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ZDARMA

Dobroměřice mají užitkový elektromobil
V roce 2018 jsme podali žádost o dotaci na pořízení užitkového elektromobilu. Co si pod tím
pojmem představit? Asi všichni víme, jak vypadá multikára – tak něco podobného. Není to
levná záležitost a bez podpory SFŽP bychom
se do nákupu takového auta, a ještě bez zkušeností s elektropohonem, nepustili. A ono to
vyšlo. V červnu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí
pana ministra o přidělení dotace a pak začala
nutná „úředničina“, která předchází samotnému
nákupu. Definitivní výsledek se dostavil 17. 12.
2018, kdy jsme přebrali nové autíčko. Konečně
jiný komfort, než terra, na které měli naši pracovníci omrzlé nosy, ruce a často v dešti mokli
při svážení pytlů s vytříděným odpadem. Dnes
je situace jiná. Náš Alf, jak mu říkáme, je výborný
pomocník. Ve vytápěné kabině jsou místa pro
2 osoby, stačí na řízení řidičský průkaz skupiny

B a řízení je úplně jednoduché. Svážíme s ním
odpad jak zelený při sekání a údržbě zeleně, tak
pytle s vytříděným odpadem, ale využíváme ho
i jinak, protože náklady na provoz jsou minimální, dojezd pro nás dostačující a nabito máme za
3 hodinky. Státní fond životního prostředí nám
poskytne částku 600 tisíc Kč.
Ivana Sihlovcová
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Stolní tenis: Vítězem se stal Petr Lang

V soutěžním ročníku 2018 bylo celkem 20 přihlášených účastníků, ale 3 se pro nemoc omluvili.
17 hráčů i tak udělalo perfektní atmosféru a turnaj se opravdu vydařil. Každý dostal cenu a to i ten
poslední, který toho vlastně dostal nejvíce. Celý turnaj proběhl v poklidné a vánoční atmosféře
s dobrým jídlem a pitím. Ukončení turnaje nastalo s posledním účastníkem, který opustil klubovnu
v sokolovně a to cca kolem 17. hodiny. Vítězem turnaje se stal Petr Lang, člen sokola Dobroměřice.
Děkuji sponzorům, kteří nám poskytli prostory
a ceny do turnaje: Sokol Dobroměřice, Obec
Dobroměřice, Poprokan s. r. o. Louny, Rulyt s. r. o.
a Saldo Jaroslav Zlatohlávek Dobroměřice.
Text: Karel Aulický, foto: Iva Hušková

