejezdu v Chocni po odbočku na
bývalý Orličan byla provedena již před několika lety, ale bude
znovu zahrnuta do celé stavby modernizace silnice.
Modernizace se od opravy zásadně liší rozsahem stavebních
prací. V rámci modernizace dochází k úpravě výškového a
směrového průběhu silnice, k rozšíření vozovky, k odstranění
stávající konstrukce vozovky a vybudování nové konstrukce pro
dosažení její větší únosnosti, k obnovení a doplnění odvodnění a
dopravního značení.
Na jaře roku 2020 bylo z provedených sond na vozovce sil. II/315
patrné, že Pardubický kraj připravuje podklady pro zpracování
projektu modernizace silnice. V říjnu 2020 jsme byli jako obec
osloveni Pardubickým krajem o poskytnutí informací o našich
záměrech, které plánujeme v nejbližších letech ve styku se sil.
II/315, aby byly zapracovány do podkladů zadávacího řízení na
zpracování projektové dokumentace modernizace.
Pardubickému kraji jsme m.j. sdělili záměr spol. Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (VAK) na výměnu
vodovodního řadu formou rekonstrukce a opravy vodovodu v
úseku od Základní školy a Mateřské školy v Dobříkově až po konec
obce Rzy. Poskytli jsme informaci od spol. ČEZ Distribuce, a.s.,
která bude připravovat na základě naší žádosti podané na jaře
2020 na rok 2025 rekonstrukci elektrického nadzemního vedení
nízkého napětí (NN) formou uložení vedení do země. Naším
záměrem je provést podél silnice II/315 v obci Dobříkov a v
extravilánu mezi obcí Dobříkov a Rzy rekonstrukci chodníků,
provést výstavbu propustku pod silnicí v úseku mezi obcemi jako
součást protipovodňových opatření navržených v komplexní
pozemkové úpravě, vybudovat splaškovou kanalizaci v úseku od
začátku obce Dobříkov ve směru od Srubů po křižovatku ve směru
na Zámrsk a provést uložení rezervních chrániček pro inženýrské
sítě.
Současně s našimi záměry a se záměry jiných správců
inženýrských sítí jsme využili prostor i na sdělení našich
požadavků na modernizaci silnice s cílem zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci, zejména chodců a na omezení přítoku dešťových
vod ze silnice na naši čistírnu odpadních vod. Jedná se o tyto
požadavky:
- vjezdová brána (zpomalovací prvek) na začátku obce Dobříkov
ve směru od obce Sruby,
- vjezdová brána na začátku obce Rzy ve směru od obce Týništko,
- odvodnění silnice II/315 v obci Dobříkov, v obci Rzy a v úseku
mezi obcemi Dobříkov a Rzy vyřešit samostatnou dešťovou
kanalizací (dílčími úseky) tak, aby nebyla dešťová voda přiváděna
na obecní ČOV,
- úsekové měření rychlosti jízdy v obci Dobříkov.
Další požadavky nebo zpřesnění těch uvedených bude možné
provádět i v době zpracovávání projektové dokumentace
modernizace silnice.

Dne 24.6.2020 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a
správních agend, jako příslušný speciální stavební úřad dle
stavebního zákona schválil stavební záměr Pardubického kraje a
vydal rozhodnutí - společné povolení ve společném územním a
stavebním řízení na stavební záměr s názvem „Modernizace
silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov“ dle dříve zpracované
projektové dokumentace pro Pardubický kraj.
Stavební záměr řeší modernizaci silnice III/3152 od křižovatky se
silnicí I/35 přes obec Zámrsk až po železniční přejezd před obcí
Dobříkov a odstranění a výstavbu mostního objektu ev. č. 3152-2
přes vodní tok Loučná v obci Zámrsk včetně přeložek vedení
veřejného osvětlení, telekomunikačního vedení a vodovodu.
Dle projektové dokumentace je modernizace silnice řešena v
úseku od křižovatky se sil. I/35 v obci Zámrsk až po železniční
přejezd u Dobříkova, tj. v délce 2 166 m. Pardubický kraj má
patrně záměr připravit modernizaci zbývajícího úseku silnice v
délce 460 m od železniční trati až na křižovatku se sil. II/315 u
bývalé Hospody u Kusých v dalších letech.
V návaznosti na tuto stavbu si nechala obec Zámrsk zpracovat
projektovou dokumentaci chodníku podél sil. III/3152 v úseku od
Státního oblastního archivu po železniční trať u Dobříkova. První
úsek chodníku ve směru na Dobříkov je navržen v úseku od
archivu po levé straně silnice až ke sjezdu na hřbitov, kde je
navrženo přes silnici III/3152 místo pro přecházení a od tohoto
místa je chodník navržen po pravé straně silnice až k železniční
trati.
Kdy bude provedena realizace modernizace silnice s výstavbou
nového mostu přes Loučnou a chodník k železniční trati závisí na
finančních možnostech Pardubického kraje a obce Zámrsk. Pokud
budou obě stavby zrealizovány v plném rozsahu a v krátké době,
může do nich být zasaženo připravovanou stavbou nadjezdu přes
železniční trať u Dobříkova v rámci projektu zvyšování traťové
rychlosti ze současné rychlosti 160 km/h na rychlost 200 km/h.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Začátkem října 2019 proběhlo na obci jednání se zástupci
společnosti METROPROJEKT Praha a. s., která zpracovala pro
Správu železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) Ověřovací studii
zavedení rychlosti 200 km/h na celostátní železniční trati Praha –
Česká Třebová, v úseku Choceň – Uhersko, tj. na délce 15,529 km.
Před zpracováním této studie probíhala v rámci ministerstva
dopravy, SŽDC, dalších institucí a projektantů četná jednání m.j. i
o potřebě zachování křížení železniční trati jednotlivými
komunikacemi nebo o jejich trvalém zrušení. U křížení trati silnicí
III/3152 u obce Dobříkov byly nalezeny dobré argumenty pro
zachování dopravního spojení obce Dobříkov směrem na obec
Zámrsk a proto bylo rozhodnuto o zachování křížení. U některých
křížení ve směru na Uhersko bylo rozhodnuto o jejich zrušení bez
náhrady.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce
7

