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Slovo starostky…
Se zimou jsme se loučili tradičním masopustním průvodem, který 24. února procházel obcí. Zima
se s námi ale ještě rozloučit nechtěla a svým mrazivým dechem potrápila nejen muzikanty na voze
a masky, ale i všechny přihlížející. O to větší dík patří všem aktérům, ale i „hostitelům“, protože
společně nejen vytvořili tu pravou masopustní atmosféru, ale starali se také o zahřátí všech
zúčastněných.
Počasí jako na houpačce provázelo uplynulé dny. Trochu nám to komplikuje probíhající práce na
rekonstrukci střechy bývalé školy, a tak už netrpělivě vyhlížíme lepší jarní počasí. Jak už jsem
několikrát avizovala, letos nás čeká důležitá stavební akce, a to rekonstrukce ulice Nádražní.
V současné době připravujeme podklady k výběrovému řízení, které bude náročnější, než u ulic
předchozích, protože se jedná o větší stavební a tedy i finanční rozsah. Realizací této rekonstrukce
bude završen projekt z roku 2002 a postupně budeme moci pokračovat v dalších ulicích, které na
nové projekty a opravu dosud čekají.
Ke zvýšení bezpečnosti pro všechny naše občany jsme připravili u mateřské školy a u obecního
úřadu zásobníky se samolepícími reflexními terčíky. Ty mají sloužit k nalepení na oděv, boty nebo
zavazadlo, abyste za tmy byli pro jedoucí vozidla již z dálky viditelní a riziko kolize bylo nižší.
Bohužel naše mládež pojala tento krok po svém a během jednoho víkendu ze zásobníku u
obecního úřadu zlikvidovala a po vsi nalepila a rozházela, co se dalo. Proto děti, které se
zúčastňují aktivit v místních spolcích, od svých vedoucích vyslechly nebo vyslechnou přednášku o
tom, k čemu tyto terčíky slouží a jak se mají chovat.
S příchodem jara na sebe nedají dlouho čekat akce našich spolků a také obecní akce, na kterých
s námi spolky spolupracují. Na dalších stránkách budete zváni na mnohé z nich. Já zmíním
tradiční Máje a podotýkám, že zájemci o kroj se mohou hlásit na OÚ. Tak doufejme, že nám
počasí bude letos přát a že si je všichni užijeme.
V současné době také realizujeme opatření doporučená odborníky na zeleň na obecním hřbitově,
ke kterým jste se všichni mohli vyjádřit na veřejném setkání. Věříme, že toto opatření a nová
výsadba bude vypadat nejen dobře, ale zamezí prorůstání kořenů a znehodnocování pomníků.
O tom, co se v obci děje, se všechny snažíme informovat prostřednictvím našich webových
stránek, vývěsek, tohoto zpravodaje, ale i mobilního rozhlasu. Tuto užitečnou platformu jsme
spustili vloni a ten, kdo ji dosud nevyužívá, se do ní může jednoduchým způsobem registrovat na
našich internetových stránkách, nebo vyplněním formuláře na obecním úřadě. Pokud tak učiníte,
budete dostávat jen ta upozornění, o která máte zájem. Vybírat můžete z informací z obecního
úřadu, z kulturních a sportovních akcí a ze zpráv pro seniory. Povinné jsou krizové zprávy, např.
že nepoteče voda, nepůjde elektřina apod. Zprávy posíláme cíleně také podle ulic, takže pokud
nepůjde např. elektřina v konkrétních dvou ulicích, posíláme upozornění jen těm, kterých se to
týká.
Přeji všem krásné jaro plné pohody a hodně společných zážitků.
Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
Do Oblastního muzea v Lounech, zavítala na sklonku
minulého roku putovní výstava Adolfa Borna. Výstava
představila našeho známého předního grafika a populárního
ilustrátora a jeho méně známou známkovou tvorbu. V muzeu
byly k vidění například návrhy známek, které vznikly k 740.
výročí narození cestovatele Marka Pola, návrhy k 500. výročí
objevení Ameriky, vánoční a velikonoční známky, návrhy
známek z cyklu Evropa, ale i známkové zpracování večerníčku
Mach a Šebestová.
Při příležitosti výstavy „Jak vzniká poštovní známka aneb Adolf Born“ vyhlásilo Oblastní
muzeum v Lounech výtvarnou soutěž. Děti mohly navrhnout vlastní poštovní známku a nakreslit
„originální, bájné a fantastické zvíře“. Této soutěže se zúčastnilo celkem 400 soutěžících.
V prosinci 2017 byla soutěž vyhodnocena a vítězkou se stala Jana Skolilová z Dobroměřic. Její
vítězný návrh byl vytištěn na známkových arších a tak se Jana může pochlubit, vlastní a originální
poštovní známkou. Jana je žákyní 7. třídy ZŠ JAK v Lounech, je jí 13 let a navštěvuje již osmým
rokem ZUŠ Louny. Kreslení a všeobecně výtvarné a kreativní činnosti ji velice baví a na vítězné
známce je to opravdu vidět.
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Aktuality z mateřské školy
Ještě koncem minulého roku jsme pro rodiče s dětmi připravili tvořivou akci s názvem Vánoční
dílny, při kterých si mohl každý zdarma vyrobit adventní dekoraci. Potom nám už nic nebránilo
v čekání na Ježíška, který i tentokrát byl bohatý a přinesl dětem nové hračky, stavebnice, vozítka
aj., které byly z velké části nakoupeny z výzvy MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Zimní období
bylo relativně klidné, některé děti jezdily od ledna do března s námi pravidelně na kurz plavání do
Plavecké školy Bublina v Postoloprtech, kde se pod vedením zkušených instruktorů některé učily
zvládat strach z vody, a z některých se stali zkušení plavci. Pro všechny potom bylo připraveno
několik divadelních představení (hudební představení, sférické kino, preventivní program o
dopravě, preventivní programy o drogách z PPP Louny) přímo v mateřské škole. Naše děti se zase
prezentovaly na Vítání občánků v naší obci. V průběhu měsíce dubna naše nejstarší děti čekají
zápisy do základních škol, proto jsme pro jejich rodiče připravili besedu s PaedDr. Venuší
Mirovskou, která vysvětlovala důležitost tohoto období a pomohla rodičům v domácí přípravě na
tuto významnou událost. Vedení školy mělo důležitý úkol v podobě podávání žádostí o dotace a
tím získávání dalších finančních zdrojů pro děti a na vybavení mateřské školy v rámci Národního
programu Životního prostředí. První žádostí je Výzva č. 13/2017 na podporu školy v přírodě pro
rok 2019 a druhou Výzva č. 16/2017 na vybudování environmentálního koutku na zahradě školy.
Všem přejeme klidné jarní období a těšíme se, že se uvidíme na některých společných akcích,
které pro Vás opět připravujeme.
Za kolektiv mateřské školy Ludmila Jirotková
Vánoční dílny:
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Obecní knihovna Dobroměřice
Milé dámy, vážení pánové, dětští návštěvníci,
obecní knihovna je pro všechny otevřena v uvedené otevírací době:
Po
Út
St
Čt