Informace z obecního úřadu
Připomínáme všem, že je třeba uzavřít dodatky ke smlouvám na odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Termín splatnosti úhrady
dle uzavřených smluv je 31. 3. 2019. Nezapomeňte také na přihlášení a zaplacení poplatku
za své psí miláčky. Vyhnete se tak následnému
vymáhání, případně exekuci. Všem, kteří jste tak
již učinili, děkujeme.
Od letošního léta budete mít možnost do
speciální nádoby umístěné na sběrném dvoře
odevzdávat jedlé tuky a oleje. Do popelnice
je nutné je vhodit v uzavřené plastové lahvi.
Ve skleněné nádobě nebude olej či tuk k likvidaci přijat.
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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,
rok 2019 je pro naši obec ve znamení těchto čísel:
800, 125, 100, 40. Ptáte se, co že je to za magická
čísla? Letos uplyne 800 let od první zmínky o obci,
ale také 125 let od počátku fungování našeho Sboru dobrovolných hasičů, 100 let od založení Sokola
v obci a v září tomu bude 40 let, co se poprvé otevřely dveře naší mateřské školy. Chystáme společné
oslavy, na kterých se budou podílet všechny místní
spolky a spřátelené organizace. V sobotu 8. června 2019 budou ve všech obecních i spolkových
budovách probíhat dny otevřených dveří spojených s výstavami fotografií minulých i současných.
Po obědě projde obcí slavností průvod s hudbou
a celou naší historickou i současnou „vozovou flotilou“, čeká nás bohatý program zakončený večer
společenskou zábavou. V neděli 9. 6. pak přivítáme
všechny na tradičním dětském dni.
Nebudeme ale jenom slavit, čeká nás také spousta jiné činnosti. V současné době probíhají práce
na projektech rekonstrukcí ulic A. Jiráska, Žižkova,
U rybníka a chodníku v části ul. Pražská od OÚ směrem na Louny. Je připraven k realizaci projekt na
opravu a modernizaci chodníků v ul. 5. května, čekáme už jen na zprávu o stavu naší žádosti o dotaci,
abychom mohli vypsat výběrové řízení na zhotovitele. V těchto dnech by měl být dokončen projekt
na snížení propustků v ul. K Zahradám a v areálu
turistické ubytovny, aby toto opatření mohlo být
realizováno a následně bylo možné pracovat na
navazujících projektech na ulici K Zahradám. Čeká
nás také další výsadba a práce na studii sídelní zeleně, která je pro další rozvoj v této oblasti pro obec
nezbytná, protože to vyžaduje stávající legislativa.
Konečně nás také čeká slíbené lajnování ulice Pražská a také dílčí v Nádražní. Je toho samozřejmě ještě
mnohem více, ale tolik alespoň ve stručnosti.
Co také mnohé zajímá, je problematika dopravy.
Ano je pravda, že by se měly pravděpodobně na
konci roku 2020 zavřít „oblouky“, tedy inundační
most. Doba uzavírky by měla být minimálně 2 roky.
Od roku 2020 by také měla začít dostavba, respektive zkapacitnění silnice D7 v úseku Louny, tedy ve
směru od Chlumčan k Postoloprtům. O to intenzivnější jsou naše jednání se zástupci nejrůznějších
subjektů na všech úrovních ohledně naší nešťastné
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obchvatové křižovatky. V této záležitosti jsme již
v loňském roce iniciovali také společný podnět se
starosty Lenešic a Břvan směrem k ŘSD. V úterý 11. 3.
2019 proběhla přímo u nás schůzka s pověřeným
zástupcem ŘSD a současně koordinátorem dostavby D7 panem Ing. Václavem Marvanem. Ten konzultoval situaci také s DI PČR v Lounech. Výsledkem je
okamžitý návrh úpravy dopravního značení a také
příprava měření průjezdnosti vozidel a bezpečnostní a kapacitní posouzení, ze kterého by měl vzejít
návrh opatření. K měření průjezdnosti by mělo dojít
teď na jaře. Tak snad se konečně „ledy hnou“...
Pracujeme také na participaci části rozpočtu. Určitě se ptáte, co to znamená? Průběžně, především
přes platformu „MOBILNÍ ROZHLAS“, kam se můžete také prostřednictvím našich webových stránek
zaregistrovat, budeme informovat o možnosti, jak
navrhnout vaše vlastní nápady na řešení některých
záležitostí v obci. Občané budou mít sami možnost
přijít s nápady a návrhy na zlepšení podmínek života v obci, ať už se jedná např. o vylepšení autobusových zastávek, umístění laviček, výsadby zeleně,
ale i dalších prvků. Předpokládáme také možnost
uskutečnění i jednoho tzv. měkkého projektu, což
může být organizace nějaké jednorázové kulturní
nebo sportovní akce. V rámci participace pak dojde
k jejich vyhodnocení z hlediska možnosti jejich provedení a na základě zpětné vazby s obyvateli pak
k jejich realizaci z rozpočtu obce.
Děkujeme všem, kteří máte zájem o dění v obci,
a pro které také obecní i spolkové akce společně
připravujeme. Po Masopustu nás 11. května 2019
čekají tradiční Máje a vyvádění nevěst, ale se začínajícím jarem i bohatá spolková činnost. Za to
všem nadšencům, kteří se na organizaci podílejí,
děkujeme a dík patří také všem, kteří se s dobrou
náladou zúčastňují těchto aktivit a jejich nadšené
protagonisty tak podporují. A ještě jedna zpráva pro zájemce o zájezd do Divadla Brodway na
muzikál Kvítek mandragory. Představení, na které
pojedeme, se bude hrát v sobotu 1. 6. 2019 od 18
hodin. Vstupenky si můžete objednat v kanceláři
obecního úřadu.
A já se budu těšit, až se společně při nějaké akci setkáme. Přeji všem krásné jaro.
Ivana Sihlovcová
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Co všechno jsme ještě stihli
Na konci roku 2018
jsme pro děti připravili dvě akce.
Poslední
listopadový den proběhly
ve školce již tradiční Vánoční dílny,
které zahájily děti
krátkým představením pro své rodiče
i známé. Následně
si děti i dospěláci
mohli v dílničkách
vyrobit
adventní
výzdobu z přírodnin, korálků, z dekoračních drátků,
slaného těsta nebo
jen z papíru a ozdobit perníček. V prosinci potom Ježíšek všechny děti potěšil dárečky a překvapením v podobě výletu do Jungle Arény v Mostě, kde si to náramně užily. Mockrát děkuji všem,
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ve školce na konci roku 2018

kteří nám nezištně v dílničkách pomáhali!

Ludmila Jirotková
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Malí záchranáři se učili
Celý leden a začátek února jsme se s dětmi věnovali lidskému tělu, zdraví, prevenci úrazů a poskytování první pomoci. Děti toto téma velice zajímalo, byly zvídavé a měly spoustu námětů a vlastních
zkušeností. Jako překvapení jsme jim díky ochotě rodičů MUDr. Tomáši Zelenkovi a Mgr. Ivě Zelenkové,
DiS. pozvali na jedno celé dopoledne posádku rychlé záchranné služby, která přijela sanitkou a dětem

trpělivě ukazovala, jak v praxi probíhá záchrana lidského života, kardiopulmonální resuscitace, nácvik
manipulace se zraněným a mnoho dalšího. Zážitkem pro děti bylo nechat se od záchranářů ošetřit
a hlavně prohlédnout si sanitku zevnitř. Mnohokrát všem za toto zprostředkování i ukázku děkujeme.
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poskytovat první pomoc