Při traťové rychlosti do 160 km/h je možné zachovat úrovňová
křížení trati s ostatními komunikacemi, ale při rychlosti nad 160
km je již nutné z důvodu bezpečnosti vybudovat křížení
mimoúrovňová. Cílem ověřovací studie je posoudit
proveditelnost záměru z technického hlediska a následně provést
ekonomické hodnocení záměru. V rámci studie byl posuzován
kromě jiného železniční svršek, železniční spodek, zabezpečovací
zařízení, sdělovací zařízení, trakční zařízení, nástupiště, mosty
propustky apod.
V dubnu 2019 probíhaly přímo na trati za výluky průzkumné práce
a v květnu 2019 jsme poskytovali zpracovateli studie vyjádření
obce. Tyto podklady sloužily kromě dalších desítek jiných
podkladů pro následné zpracování studie. Na jednání začátkem
října předložil projektant - METROPROJEKT Praha a.s. z několika
uvažovaných variant křížení finální řešení s přeložkou silnice
III/3152 s mostním objektem přes trať. Přeložka silnice začíná cca
93 m od sjezdu na hřbitov blíže k Zámrsku. Sjezd na hřbitov bude
zachován a za ním se plynulými směrovými oblouky (zatáčkami)
přeložka silnice odklání od stávající trasy silnice vpravo ve směru
na Dobříkov a končí napojením na stávající silnici za sjezdem k
osamělému rodinnému domu nacházejícímu se mezi koncem
obce Dobříkov a železniční tratí, dříve byl v majetku Huškových.
Navrhovaná délka přeložky silnice je 780 m. Mírně vpravo od
stávajícího železničního přejezdu ve vzdál. cca 12 m je navržen
pro mimoúrovňové křížení mostní objekt se světlým rozpětím 14
m. V místě křížení trati tak bude vozovka silnice (niveleta) o 8,6 m
výše oproti stávající výškové úrovni přejezdu. Obě nástupiště
budou propojena podchodem. V rámci studie byly uplatněny i
požadavky obce na zvýšení komfortu cestujících. Jedná se o
vybudování parkovacích stání na obou stranách trati jako náhrada
za stávající štěrkové parkoviště, o zachování opuštěného úseku
silnice od Zámrsku v úseku od sjezdu na hřbitov až ke trati s
využitím jako přístupového chodníku k nástupištím a navržení
přístupového chodníku od Dobříkova při patě násypového svahu
zemního tělesa přeložky silnice, tedy v úrovni terénu. Ve studii byl
navržen ve směru od Dobříkova chodník v úrovni vozovky až ke
trati s tím, že by se chodci dostávali z mostu nad tratí na nástupiště
přístupovými schodišti a rampami.
V květnu 2020 byl proveden v trase přeložky silnice v úseku mezi
sjezdem na hřbitov inženýrsko geologický průzkum s několika
vrtanými sondami. Poslední informace k této stavbě ze SŽDC jsou
o výběru projektanta na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí. Tento záměr SŽDC může ovlivnit časově a
finančně stavbu modernizace silnice III/3152 v úseku od Zámrsku
po železniční trať u Dobříkova, stavbu chodníku ze Zámrsku k
železniční trati a náš záměr výstavby chodníku od konce obce
Dobříkov k železniční trati. Časové ovlivnění se dá vnímat jako
negativní. Z finančního hlediska jako pozitivní. Pro nás by to
mohlo znamenat, že stavba chodníku v úseku od osamněle
stojícího rodinného domku mezi obcí Dobříkov a železniční tratí
(od Huškových) by byla financována z prostředků ministerstva
dopravy v rámci budování mimoúrovňového křížení. Pokud bude
tato stavba zrealizována, budeme mít na katastru obce Dobříkov
1 most a nebudeme muset o něho starat.