8:00 – 10:00
10:00 – 15:00
9:00 – 11:00
10:00 – 15:00

6

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Vážení spoluobčané,
Každým rokem, co tři měsíce o našem sdružení
čtete v našem Dobroměřickém zpravodaji. Ani
letošní rok nebude výjimkou. 8 let založení klubu
je dlouhá doba na to, abychom byli již nedílnou
součástí.

Naše občanské sdružení RC modelář Dobroměřice o.s. muselo dle naší legislativy projít změnou
názvu na RC modelář Dobroměřice z.s. (zapsaný spolek), nic méně název nám zůstal a i
v následujících letech jej budeme používat.
Letošní rok 2018 jsme jako
vždy, začali Novoročním
setkáním našich členů na
RC letišti. Počasí 1. ledna
bylo jarní , ale vítr nám
podmínky
k létání
znepříjemnil, počasí se
prostě nedá poručit. I přes
to ale naši členové poprvé
v letošním roce uchopili
kniply svých RC ovladačů
a zamířili k oblakům.
Zimní čas byl letos více než dlouhý a jak všichni již určitě z našich příspěvků víte , naše hoby je
sezónní záležitost. Někteří z našich ovšem trénují svůj um i v zimě a chodí létat do tělocvičen a
sportovních hal, aby zdokonalili své RC letecké umění. Jiní staví po dlouhých zimních večerech
na novou sezonu nové stroje jako třeba Igor, AVIA S-199 (Izrael), no co na ni říkáte? Super
polo maketa bojového letounu.
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Jako každoročně, letos o něco později, jsme dne 3. 3. 2018 pořádali členskou schůzi našeho klubu
v KD Dobroměřice. Nový provozovatel restaurace se o nás postaral na jedničku s hvězdičkou a
patří mu velký dík.
První letošní společnou akcí naší obce a spolků (některých ) v Dobroměřicích byl Masopust,
který se konal 24. února. Super počasí ale zima brrrrrrr, skvělá parta lidí, která celý průvod vedla
je známkou toho, že v obci tradice nezůstaly na mrtvém bodě a naše obec žije v každém ročním
období. Určitě jste všichni viděli fotografie z této sobotní akce ale, přesto několik málo přidám do
našeho příspěvku. Už teď se těšíme na Májové oslavy .
Srdečně
bych
Vás
pozval na naše první
letošní závody EPP a
WW1 souboje letadel,
které se konají v termínu
18. 3. 2018 opravdu
nevím, zda již zpravodaj
bude v oběhu .
Na závěr bych chtěl
poděkovat paní starostce
a
zastupitelům
za
finanční podporu našeho
modelářského spolku pro
letošní rok a Vám všem
za přízeň a návštěvu
našich akcí. Přikládám
ještě plán našich akcí na
letošní rok 2018 a
všichni členové se těší
na Vaši návštěvu.
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Akce klubu RC modelář Dobroměřice 2018
2018