Ludmila Jirotková
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Zapojili jsme se do projektu
Skutečně zdravá škola
V listopadu 2018 jsme se zapojili do projektu Skutečně zdravá škola. Jedná se o komplexní program
kvalitního a udržitelného školního stravování
a vzdělávání o jídle. Cílem je vařit pro děti z čerstvých sezonních surovin a maximálně využívat
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Nová spolupráce
V listopadu 2018 jsme navázali spolupráci
s Vyšší odbornou školou pedagogickou v Mostě. Studenti dálkového i denního studia oboru
předškolní a mimoškolní pedagogika již několikrát pod vedením vedoucí pedagogické praxe Mgr. Jitky Doušové navštívili naši mateřskou
školu, kde měli možnost náslechových hodin
a následné diskuze. Zajímali se především o program Začít spolu a metodiku Dobrý začátek. Velice nás těší, že můžeme být příkladem dobré
praxe a spolupráce si velice vážíme.
Ludmila Jirotková
Napsali jste nám...

místních farmářů, zemědělců, řezníků apod., maximálně využívat EKO – čistící výrobky, šířit u dětí
osvětu zdravého stravování a vést děti k tomu, že
stolování může být společenskou událostí.

Text: Ludmila Jirotková, foto: Hana Hlouchová

Vážená paní ředitelko,
už několik týdnů se Vám chystám napsat potěšující zprávu o situaci, ve které Vaše školka hraje
vlastně hlavní roli. Na konci roku 2018 navštívila naši školu hloubková inspekce a ohlásila
se i do mého předmětu Seminář pedagogické
praxe. Připravila jsem si pro studenty prezentaci programu Vaší školky, vytvořila centra aktivit
a vyprávěla jim o návštěvě ve Vaší MŠ. Hodina
byla interaktivní a zajímavá (protože takové
bylo i zvolené téma). První slova p. inspektorky:
„Nádhera, jsem nadšená. Proč to takhle nevidím
všude?“ Měla jsem radost, protože návštěva
v podobě inspekce bývá obvykle pro vyučující
vnímána jako trochu zátěžová situace.
Píšu Vám to hlavně proto, že Vaše práce a návštěva v „dobroškolce“ pro mě byla velkou inspirací (byť mám sama 30 let praxe), a tak můj
úspěch je i Vaším úspěchem.
Byla bych moc ráda, kdyby naše spolupráce pokračovala a kdybych mohla návštěvu Vaší MŠ
dopřát i dalším studentům.
Pokud ano, s předstihem bych se na Vás obrátila
s možným termínem.
Přeji Vám i Vašemu týmu kolegů úspěšný a pohodový rok 2019 a těším se třeba brzy
na shledanou.
Mgr. Jitka Doušová,
vedoucí pedagogické praxe VOŠ PMP Most

Dobroměřický zpravodaj

TJ SOKOL
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Sto let Dobroměřického sokola 1919-2019
V letošním roce náš DOBROMĚŘICKÝ SOKOL
oslaví sto let od svého založení. Dne 8. 6. 2019
proběhne hlavní oslava tohoto výročí, kdy
připravujeme pro naše členy a celou širokou
veřejnost slavnostní program. V dopoledních
hodinách bude zpřístupněna celá budova sokolovny, kde si budete moci prohlédnout veškeré prostory. Připravujeme výstavu fotografií
a historických dokumentů. Pro všechny příchozí
bude připraveno malé občerstvení s posezením.
Sokol v Dobroměřicích byl založen v srpnu
r. 1919. Sokolové se ke svým aktivitám nejdříve
scházeli v restauraci u Kosů (dnešní truhlářství
Vlasák). V roce 1934 však zakoupili bývalý ovčín,
kde si vlastními silami budují sokolovnu. Rodina Aulických věnuje sokolům kamennou sochu
sokola, který budovou zdobí do dnešních dnů.
V sokolovně se nacházel byt správce, hlavní sál,
který byl určen ke cvičebním aktivitám, ale také
se zde konaly pověstné ŠIBŘINKY, kdy se celý
sál vyzdobil. Dále se zde nacházelo pódium, na
kterém se konala různá divadelní představení
a také tady bylo svého času kino. Ve sklepních
prostorech bylo loutkové divadlo, které se zde
hrálo až do padesátých let minulého století.
V této budově sokolové fungují až do dnešních
dní. Budova však měla v osmdesátých letech
minulého století namále. Její stav byl v totálně
dezolátním stavu a byl určen k demolici. V roce
1990 byl Sokolům majetek vrácen a byla tak
opět obnovena činnost tohoto spolku v Dobroměřicích. Nečekala je však vůbec jednoduchá
práce, aby dokázali doslova z ruin vzkřísit a zachránit sokolovnu. Proto jim dnes za to patří
velké díky, že tak velké břímě na sebe vzali a sokolovnu zachránili a my se v ní můžeme nadále
scházet. Budova sokolovny zajišťuje v zimních
měsících zázemí i dalším spolkům jako jsou
Soptíci SDH a přípravka FK.
Sokol v Dobroměřicích byl vždy velmi aktivním
spolkem, což dokazuje i v současnosti. Nejen
že zajišťuje cvičební hodiny pro naše členy, ale
i pro širokou veřejnost. Do sokolovny může přijít
kdokoli bude mít chuť si zacvičit a nebo jen tak