Chodník by tak navázal na vybudované chodníky v roce 2000 v
rámci stavby nové křižovatky sil. II/315 a III/3152 v místě bývalé
Hospody u Kusých. Demolice hospody byla provedena o rok dříve
v dubnu 1999. Jedná se o chodník v dl. 460 m. Tehdy byl chodník
navržen ve variantě se zatrubněním silničního příkopu s
rozšířením silnice o š. 0,5-1,0 m a s vybudováním chodníku nad
zatrubněným příkopem z důvodu eliminování trvalých záborů
pozemků soukromých osob a státu. Celková cena stavby
vycházela 3 mil. Kč. Na tehdejší dobu to byla vůči obecnímu
rozpočtu vysoká částka a navíc neexistovaly dotační tituly jako v
pozdějších letech. Chodník byl navržen ve směru na Zámrsk po
levé straně silnice a před tehdy ještě existujícím drážním domkem
Jůzových s výdejnou jízdenek přecházel na druhou stranu silnice.
Výstavbu chodníku ke trati má obec stále v plánu. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti chodců uvažujeme s jeho umístěním za
silničním příkopem a stromořadím. Silniční příkop a stromořadí
by tvořili bezpečnostní odstup a mohly by plnit i funkci
záchytného systému pro vozidla, která by náhodně vyjela z
vozovky. Po demolici drážního domku byla v jeho místě
vybudována provizorní štěrková plocha, která slouží pro
odstavování vozidel cestujících vlakovou dopravou nebo jako
obratiště. U plochy se nachází i historický ocelový stojan na kola,
který byl již v průběhu několika posledních let 2x poškozen
vichřicí. Poprvé poškozený stojan opravila firma Konzorcium
Summus a podruhé před cca 3 lety zastupitel Pavel Pinkas s
Petrem Střasákem a jeho svářecí technikou. Při druhém výrazném
poškození jsme již uvažovali o zajištění jiného stojanu buď
stejného někde nevyužívaného nebo nového. Opravený stojan
natřeli naši pracovníci z úřadu práce a slouží dodnes. Součástí
nového chodníku by mohla být i zpevněná plocha a nový stojan na
kola. V současné době po digitalizaci katastrální mapy zasahuje v
úseku návrhu chodníku až k silnici III/3152 celkem 16 pozemků
různých vlastníků. Vykoupení části pozemků pro stavbu chodníku
by bylo časové i finančně náročné. Vyřešení pozemku pro stavbu
chodníku bylo proto námi zahrnuto do požadavků na zpracování
komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Dobříkov.
V rámci KoPÚ máme pro výstavbu chodníku vymezený podél
silnice pozemek. Jedná se o pás pozemku se š. 4 m za silničním
příkopem, který bude v majetku obce a kde by měla být
vybudována tzv. doplňková polní cesta, která by sloužila jako
chodník a umožňovala by i bezpečný provoz cyklistů. V současné
době nejsou KoPÚ v k.ú. Dobříkov v platnosti, čekáme na
rozhodnutí do ústředí Státního pozemkového úřadu v Praze o
oprávněnosti důvodů uvedených v podání odvolání jednoho
vlastníka dotčeného pozemku. Podáním odvolání se zatím
zastavil proces směřující k nabití právní moci zpracované
komplexní pozemkové úpravy. Tento proces může trvat déle jak
rok. Výstavbu chodníku může ovlivnit i připravovaná stavba
mimoúrovňového křížení železniční trati silnicí III/3152, která je
podrobněji popsáno v článku s názvem „Mimoúrovňové křížení
železniční trati u Dobříkova“.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce
Koncem roku 2019 se podařilo modernizovat obě autobusové
zastávky v Dobříkově a autobusovou zastávku ve Rzích „U
truhlárny“. Podle plánu jsme koncem letošního roku
modernizovali poslední zastávku „Rzy“ nacházející se v centru
obce.U této zastávky jsme přistoupili k radikální změně vzhledem
k velikosti veřejného prostoru, který tu máme k dispozici s vizí
následné rekonstrukce celého prostoru. Umístění stávající