24.2

Dobroměřický Masopust

18.3

Jarní kombat

14.4

Stochov zahřátí

30.4

Čarodejnice Louny-výstaviště

12.5

Dobroměřické máje

5.5

RC modelářský den

26.5

DD Stochov

23.6

Moto sraz Peruc

16.6

Dobrodění
DD v Dobroměřicích

23.6

Červnové akrobaty UL RCA UL

18.8

RC posezení modelářů
Ústecké akrobaty RCA UL
Podzim kombat

Září, bude upřesněna

Drakiáda

Za RC modelářský klub Dobroměřice Libor Sláma
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T. J. SOKOL DOBROMĚŘICE
Vážení občané Dobroměřic,
rádi bychom vás seznámili s činností našeho dobroměřického Sokola, hlavně s aktivitami našich oddílů.
Dále bychom vás také rádi seznámili s akcemi, které budeme v nejbližším období organizovat.
V tomto roce připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného
Československého státu, XVI. všesokolský slet. Ani tentokrát nebudou na této akci scházet zástupci naší
sokolské jednoty. Těší nás především hojná účast dobroměřických žen, které se zapojily do nácviku
skladby ŽENOBRANÍ, která je určená ženám bez rozdílu věku. Skladba má krásnou choreografii i
hudbu – Čechomor, Fleret. Každou neděli (již od září) nacvičují ženy skladbu v sokolovně pod vedením
Pavly a Káti Srbových.
Po dlouhé době budou mít Dobroměřice na Všesokolském sletu zastoupení také ve skladbě určené
starším dětem. Skladba s názvem Cirkus je velice zajímavá, obsahuje prvky gymnastiky, aerobiku a
žonglování. Určitě vás upoutá cvičení chlapců, kteří předvedou stojky na hlavě, kotouly letmo a
společně s děvčaty i mnoho tanečních kreací. Nácviku této skladby se věnuje opět Káťa Srbová.
Musíme s radostí konstatovat, že Dobroměřice bude letos v červenci na Všesokolském sletu
reprezentovat celkem 21 cvičenců.
Všichni jste srdečně zváni na okresní slet, který se bude konat 16. 6. 2018 v lounské sportovní
hale.
Foto: Nácvik skladby Cirkus – archiv ČOS
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PŘIPRAVUJEME
Pálení čarodějnic na Červeňáku – pondělí 30. 4. 2018
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 16:30 hodin.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD „ZA POKLADY“ - 9. 5. 2018
Náš dobroměřický Sokol ve spolupráci s obecní knihovnou bude pořádat pro širokou veřejnost další
z poznávacích zájezdů, a sice zájezd „ZA POKLADY“.
Naše cesty budou směřovat do Bečova nad Teplou, kde si prohlédneme stejnojmenný zámek, který
ukrývá největší poklad České republiky, relikviář sv. Maura. Bečov nad Teplou se pyšní i dalšími
poklady, které si budete moci také prohlédnout.