se setkávat s přáteli. Zároveň zajišťujeme i tzv.
volnočasové aktivity jako je např. Pálení čarodějnic na Červeňáku, příobecní tábory, poznávací
zájezdy a v poslední době dvě velmi oblíbené
akce jako je Drakiáda a Večer světel.
Ještě jednou Vás srdečně zveme 8. 6. 2019
v době od 9.30 – 12.00 hodin do naší sokolovny, kde se dozvíte více z naší bohaté
historie a hlavně vše o aktivním životě naší
jednoty v současnosti. Naše jednota je věkem stará, ale duchem mladá. Pro své aktivity
máme skvělé zázemí, ale hlavně máme skvělé
členy. Naše jednota je otevřená všem. Přivítáme
zájemce o rozšíření našich řad. Ať naše sokolovna praská ve švech!
Text: Iva Hušková
Pozvánka
Náš dobroměřický Sokol ve spolupráci s obecní
knihovnou bude pořádat pro širokou veřejnost
další z poznávacích zájezdů, a sice „UHELNÉ SAFARI“. Naše cesty budou směřovat do hnědouhelných dolů na Mostecku, kde budeme mít
možnost za plného provozu spatřit obrovské
těžařské stroje zblízka. Přímo do dolů nás zaveze
speciálně upravený autobus. Dále navštívíme
vyhlídkovou věž v elektrárně Ledvice, která se
řadí mezi nejvyšší vyhlídku v ČR. Poznávací zájezd nebude fyzicky náročný, buď nás sveze autobus a nebo výtah.
Tento zajímavý poznávací zájezd „UHELNÉ SAFARI“ se uskuteční v průběhu měsíce května 2019
(přesný termín zatím není znám a bude upřesněn až v dubnu 2019).

Závazné objednávky

jsou již přijímány v kanceláři
na obecním úřadě v Dobroměřicích
tel.: 415 679 289, mob.: 602 250 800
nebo T. J. Sokol – Iva Hušková
– tel.: 725 648 108.
Kapacita autobusu je velmi omezená.
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Byli jsme oceněni na druhém místě jako DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2018
a teď zase rychle z oslav do práce a k naší činnosti:
16. 11. 2018
výjezd
Tento den jsme
byli
povoláni
k zásahu k hašení požáru bytového domu.
Neopatrnou
manipulací při
odstraňování
zateplení došlo
k jeho vznícení.

1. 12. 2018
Kamion CocaCola
Prvního prosince
jsme asistovali
kamionu CocaColy na Zeleném
náměstí v Lounech.

Foto: Jiří Sailer

11. 12. 2018 Požár
v nebytových prostorách domu

16. 11. 2018 stříhání, rozlučka
Vzhledem k tomu, že jsme obstáli v anketě Dobrovolní hasiči a že sliby se mají plnit nejen o Vánocích, došlo na stříhání. Velitel a tatínek Anetky
šli dohola.
Po zbytek večera probíhala rozlučka se sezónou.

Naše JSDH měla opětovně výjezd, tentokrát
k požáru nebytových prostor v „Malých“ Dobroměřicích.
Foto: Jiří Sailer
15. 12. 2018 vánoční večírek

Foto: Eva Šlechtová
30. 11. 2018 Adventní trhy
Na začátku mělo deštivé počasí daleko do vánoční nálady, ale i tak se naše děti postavily se
svými výrobky do stánku na adventních trzích
Dobroměřic a dospělí členové SDH pomáhali
s dozorem nad dětmi i přilehlou dopravou. Ale
sníh se nakonec objevil…

Sobotní večer jsme příjemně strávili na bowlingu.
Foto: Eva Šlechtová

SDH
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31. 12. 2018 Silvestr

16. 2. 2019 ples

Na závěr roku jsme uspořádali v KD již druhý
Silvestr. Tentokrát k tanci a poslechu zahrála kapela 100%live, o zábavu se kromě nich postaral
i náš kamarád DJ Zaky.

16. 2. 2019 proběhl náš první dvanáctý letošní ples, dlouho očekávaný. K poslechu a tanci
zahrála kapela Reflex, Soptíci předvedli své vystoupení (a laťku si nastavili vysoko), vystoupila
skupina Cyr Wheel, měli jsme bohatou tombolu.
Myslím, že všichni byli spokojeni.

4. 1. 2019 Technické vybavení

4. ledna jsme si přivezli přívěsný vozík za auto,
který bude sloužit všem, JSDH, SDH i našim dětem-Soptíkům, pořídili jsme ho za prostředky
z ocenění DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2018.
Foto: Jiří Sailer
26. 1. 2019 výcvik, valná hromada
Díky tomu, že uhodily mrazy a na některých
místech zamrzla vodní hladina, zúčastnili jsme
se odpoledne cvičení na Lenešické tůni při záchraně osob spolu s HZS Louny a SDH Lenešice.
Večer proběhla výroční valná schůze v KD za
účasti spřátelených sborů, místních spolků
a hostů. Všem děkujeme za účast.