Na výstavbu chodníku podél krajské silnice III/3152 ve směru na
Zámrsk v úseku od konce obce u Chvojkových k železniční trati
měla obec Dobříkov zpracovanou projektovou dokumentaci již
před 15 lety.
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zastávky pro její modernizaci při splnění požadavků ČSN 73 6110 a
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovosti je nevyhovující. K
umístění zastávky byly zpracovány 3 varianty návrhu. 1. varianta v
místě stávající zastávky, která by svými rozměry omezila využití
obratiště kolem zastávky. 2. varianta podle které je stavba
vybudována a 3. varianta s umístěním nástupiště před plechovým
oplocením RD Kolešových (dříve Kopeckých). 3. varianta by byla
nejvhodnější, ale výrazně by omezovala soukromí a omezovala by
vjezd do hospodářského dvora objektu. 2. varianta tak byla
vyhodnocena jako nevhodnější s myšlenkou umístění zastávky co
nejvíce do okraje veřejného prostoru a umožnění výhledové
rekonstrukce celého prostoru s nabídkou obratiště pro
společnosti zajišťující veřejnou autobusovou dopravu. Prakticky
by to mohlo znamenat, že ve směru od Dobříkova přijede do Rzů
autobus, kde nastoupí cestující, otočí se na obratišti a pojede
nazpět směrem na Sruby a dále na Choceň nebo Vysoké Mýto.
Obdobně by mohla zastávka fungovat i ve směru od Týništka. Tím
by se mohl zvětšit pro cestující počet spojů nebo být zařazeny
spoje v jiných časech. Výhodou polohy zastávky ve 2. variantě je i
zvýšení bezpečnosti cestujících tím, že nebudou čekat na spoje u
okraje frekventované silnice II/315. Výhodou tohoto umístění
zastávky je fungování zastávky původní po celou dobu výstavby
nové zastávky. Původní zastávku podle klimatických podmínek
odstraní naši zaměstnanci v roce 2021. O využití stávající dřevěné
čekárny uvažujeme po její opravě v jiné části obce a pro jiný účel.
Nové nástupiště zastávky je vybudováno se standardní délkou
nástupní hrany 12 m, šířkou nástupiště 2 m a s bezbariérovým
nástupem. Současně došlo k rozšíření zpevněné plochy o
štěrkový pás š. 1 m a bylo vybudováno odvodnění nejnižšího
místa zpevněné plochy u nástupiště pomocí uliční vpusti.
Zastávkový přístřešek je stejného typu a provedení jako na
zastávkách v Dobříkově od firmy mmcité 1 a.s. Bílovice. Jako
bonus jsme dostali druhou lavičku zdarma v hodnotě 2500 Kč.

prací bude dořešena po Novém roce. Firmu jsme před koncem
roku oslovili na provedení opravy chodníku u Houdkových na
křižovatce ve směru na Zámrsk a ještě na další drobné práce.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Dne 29. listopadu na první adventní neděli se v naší obci od 17 h
takto plánovaně poprvé rozsvítilo vánoční osvětlení. Zatím
nevíme, zda se toto rozsvědcení stane tradicí, ale nabyli jsme
dojmu, že to letos bude k současnému stavu společnosti sloužit
jako jedna z drobných pozitivních věcí. Během roku 2020 jsme na
naší „centrální návsi“ u obecního úřadu postupně prováděli
drobné úpravy v podobě vykácení nebo přemístění zeleně,
výměny dopravního značení a přemístění cykloturistické
orientační tabule. Původní světelný řetěz vánočního osvětlení na
jednom ze 2 smrků po více než 10 letech fungování dosluhoval.
Tím jak smrky dorůstaly, docházelo k napínání kabelového vedení
a tím k jeho poškozování a některé části řetězu již nefungovaly.
Rozhodli jsme se o zakoupení nového řetězu a funkční části toho
původního jsou využity jako vánoční osvětlení ve dvoře obecního
úřadu. Poprvé jsme v letošním roce použili dekorační vánoční

Stejnou „slevu“ se podařilo vyjednat i na obou zastávkách v
Dobříkově v roce 2019, kde jsme dostali navíc zdarma i tzv.
klaprámy (tabule nalepené na zadní stěně přístřešků) pro
umisťování jízdních řádů, každou v hodnotě 1500 Kč.
Na vybudování zastávky jsme oslovili několik stavebních firem.
Mezi oslovenými byla i První Vysokomýtská stavební společnost
s.r.o., která nám vybudovala v loňském roce všechny 3 zastávky a
chodník od školy na konec obce Dobříkov ve směru na Rzy. Tato
firma i další firmy neměly dostatečnou kapacitu. Volnou kapacitu
měla firma Martin Giňa Vysoké Mýto. Firma stavební práce
zahájila dne 14.12.2020 a dne 22.12.2020 dokončila dlaždické
práce v den osazení zastávkového přístřešku. Myslíme si, že firma
o d v e d l a d o b ro u p rá c i a za k rá t k ý č a s o v ý ú s e k .
Na vybudování zastávky využíváme dotaci z Programu rozvoje
venkova Pardubického kraje ve výši 80 000 Kč. Cena přístřešku s
montáží je ve výši 121 000 Kč s DPH. Cena ostatních stavebních
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očekávat drsná odstrašující chuť, ale bylo to docela jinak.
Chutnala jemně a bylo v ní jiskrné světlo.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce
Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Jednou z plánovaných akcí v naší obci v letošním roce bude 1. etapa
rekonstrukce vodovodního řadu a vodovodních přípojek v obci Rzy.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. plánuje
tuto akci na měsíc červenec a srpen. V příštím roce naváže na tuto
stavbu 2. etapa rekonstrukce vodovodního řadu v extravilánu mezi
obcemi Dobříkov a Rzy. 2. etapa rekonstrukce vodovodního řadu
bude začínat u základní a mateřské školy a bude provedena vč.
rekonstrukce vodovodních přípojek. Předem se omlouváme za
zhoršené podmínky během stavby.
Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

osvětlení na stožárech veřejného osvětlení v okolí „centrální
návsi“. V den rozdávání Betlemského světla (23.12.) bylo vánoční
osvětlení ještě doplněno u vánočního stromku 2 světelnými
koulemi, které byly právě doručeny ze Slovenska, přímo od jejich
výrobce bez navyšování o nepřiměřenou marži na českém trhu.
Příjemným zpestřením pro některé z Vás byl paní kastelánkou
zpřístupněný Kostel Všech Svatých Církve československé
husitské. Informace o konání této akce a inspirace k adventní
procházce v tuto dobu byla vámi občany pozitivně přijata a my
Vám děkujeme za její podporu.