Pevně doufáme a věříme, že se nás sejde dostatečný počet, aby se mohl tento zajímavý poznávací zájezd
„ZA POKLADY“ uskutečnit.
Závazné objednávky, včetně úhrady 150,- Kč, budou 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 omezená, ale v případě nenaplnění bude zájezd zrušen.
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Dětský den na Červeňáku – pátek 1. 6. 2018
Další akcí, při které spojí síly dobroměřický a lounský Sokol a také Svaz českých turistů je již tradiční
Dětský den na Červeňáku. Do cíle, k vrchu Červeňáku, budou muset děti dorazit trasou, při které plní
různé zajímavé úkoly. Letošní dětský den se uskuteční s podtitulem „Svět nekončí za vrátky, hrajeme
si se zvířátky“. Děti i jejich dospělácký doprovod se mají jistě na co těšit a všichni si tak mohou užít
krásné pátěční odpoledne. Předpokládaný začátek akce je v 16:30 hodin.

Sokolský příobecní tábor a nově tábor v Děpoltovicích
I v letošním roce chystá dobroměřický Sokol dva turnusy táborů pro děti.
První turnus se uskuteční v době od 29. 7. do 4. 8. 2018 a bude mít své zázemí v areálu MŠ
Dobroměřice. Tento PŘÍOBECNÍ tábor je již důvěrně známý a osvědčený. Je realizován tzv.
kombinovanou formou. To znamená, že děti mohou nocovat a ty méně odvážné denně docházet.
V letošním roce bude tento turnus probíhat v tématu Keltové - Galové. S radostí musíme konstatovat, že
k 7. 3. 2018, je kapacita tábora naplněna. Přihlášky jsou přijímány pouze pro náhradníky.
Druhý turnus se uskuteční v době od 4. 8. do 11. 8. 2018 v rekreačním středisku v Děpoltovicích u
Karlových Varů. Veškeré dotazy týkající se tohoto turnusu směřujte na Kateřinu Srbovou – tel.
724 690 574.

12

Naše aktivity v sokolovně

Cvičeníčko pro děti
Je určeno pro děti školního a předškolního věku. V hodinách se využívá rozmanitého náčiní, kterým je
naše sokolovna velice dobře vybavena. Cílem cvičení je všestranný rozvoj a motivace dětí k pohybu.
Kdokoliv máte zájem o toto cvičení, můžete přijít každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin, kde se
pravidelně děti schází na sále sokolovny.
Tomuto cvičeníčku se věnuje Kateřina Srbová, která je velmi zkušenou cvičitelkou.

Mažoretky
Tato hodina je určena pro dívky ve věku 5 – 12 let, které se učí pochodování, točení hůlkou tzv.
mažoretkování, ale i trochu prvky baletu, gymnastiky a také tančí moderní či scénické tance. Budete-li
mít kdokoliv zájem přijít se třeba i jen podívat, mažoretky se schází pravidelně každý pátek v 16:00 –
17:00 hodin. Mažoretky již pátým rokem vede Jana Vlčková.

Foto: Jana Vlčková, Smolnice 07/2017
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Stolní tenis
Rok od roku se větší a větší oblibě těší náš oddíl stolního tenisu mužů. V úterý a ve čtvrtek probíhají
tréninky našich ligových hráčů. Každou středu však funguje oddíl stolních tenistů amatérů. Právě tento
oddíl každým rokem pořádá i Mikulášský turnaj ve stolním tenise amatérských hráčů, který v loňském
roce čítal 20 soutěžících a vítězem se stal p. Maršál. Má-li z vás někdo zájem zahrát si stolní tenis, hráči
se schází pravidelně každou středu v době od 18:00 do 20:00 hodin.

Foto: Aulický Karel, Mikulášský turnaj 2. 12. 2017

Aktivní seniorka
Takto jsme nazvali cvičení pro naše nejzkušenější ženy, které vědí, jak je pohyb a fyzická aktivita
důležitá. Ženy se scházejí ke svým aktivitám pravidelně každé pondělí v době od 18.00 – 19:00 hodin
pod vedením Zuzky Štumpfové a v pátek v tom samém čase pod vedením velmi zkušené a dlouholeté
cvičitelky Míly Šejnohové. Ženy toto cvičení doplňují velice často pohybem venku a to chůzí s hůlkami
tzv. nordic walkingem.