Foto: Michal Hrdlička

Foto: Gabriela Dědková
Průběžně
Během plesové sezony se naši členové JSDH průběžně střídají na plesech v hasičském dozoru.
20. -23. 2. 2019, soustředění hory
Děti jsme vzali za odměnu do hor. Ti zkušení
si zalyžovali
či
zasnowbordovali, ti,
co
lyžovat
neuměli, se
naučili. Počasí
nám vcelku
přálo a ani
boby nezahálely.
Foto: Vít Hrnčíř, Jarmila Burešová

Strana 14

SDH

Dobroměřický zpravodaj

22. -23. 2. 2019 školení

V těchto dnech se někteří naši členové byli školit jako vedoucí a rozhodčí. Vše se uskutečnilo ve
Slavětíně v agropenzionu Hájenka p. Suché.
Foto: Ilona Hencová
23. 2. 2019 Masopust
Víkend byl nabitý, kromě školení
a hor probíhal ještě v obci Masopust, kde jsme nesměli chybět…
Foto: Petr Zelenka
28. 2. 2019
zkouška agregátů
Na závěr měsíce proběhla pravidelná zkouška agregátů.
Text: Lenka Pletichová
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Naši Soptíci se již připravují
na novou soutěžní sezónu
Leden byl u Soptíků ve znamení
nácviku představení na XII. hasičský ples konaný 16.2.2019 v
Dobroměřicích. Taneční přestavení složené z úryvků známých
písniček z filmu jako například
Pomáda, Maska, Mama Mia, ….
sklidilo velký úspěch.
Po plese jsme vyrazili na náš
první LVK (lyžařský výcvikový
kurz) na chatu Hřebečná Abertamy – odměna za účast v anketě
Dobrovolný hasič roku 2018.
Dětem se moc líbilo, jezdili jsme
na lyžích, snowboardech i sáňkách. Děti byly nadšené, a i když
někdo na sjezdovce stál poprvé,
tak to zvládl levou zadní.
Jelikož nám za měsíc začíná závodní sezóna, opět se vracíme
do tréninkového koloběhu.

Za SDH Veronika Kočárková
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Už jsme vyhnali naše poletuchy
Vážení spoluobčané,
RC modelářský klub Dobroměřice v zimním období
(8. prosince) poprvé uspořádal závody „ZIMNÍ EPP
COMBAT“ Počasíčko nám
vyšlo nádherně a na prosincový den se nás sešlo
relativně dost. V roce předloňském jsme podzimní
combat z nedostatku času
vynechali, proto jsme se
rozhodli zkusit závody
později, no a byla to paZimní EPP Combat - foto: Zdeněk Vlček
ráda! O chloupek našemu
modeláři uteklo třetí místo, ale bramborová medaile je také dobrá, no každopádně se v konkurenci
závodních pilotů naši zlepšují.
První lednový den, jsme se tradičně sešli na letišti, abychom nejen přivítali nový rok 2019 jako kamarádi modeláři, ale abychom poprvé vzali RC soupravy do rukou a s pořekadlem jak na Nový rok, tak
po celý rok „vyhnali“ naše poletuchy
do oblak. Počasí bylo trochu větrné,
ale to několik jednotlivců neodradilo
a létalo se. Příjemně strávené 1. lednové odpoledne.
Leden a únor, je čas výročních členských schůzí všech našich obecních
spolků. Tak i náš klub tuto povinnost
9. února uskutečnil v prostorách KD
Dobroměřice s pozváním zástupců
spolků a paní starostky. Projednávali jsme akce, které připravujeme
na rok 2019, otázku finanční a v neposlední řadě jsme naše řady opět
rozšířili o nějakého nového člena.
Tímto bych rád poděkoval zastupitelům obce Dobroměřice za finanční příspěvek na letošní rok,
zástupcům dobrovolných hasičů
obce za účast a p. Voříškovi za
drobné občerstvení.
V zimní čase se moc nelétá a tak se
v modelářských dílnách vymýšlí, lepí,
Pavlova Morava I2000 (2) - foto: Zdeněk Vlček řeže, brousí, staví… Malým příkla-

Dobroměřický zpravodaj	RC MODELÁŘSKÝ KLUB

Strana 17

do oblak
dem velkého kluka je model
Pavla V. Morava I2000 z EPP
materiálu, moc pěkné, už
se těšíme, jak ho bude prohánět na letišti. Nebo výroba soutěžních speciálů pro
EPPA v dílně Jirky V. - zatím
pouze pro naše členy.
MASOPUST - první společná letošní akce, které se
někteří naši členové zúčastnili společně s policejním psem Žerykem. Průvod prošel za krásného počasí Dobroměřicemi
a všichni se společně bavili a měli dobrou náladu. No ještě, že si mě ti dva smrťáci neodnesli.
Terezka nám je pěkně namalovala co?
Závěrem bych chtěl moc „poděkovat“ nenechavcům, kteří ničí majetek (nemusí být od nás
z obce) na našem RC letišti. Nevím, komu se
může hodit cedulka: SOUKROMÝ POZEMEK
Zákaz vstupu se psy.