Zapsáno v místní kronice v roce 1938
Na obranu státu vybráno v Dobříkově přes 7 000 Kč. Následkem
událostí vybízí v měsíci září „Okresní péče o mládež“ ve Vysokém
Mýtě občany aby se přihlásili, že v čase potřeby přijmou do své
rodiny děti těch , kteří budou muset opustit své domovy v území
válečném. Na vyzvání místního důvěrníka, přihlásilo se 31 rodin
celkem o 34 dětí. Výsledek svědčí o národní solidaritě a slouží ke cti.
Hned po vyhlášení všeobecné mobilizace přihlásila se Jiřina
Hábrlová č.p. 111, absolventka pěstounského kurzu a kurzu Čes.
Čer. kříže, že je ochotna uspořádati kurz první pomoci. Nabídka
setkala se u našich žen s chvályhodným porozuměním. A tak kurz
uskutečněn za velké účasti a konán nejprve ve škole , později v
obecním domě.
Zapsáno v místní kronice v roce 1918
Španělská chřipka.
Tato epidemie, velice nakažlivá a nebezpečná prodrala se snad do
každého stavení, nevyžádala si však žádných obětí.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková, starostka obce
Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

I v letošním roce se v našem kostele uskutečnila tradiční půlnoční
mše. Protože mše opravdu začíná o půlnoci a naše veřejné
osvětlení zhasíná ve 23 h, byla v té době obec zahalena tmou.
První slova pana faráře Mgr. Jiřího Plháka při setkání se před
kostelem před začátkem mše byla: „"Odemykám dveře kostela a
rozsvítilo se světlo“. To jsme znovu chvilku před 24 h zapnuli
veřejné osvětlení.
Byla to komponovaná mše s texty užívanými Židy, římskými
katolíky a husity. Bylo to hodně o světle na nebi, ve vesmíru a v nás
a o jeho potřebě předávání těm, kteří ho potřebují, těm kteří
nejsou sami schopni ho v sobě vykřesat, protože jsou ovlivněni
negativním okolím, negativními příběhy a zprávami.
V kostele bylo na mši lidí tak akorát. Vejde se tam celý autobus, a
když si vzpomeneme na předchozí roky zpívání dobříkovských
dětí základní školy v kostele o 1. adventní neděli, dá se usoudit, že
se tam vejde celý autobus i s přívěsem a možná ještě víc.
Pani varhanici, která na mši tentokrát nepřijela, protože již
odpočívala doma po celodenním maratónu mší, nahradil pan
farář se svým krásným nástrojem, kytarou, ačkoliv sám byl se zády
mírně indisponován. Mše za doprovodu strunového nástroje
měla příjemnou atmosféru. Venkovní rozloučení s panem
farářem bylo také tradiční. Tradice vznikla úplně náhodně jednou
odloženou lahví. Od paní kastelánky Zdeny Schejbalové víme, že

Zdena Schejbalová, kronikářka

Představila bych Vám dnes již nežijící legendu, kterou pan Antonín
Králík bezesporu byl.
Ten muž žil obyčejným životem se svou družkou a synem v bývalé
hasičské zbrojnici. Byl to dobrý člověk, který na svou dobrotu
nakonec doplatil. Ale o tom později. Za války riskoval život svůj i celé
své rodiny, když zásoboval v lese skupinu ruských partyzánů
potravinami. Do lesa chodil vždy v noci. Nezištně těmto lidem
pomáhal. Bez jeho pomoci by na tom byli hůře. V období války zde v
Dobříkově a blízkém okolí nepadl nikdo z ruských vojáků.
Bezprostředně po válce však víme o nehodě dvou vojáků, kteří se
zabili na motorce.
Těmto dvěma vojákům nechal pan Králík postavit uprostřed obce
dva žulové pomníky.
V dobříkovské kronice se píše, že ačkoliv byl Králík chud, tak jako
hudebník (hrál se srubskou kapelou) se zříkal honoráře. Dále chodil
po vsi Dobříkov, Rzy a Hluboká a vybíral peníze na tyto pomníky.
Antonín Králík se živil prodejem brousků, čímž se sotva uživil. A
přesto na něj někdo podal udání, že se obohacuje a tohoto muže
zavřeli (1948 ?). Pan Králíka se tehdy z obce nikdo nezastal, přestože
udělal tolik pro druhé. V kronice se píše, že v roce 1958 pan Antonín
Králík zemřel.
Na jeho poslední cestě se přišla rozloučit celá srubská kapela.

se tradice udržuje již 8. rokem.
S mírnou nadsázkou se dá říci,
že se jedná o tradici očisty těla
a dnes můžeme říci i s
anticovid n ím ú čin kem.
Podávána slivovice
symbolického objemu prý byla
vypálena teprve minulý pátek
před konáním mše ze švestek
sklepaných někde v
Krkonoších. Dala by se tak
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Štosková Milena