Masopust, foto: Libor Sláma

Každopádně výroba takové cedulky není nejlevnější, proto ať dotyčnému ruka upadne!

Masopust, foto: Josef Vilhelm

Cedule, foto: Libor Sláma

Přeji vám všem za všechny modeláře krásné
jaro a těšíme se na vaši návštěvu již březnu a to
23. března na prvních závodech EPP COMBAT.
Libor Sláma
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Začínáme chovat králíky
Zájmový chov králíků patří u nás k velmi
oblíbeným. V poslední době velmi často
chovají především zakrslé králíky děti. Je
to záliba, která mimo potěšení a radosti přináší i užitek. Aby byl chov úspěšný,
tak je zapotřebí dodržet některá základní
pravidla. Je to díky tomu, že králík je zvíře
odkázané z větší části na péči chovatele.
Každé plemeno králíků vyžaduje různé,
a mnohdy odlišné nároky na krmivo, velikost ustájení. Čistokrevná plemena králíků
rozlišujeme dle živé hmotnosti, délky srsti.
První skupinou jsou velká plemena. Rámec těchto plemen je mohutnější. Některá plemena této skupiny dosahují až
10 kg. Doba dospívání u těchto plemen
je delší. Zvýšená je potřeba na kvalitu
i množství krmiva. Rozměry kotců a prostory musí být daleko větší než u králíků
Česky strakáč
běžně chovaných. Při rozmnožování nebývají problémy a běžně se ve vrhu narodí 8 – 10 králíčat. Přesto je to králík určený především
pro zájmové chovatelství. Nejrozšířenější je druhá skupina, kterou tvoří skupina středních plemen.
Dobře zužitkují krmivo a jsou méně náročná na ustájení. Hmotnostní rozpětí je 3 – 5,5 kg. Dále je
skupina malých plemen králíků, kde se hmotnost pohybuje od 2 – 3,25 kg. Pro svoji nenáročnost
jsou u chovatelů velmi oblíbená. Vrhy bývají oproti předcházejícím dvěma skupinám plemen méně
početné. Zpravidla je to od 4 – 6 kusů narozených králíčat. Mezi dětmi je nejrozšířenější další skupina, a to zakrslých plemen. Tato plemena můžeme rozdělit ještě na zakrslé berany a na normální
zakrslé králíky. Vrhy jsou málo početné a jejich rozmnožování nebývá pokaždé jednoduché. Další
skupinu tvoří plemena, která by bylo možno přiřadit dle hmotnosti k některé z výše uvedených
skupin. Svojí délkou srsti případně strukturou srsti tvoří samostatné skupiny plemena dlouhosrstá,
krátkosrstá nebo se zvláštní tvářností tzv. plemena se saténovým genem.
Předpokladem pro dobrý chov je správné krmení. To znamená nejen dostatek kvalitního krmiva,
které by mělo obsahovat základní živiny, minerály a vitamíny. Králíkům je potřeba předkládat jen
tolik krmiva, které je schopen přijmout za jeden den. Z tohoto důvodu je potřeba rozlišit potřeby
různých plemen a velikostí. Dostatek pitné vody by měl být k dispozici trvale. Hodně lidí si vykládá,
že králík v zimním období nepije, ale opak je pravdou. Tělo králíka obsahuje asi 75 % vody. V zimním období musí králík vydat větší množství energie. Z tohoto důvodu je voda pro úspěšný chov
naprosto nezbytná.
Pokud nechováme jednoho králíka v bytě jako miláčka v kleci, tak používáme králíkárny nejrůznějších typů a rozměrů s umístěním ve vnitřních nebo venkovních prostorách. Stavebním materiálem
bývá nejčastěji dřevo, kov a v poslední době se rozšiřuje plast, který má výhody zejména při čištění
a údržbě. Staví se jednopatrové, ale i několikapatrové. Obecně lze říct, že by chovatel měl lehce
dosáhnout do všech prostor králíkárny. Další otázkou je očkování proti moru, myxomatóze, ale i po-
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Vídeňský bílý
dávání léků proti kokcidióze. Při dodržení základních parametrů a výše uvedených požadavků nám bude chov
králíků přinášet radost, krásu a třeba
i užitek. V dalším vydání zpravodaje
představíme podrobněji jednotlivé
skupiny plemen, složení vhodné krmné dávky a doporučení na velikosti
kotců a klecí.
Pokud budete vybírat vhodného králíčka do dalšího chovu, tak určitě najdete několik jedinců prodejných na
naší výstavě, kterou bude ZO ČSCH
Dobroměřice pořádat ve dnech 14.
– 15. června 2019. Na této výstavě
bude probíhat i bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé. K návštěvě výstavy srdečně zvou pořadatelé.
Text: Josef Vilhelm

Novozélandský červený
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Zimní fotbalová příprava
Ani v zimním období naši fotbalisté nezahálí a pilně se připravují na jarní část sezóny, která rozhodne o konečném umístění. Napínavé budou především zápasy dospělých, kde naše „A“ mužstvo
bude při své premiéře v Krajském přeboru bojovat o udržení v této soutěži. V současné době nám
patří 13. místo v šestnáctičlenné tabulce a každý náš zápas bude velmi důležitý! První domácí utkání
jsme měli odehrát na domácím hřišti 9. 3. proti Brné, ale z důvodu nezpůsobilé hrací plochy jsme
klání přeložili na 8. 5. Takže naše první jarní utkáním bude 16. 3. v Perštejně (soupeři máme co vracet,
jelikož doma jsme mu podlehli 2:5). I na jaře se můžeme těšit na lounské derby, které odehrajme
2. 6. s FK Louny na jejich stadionu.

Foto: Michal Ipser - Zimní soustředění Heřmanice v Podještědí 31. 1. – 3. 2. 2019
Naše „rezerva“ dospělých, „béčko“, vede tabulku Okresního přeboru a bude bojovat o postup do krajské soutěže I.B třídy. Bylo by to
vůbec poprvé v historii dobroměřického fotbalu, kdy bychom měli
obě mužstva dospělých v „kraji“.
V zimě se také činila naše mládež, která odehrála řadu turnajů. Starší a mladší žáci, kteří hájí naše barvy v Krajském přeboru, využívali
umělé trávy v Postoloprtech, kde odehráli řadu přípravných zápasů,
častokrát v mrazivém zimním počasí. Před jarní částí jsou naši starší
žáci na 6. místě a mladší žáci na 4. místě. I naše žáky čeká velké derby
s FK Louny, a to dne 21. 4. První jarní utkání starších i mladších žáků
bude 23. 3. v Mostě s tamním FK.
Starší a mladší přípravky odehrály několik halových turnajů již na
konci roku 2018 a ve stejném duchu také začaly přípravu na jarní
část sezony. Od února využívaly především tělocvičny a dobroměřickou sokolovnu. Součástí přípravy byly další halové turnaje v Málkově, Povrlech, Lounech, Rakovníku, Říčanech a Zličíně, kde jsme
předváděli velmi dobré výkony a kluci a holky si přivezli spoustu
Tabulka „A“ mužstvo
medailí a pohárů ze kterých mají obrovskou radost!
Poprvé si halový turnaj vyzkoušeli i naši nejmladší fotbalisté, pětiletí borci si turnaj moc užili a za bojovnost
si zaslouží pochvalu. Největší radost měli, když jim pořadatel turnaje pověsil na krk medaile a předal diplom.
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se nám bude na jaře hodit

Foto: Michal Ipser - Mladší přípravka, turnaj v Rakovníku

Foto: Jiří Krupka
Ti nejmladší, ročník 2013, turnaj Louny

Foto: Miroslav Paryzek
Starší přípravka, turnaj v Povrlech

Tímto zveme všechny fandy fotbalu v Dobroměřicích na naše zápasy, přijďte fandit, budeme to
potřebovat.
							
Michal Ipser
WWW.FKDOBROMERICE.CZ
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Chantal Poullain nahradil Petr Vondráček
Pro fanoušky a příznivce našeho
fotbalu a pro všechny, co se rádi
baví, jsme 9. 3. 2019 uspořádali v KD
v Dobroměřicích již 17. Ples FK Dobroměřice.
Pro návštěvníky jsme jako vždy připravili překvapení, naše pozvání přijala známá herečka a zpěvačka Chantal
Poullain. Bohužel v den konání plesu
nám Chantal oznámila, že onemocněla a nemůže dorazit. Chantal nám
poslala videonáhravku, ve které se
omluvila a slíbila, že na náš ples určitě
někdy dorazí.
Nicméně abychom nezklamali vyprodaný sál, podařilo se nám sehnat adekvátní
náhradu zpěváka Petra Vondráčka a hudebníka
Vítka Fialu. Umělci zahráli několik písniček a na
závěr svého vystoupení se vyfotili s nadšenými
fanynkami. Program doplnily tanečnice z Loun,
které předvedly několik tanečních kreací. K tanci
a poslechu již tradičně hrála skupina Golf. Náš ples
se vyznačuje bohatou tombolou, což bylo i nyní