Na fotografii je pan Králík na levé straně

Distanční výuka
Naše základní škola je rozdělena do dvou skupin – mladší (1. a 2.
ročník) a starší žáci (3., 4. a 5. ročník). Zatímco velkou část zimy se
mladší děti učily ve školním kolektivu, starší žáci už po Vánocích
nenastoupili do školních lavic a v distanční výuce jsou o poznání
déle. Škola tak dva měsíce fungovala oběma způsoby – prezenčně i
distančně, v březnu už výhradně přes počítač. Děti jsou ale
perfektně přizpůsobivé a k nové situaci se postavily čelem. Nyní
probíhá denně online výuka hlavních předmětů a týdenní
samostatná práce s odevzdáváním pracovních sešitů ke kontrole. V
případě potřeby je pro děti k dispozici doučování online i osobní ve
škole. V polovině března nás na naší škole navštívila inspekce,
kterou jsme zvládli s velkou pochvalou díky skvělým aktivním dětem
a velké podpoře rodičů. Děkujeme! Oceněno bylo především 100%
zapojení všech žáků školy do distanční výuky a nízký počet dětí ve
skupinách s možností tak individuálnějšího přístupu. Oproti velkým
školám tak máme výhody hned dvě - tou druhou je, že vláda plánuje
vrátit žáky malotřídních škol do 75 žáků bez rotačního studia. Jsou
to malé střípky radosti a těšíme se na to, až budeme opět všichni
spolu a vynahradíme si společné zážitky, které by nám běžný školní
rok dopřál.
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video plné báječných chemických a fyzikálních pokusů, které si
vyzkoušely všechny děti. Na video se můžete podívat na našich
webových stránkách školy www.zsdobrikov.cz.

Zápis do 1. ročníku základní školy
Zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022,
jindy slavnostní událost nejen pro nové školáky a jejich rodiče, ale i
pro nás budoucí učitelky prvňáčků, se letos musí již podruhé obejít
bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole a bez tak hezkého
odpoledne plného her a zábavy stráveného ve školní třídě. I letos,
stejně jako v loňském roce, proběhnou zápisy v celé republice
online formou. Rodiče budoucích školáků již dostali do schránek
potřebné tiskopisy k zahájení správního řízení. Původní termín
zápisu avizovaný na 6. dubna 2021 se tedy ruší a zápisy budou
probíhat v průběhu celého
měsíce dubna online, nebo
o d e vzd á n í m t i s ko p i s ů d o
schránky školy, tak jak jsme již
rodiče informovali. Po obdržení
potřebných dokumentů bude
vydáno rozhodnutí, které bude
doručeno do schránek
k zákonných zástupců. Určitě naše budoucí prvňáčky a kamarády
neošidíme, a jakmile to bude možné, hravou část zápisu jim ve škole
nahradíme. Už teď se na všechny moc těšíme.

Projekty nás spojují
I při online výuce se děti zapojují do různých projektů a soutěží.
Naším cílem je zaujmout všechny děti – ty, co se učily ve škole i ty,
které jsou v domácí škole a spojit je.
První velké téma, které nás provázelo v zimních měsících, bylo
„Sněhuláčkové tvoření“. Děti tvořily z různých materiálů, kreslily a
malovaly, stavěly sněhuláky.

Školní družina
Školní družinka funguje i v době uzavření škol, samozřejmě v
omezeném režimu a online. Každý ročník se v určitý den a hodinu
může přihlásit na „POVÍDÁNÍ“. Nemáme žádný pevný program,
povídáme si o všem možném, hrajeme hry, kterých v online
prostředí není velký výběr. Dáváme si hádanky, zkoušíme
jazykolamy, říkáme veselé historky. Se staršími žáky hrajeme „
Město, jméno, zvíře…….“ nebo ve dvojicích obrázky podle návodu.
Každou středu se se všemi scházíme v prostředí Gather.town.cz, kde
je spoustu místa pro rozhovory mezi kamarády.
Žáci si mohou zahrát nejrůznější hry a cvičení z Wordwall, jejichž
odkazy naleznou vždy ve svém ročníku v Microsoft Teams.
Když mohou žáci běžně navštěvovat ŠD, tak je to, samozřejmě, zcela
něco jiného. Jsme ale moc rády, že se alespoň touto cestou můžeme
se všemi žáky vidět a popovídat si s nimi. Všechny se moc těšíme, až
se nám naši žáci vrátí do školy!

Ročním obdobím jsme se drželi i nadále. S nadcházejícím jarem
odešel i zbytek dětí do domácího prostředí a nástěnka ve škole
(stejně jako lavice a třídy) zela prázdnotou. Nástěnka tak poprosila
děti, aby ji rozveselily. Podívejte se, jak to bylo před a po. Naše děti
jsou prostě skvělé! Děkujeme.
Dalším projektem, který měl za cíl vnést do distanční výuky trochu
kreativity, tvořivosti a zároveň opět propojit všechny ročníky, byly
přírodovědné pokusy. Žáci se nebáli experimentovat a vzniklo tak

Velikonoce
Tradice hledání velikonočních zajíčků v lese se letos neuskutečnila a
tak jsme naše žáčky potěšily malou dobrůtkou v ovečce. A naši milí
senioři našli ve schránce alespoň malé přáníčko.
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Nejen díky pandemické situaci si uvědomujeme, jak moc je důležitá
spolupráce školy a rodiny. Rády bychom na závěr poděkovaly
rodičům, že tento velmi náročný a netypický rok zvládli skvěle a
dopřáli svým dětem milující prostředí a dostatečné technické
zázemí pro vzdělávání. Děkujeme, vážíme si Vaší spolupráce.
Učitelky ze základní školy

mužstva a mohli jsme fandit a užívat si společných chvil s přáteli na
hřišti za kostelem. Ani ti nejmenší dobříkovští fotbalisté nezaháleli a
odehráli zdárně pár zápasů a pilně se zdokonalovali na trénincích
pod vedením Libora Hradeckého a Vládi Mattase, kteří tuto činnost
vykonávají také dobrovolně a patří jim za to obrovské díky. V létě
jsme měli my dospělí i malé děti, možnost zatancovat si na dvou
diskotékách, které pro nás připravili dobříkovští fotbalisti. Všechny
tyto akce byly opravdu povedené a věříme, že příští rok si
minimálně tyto zase zopakujeme. V září ještě přibyl pravidelný
pohybový kroužek pro děti, o kterém se více dočtete v jiném článku.
Díky dotaci Můj klub, byla možnost zainvestovat do Sokola větší
obnos peněz, mysleli jsme hlavně na děti a proto i po domluvě s
místní Základní školou, byla nově vybavena nářaďovna různými
sportovními pomůckami, jako mimo jiné nové žíněnky, trampolína,
lavička, podložky, balóny, švihadla a hlavně dlouho let žádaná
hrazda. Těšíme se společně, až budou naše dobříkovské děti zase
naplno moci tyto pomůcky využívat. V hale ještě budou do konce
roku instalovány nové vytyčovací pásky, započala také renovace
venkovních lavic, v plánu je ještě výměna některých vnitřních
starých dveří za nové v hlavní budově a pro malé fotbalisty koupě
hliníkových bran. Uvidíme, co vše se nám podaří do konce roku ještě
stihnout. Chtěla bych opravdu ještě jednou moc poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se podílejí na chodu spolku, kteří mají zájem
pomáhat a neočekávají za to příliš a stačí jim jen upřímné díky. Dále
všem sponzorům a především Vám všem, kteří platíte příspěvky,
chodíte na akce, podporujete klub, využíváte prostory areálu a
svěřujete nám své děti, patří obrovské díky. Bez Vás by to skutečně
nešlo, děkujeme Vám!
Markéta Zavřelová
Hospodář, TJ Sokol Dobříkov
Hospoda – Sokolský klub na hřišti
Sokolský klub znovu zahájil provoz 12.2.2020.
Otevírací doba: STŘEDA od 17 hodin, PÁTEK od 17 hodin
Budeme dále pokračovat v provozu, hned jak to vládní opatření
dovolí. Provoz od února převzal TJ Sokol Dobříkov, přijďte nás
podpořit! Výdělky jsou investovány do podpory sportu v Dobříkově!
Čepujeme pivo Bernard za 28 Kč.
Přibyl dětský koutek, kde se konají různé dětské oslavy a tvoření s
dětmi.
Výkonný výbor TJ Sokol Dobříkov

Základní škola a Mateřská škola Dobříkov,
Dobříkov 89, mob.: ZŠ 731 550 850, MŠ 739 255 376,
e-mail: skola@dobrikov.cz, http://www.zsdobrikov.cz
vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2021-2022,
který bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a
to tímto způsobem: Žádost o přijetí je možné stáhnout na stránkách
školy www.zsdobrikov.cz v sekci Mateřská škola od 1. do 30. dubna
2021.
Zákonný zástupce dítěte může podat žádost:
1. datovou schránkou (ID školy 6j3svd9 ) 2. e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem (nestačí prostý email) na adresu:
skola@dobrikov.cz 3. poštou (ZŠ a MŠ Dobříkov, Dobříkov 89, 56601
Vysoké Mýto)
4. osobním podáním do poštovní schránky na dveřích základní školy
Příloha žádosti – kopie rodného listu dítěte. Řádně vyplněnou a
podepsanou žádost může podat zákonný zástupce v době od 2. do
16. 5. 2021. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 o ochraně
veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání (tj. v posledním ročníku MŠ). Zákonný
zástupce splněnou povinnost očkování dokládá potvrzením lékaře
na žádosti o přijetí nebo samostatnou přílohou žádosti. V případě,
že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj
potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Informace o výsledku
přijímacího řízení bude zveřejněna do 21. 5. 2021 na školní vývěsce
a na stránkách školy. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým
pobytem v Dobříkově dle věku, poté ostatní děti do naplnění
kapacity MŠ. V případě nejasností prosím pište na email
msdobrikov@centrum.cz nebo volejte na tel. číslo 739 255 376.