a kromě hlavních cen jsme měli i dalších 1000 cen.
Rádi bychom touto cestou poděkovali OÚ Dobroměřice, všem sponzorům a fotbalistům, kteří se na
přípravě plesu jakoukoli formou podíleli, bez nich
bychom ples jen ztěží uspořádali. Děkujeme.
A tímto bychom chtěli pozvat všechny fandy fotbalu v Dobroměřicích na naše zápasy. Přijďte fandit, budeme to potřebovat.
Michal Ipser
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Už víte, proč je voda drahá?
Voda v Česku rozhodně není drahá. Lidé berou
kvalitní pitnou vodu z kohoutku jako naprostou
samozřejmost, zkusme na ni ale nahlížet i jako na
strategickou surovinu a omezený přírodní zdroj.
Ve spotřebním koši českých domácností tvoří výdaje na vodu nejmenší položku ze všech energií.
Představuje cca 1,6 %, zatímco výdaje na plyn
3,3 % a výdaje na elektřinu 4,8 %. Roční výdaje
za osobu na vodné a stočné představovaly v roce
2016 podle Českého statistického úřadu 2 023
korun, což je asi polovina výdajů na plyn (4 199
Kč) a třetina výdajů na elektřinu (6 032 Kč). Výdaje na vodu jsou tak paradoxně srovnatelné třeba
s výdaji na alkoholické nápoje (1 928 Kč) nebo tabák (1 743 Kč). Považovat vodu v tomto kontextu
za drahou tedy opravdu nelze.
Průměrná denní spotřeba vody na obyvatele
v severočeském regionu činí 89 litrů. Dodávka
pitné vody nás tak přijde na 4,53 Kč za den a za její
odkanalizování zaplatíme denně 4,33 Kč. Ve srovnání s ostatními výdaji to rozhodně není mnoho,
zvláště pokud si uvědomíme, že nám z kohoutků
teče kvalitní pitná voda, která je mnohdy lepší
než ta balená z obchodů.
Proč je voda v severočeském regionu dražší
než v jiných částech ČR?
V rámci ČR najdeme dražší i levnější regiony, objektivně ale nelze cenu vody mezi jednotlivými
oblastmi kvůli odlišným podmínkám příliš porovnávat. SVS je největší vodárenskou společností
na území ČR, obsluhuje přes 1,1 mil. Obyvatel ze
458 obcí, stará se o více než 13 000 km vodovodů a kanalizací, 200 čistíren, 1 000 vodojemů a 60
úpraven vody. Naproti tomu např. Praha obslu-

huje stejný počet obyvatel na mnohem menší
ploše jednoho města, potřebuje k tomu nesrovnatelně menší infrastrukturu, a cenu vody tudíž
může mít nižší.
Cena vody v severočeském regionu odráží reálné
náklady spojené s její výrobou, odkanalizováním
a čištěním. SVS navíc zdědila značnou část infrastruktury po r. 1989 v zanedbaném stavu a ročně
musí do obnovy a oprav investovat stovky milionů korun – jen v r. 2018 to bude přes 1,6 miliardy korun. To se v ceně, pokud ji města a obce
nechtějí dotovat, musí samozřejmě odrazit. Důležitý je i fakt, že cena je solidární, tedy jednotná
pro celé území působnosti SVS. Obyvatelé měst
i venkovských oblastí platí za vodu stejně, aniž
by se zohledňovaly rozdíly v reálných nákladech
mezi jednotlivými místy.
Kolik si z ceny vody nechává SVS? A kolik
vydělává stát?
SVS jako vlastníkovi infrastruktury z ceny vody
zůstává pouhých 35 % a všechny tyto prostředky
využívá na reinvestice do obnovy majetku. Z 99
korun za vodu jde do obnovy tedy asi 43 korun,
36 korun z toho dává SVS a 7 korun v podobě
oprav SčVK. Cca 31 korun mzdy zaměstnanců.
Více než čtvrtinu ceny vody v současné době
představují poplatky odváděné státu. Pokud
tedy za kubík vody platíte 99 korun, stát si z toho
nechá 25 korun v podobě DPH a poplatků. Při
celkové roční spotřebě 50 milionů kubíků vody
to dělá 1,25 miliardy korun. DPH z toho tvoří 650
mil. korun. Stát tedy z vody inkasuje téměř stejný objem peněz, které my ročně investujeme
do obnovy.
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I v letošním roce chystá dobroměřický Sokol
dva turnusy táborů pro děti.
První turnus se uskuteční v době od 4. 8. do 10. 8.2019
a bude mít své zázemí v areálu MŠ Dobroměřice.
Tento PŘÍOBECNÍ tábor je již důvěrně známý a osvědčený.
Je realizován tzv. kombinovanou formou (děti mohou nocovat a ty
méně odvážné denně docházet).
V letošním roce na téma: „Jak se loví bobříci“.
Druhý turnus, který se uskuteční v době od 12. 8. do 16. 8.2019,
bude realizován formou denního docházení.
Útočištěm bude naše dobroměřická sokolovna.
Veškeré dotazy, týkající se tohoto turnusu, směřujte
na Káťu Srbovou – tel. 724 690 574
nebo Pavlu Srbovou - tel. 724 677 995.
Více informací získáte na našich webových stránkách
https://sokol-dobromerice.webnode.cz.

Sokolské příobecní tábory

Poslední dubnový den již tradičně patří pálení čarodějnic.
I pro letošní rok připravujeme společně s lounským Sokolem
a také s SDH Dobroměřice tuto akci na Červeňáku.
Určitě nebude scházet opékání buřtů
a dětské soutěže
jako např. slalom na koštěti,
hod koštětem na cíl
nebo ropuchou do kotlíku.
Předpokládaný začátek akce je v 16:00 hodin
(přesný začátek a program bude upřesněn).
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