Pravidelné cvičení s dětmi 4-8 let – TJ Sokol Dobříkov
Pravidelný pohybový kroužek pro děti ve věku 4-8 let byl spuštěn od
září 2020. Konal se vždy v pátek od 16.00 a účastnily se ho děti z
Dobříkova a Zámrsku. Zatím jsme stihli čtyři lekce a čekáme, až
sportovní činnost bude vládou znovu povolena. Díky dotaci na
sportovní vybavení byla dovybavena sokolovna nejen pro cvičící
děti, ale i školu (tělocvik) a další sportovní oddíly TJ Sokol Dobříkov. S
dětmi pomáhají maminky místních dětí – Eva Fajfrová a Bára
Zárubová. Přikládám fotografie. Sportu ZDAR – NAZDAR!

Za kolektiv MŠ Němcová Soňa

Rok 2020 byl to opravdu zvláštní rok, kde jsme společně
čelili a stále čelíme situaci, se kterou nikdo nepočítal. Situace, která
poznamenala životy mnoho z nás. Vždy je ale potřeba hledat hlavně
pozitivní věci, nekopat kolem sebe vodu a věřit, že po každé bouřce
se vždy zase vyjasní. V Sokole jsme i přes tento zvláštní rok, zažili
skvělé chvíle. Díky dobrovolné činnosti členů ze Sokolského výboru
a dalších místních dobrovolníků, kteří nám pomáhají a moc jim za to
děkujeme, byl obnoven provoz Sokolského klubu, kde se velmi rádi
všichni scházíme. Užili jsme si společně Masopust, který je v
Dobříkově vždy povedenou a velmi žádanou akcí. Neokradli jsme se
ani o pálení čarodějnic, které je v Dobříkově také již tradicí a přesto,
že jsme se na ten správný datum 30. dubna sejít nemohli, akce byla
o měsíc posunuta a užili jsme si ji společně o trochu později. Na
chvíli se nám obnovily i oblíbené fotbalové zápasy dobříkovského

Lenka Karelová a Lucie Svobodová

MUŽI
Díky předčasnému ukončení předchozího ročníku 2019/2020
žádné mužstvo nesestupovalo ani nepostupovalo. Do ročníku
2020/2021 I.B třídy Pardubického kraje tak nastoupila prakticky
stejná mužstva jako v loňském ročníku. Jedinou změnou byla
výměna mužstva Cerekvice (přihlásilo pouze okresní přebor) za
mužstvo Rváčova (vítěz okresního přeboru). Letošní fotbalový
podzim se od minulých sezón v mnohém odlišoval. Prakticky celá
podzimní sezóna byla, tak jako jarní část té minulé, ovlivněna situací
kolem Covid-19. Podzimní část sezóny se sice začala, ale nedohrála
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PŘEHLED ODEHRANÝCH ZÁPASŮ – PODZIM 2020

a byla předčasně ukončena. Bylo odehráno pouze 10 ze 13
plánovaných kol. Řada utkání byla navíc odkládána
a odehrána v náhradních termínech, většinou jako vložený
středeční zápas. Ani Dobříkov nebyl těchto odložených utkání
ušetřen. A to hned na začátku soutěže, kdy musel odložit první dvě
utkání. Začínal tak hrát až od 3. kola. Přes tyto obtíže si hráči Sokola
Dobříkov vedli v podzimní části sezóny náramně. Po odehraných
deseti kolech jim patří krásné druhé místo se ziskem 22 bodů (7
vítězství, 1 prohra na penalty a 2 prohry v normální hrací době) s
celkovým skóre 34:16. Uvidíme, jaké bude mít letošní fotbalový
ročník pokračování na jaře. Proto, aby mohl být soutěžní ročník
hodnocen z hlediska postupů a sestupů, musí být odehráno více než
polovina všech plánovaných utkání. Viz pravidla soutěžního řádu:
- Ustanovení § 19 Soutěžního řádu o postupech a sestupech se
použije jen tehdy, pokud se v soutěži do ukončení soutěžního
ročníku odehraje více než polovina všech plánovaných utkání; tím
není dotčeno ustanovení § 21 o doplňování míst v soutěžích.
- V případě, že některé z družstev odehraje méně než polovinu
svých plánovaných utkání, nezískává právo postoupit do vyšší
soutěže, i kdyby se podle určení pořadí umístilo na místě spojeném
s právem postupu.
fotbalové mužstvo - muži

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Pro fotbalový ročník 2020/2021 přihlásil Sokol Dobříkov do
okresních soutěží mužstvo starší přípravky. Stejně jako soutěže
mužů byly i soutěže mládeže ovlivněny epidemiologickou situací.
Nebyly odehrány všechny plánované podzimní turnaje. A některých
turnajů se z důvodů nařízené karantény neúčastnil ani plný počet
mužstev. Což platilo i pro jediný turnaj, který se konal v Dobříkově v
neděli 27. září.

AKTUÁLNÍ TABULKA I.B TŘÍDY PARDUBICKÉHO KRAJE

fotbalové mužstvo - přípravka
Za fotbalový oddíl TJ Sokol Dobříkov
Miloš Vích
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