Bodystyling
Cvičení, při kterém se rozhodně nudit nebudete je určené pro ženy každého věku. V pondělí předcvičuje
Eva Stanková a v pátek Lenka Taušková v době od 19.00 do 20.00 hod. Při cvičení se využívá stepů,
činek, posilovacích gum, overballů i gymballů. Každá hodina je zakončena důkladným strečinkem.
S sebou do sokolovny si stačí vzít jen pohodlné oblečení, obuv, ručník, pití a dobrou náladu.
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ZÁVĚREM
Jak jsme již psali, aktivity a akce, které pořádáme, nejsou určeny jen pro členy sokola, ale pro celou
širokou veřejnost. Snažíme se být stále aktivní v naší činnosti, ke které patří také starost o naši
dobroměřickou sokolovnu. Naší snahou je udržet budovu sokolovny stále v provozu, jde přeci o jedinou
tělocvičnu v obci. Proto se snažíme stále něco vylepšovat a je toho ještě určitě mnoho, co musíme
udělat. V zimních měsících poskytuje, právě budova sokolovny, zázemí dětem sboru dobrovolných
hasičů a také dobroměřické fotbalové přípravce. Sokolovnu pravidelně navštěvuje i mateřská škola.
Naším hlavním cílem je aby se lidé, občané Dobroměřic, setkávali, a proto se těšíme, že se s mnohými
z vás opět uvidíme při tělocvičných hodinách nebo na akcích organizovaných naším Sokolem.
Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům Dobroměřic a členům a přátelům našeho Sokola
HEZKÉ JARO.
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FK DOBROMĚŘICE
Ani v zimním období fotbalisté FK Dobroměřice nezahálí. Mužstvo dospělých odstartovalo
přípravu na jarní část sezóny únorovým soustředěním v Heřmanicích. I přes mrazivé počasí
absolvovali hráči 9 tréninkových jednotek, odehráli přátelský zápas proti FK Cvikov, který jsme
porazili 7:1.

Soustředení Heřmanice 2018
Po náročném soustředění, se naše mužstvo dospělých připravuje v domácím prostředí.
Tréninkovou zátěž hráči polykají 2x týdně a o víkendu vždy sehrají přípravný zápas. Postupně
jsme hráli s divizním FC Chomutov, který jsme po výborném výkonu porazili 2:1!, stinnou
stránkou bylo nezaviněné zranění Martina Němce, který si přetrhl achilovu šlachu a čeká ho
půlroční pauza. Dále jsme odehráli utkání se Slavojem Žatec, kterému jsme podlehli 4:5, porazili
jsme Slavoj Bohušovice 5:1, vyhráli jsme nad ASK Lovosice 6:3, nad Jiskrou Modrá jsme
zvítězili 3:2 a zatím v posledním přípravném zápase jsme rozstříleli TJ Nové Sedlo 11:1.
Přípravný zápas odehrálo také naše „B“ mužstvo, které porazilo FK Chlumčany 7:4.
Pozadu nezůstaly ani naše týmy nadějí, které se na druhou část sezóny 2017/2018 začaly
připravovat v teple sokolovny a tělocvičen. Naši žáci a připravky se účastní řady halových turnajů,
kde sbírají cenné zkušenosti.
Například naše mladší přípravka
poměřila síly se stejně mladými
fotbalisty z Viktorie Plzeň nebo
Bohemians Praha, v tomto případě
nešlo ani tak o výsledek, ale aby naši
mladí fotbalisté okusili bouřlivou
atmosféru fandících rodičů, babiček
a dědečků. Pro mnohé z nich to byl
vůbec první zápas v jejich začínající
fotbalové kariéře. Třeba u nás také
vychováme hvězdy typu Rosický,
Čech, Lafata.... a když ne, tak
hlavně, aby kluci a holky měli
z fotbalu v Dobroměřicích radost a
rádi se k nám vraceli.
Halový turnaj v Rakovníku 27. 1. 2018
Za FK Dobroměřice Michal Ipser
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Dobroměřičtí chovatelé poprvé bilancují svojí činnost, a co připravujeme
v letošním roce.
Ještě tomu není ani rok od založení místní
organizace chovatelů, a přichází první bilancování.
Stalo se tomu 7. dubna 2017, kdy byl v naší
vesnici založen nově místní chovatelský spolek.
Chovatelské spolky, stejně tak jako rybáři,
myslivci, zahrádkáři a včelaři, patří i v dnešní době
neodmyslitelně nejen na český venkov, ale i do
města. Jedním z našich cílů je ukázat na možné
využití volného času především dětem. V době
plné počítačů, tabletů a mobilních telefonů nebude
tento úkol lehký. Na ustavující schůzi se sešlo
celkem 12 nových zájemců o členství v ČSCH.
K dnešnímu dni má naše organizace celkem 13
dospělých a jednoho člena do 18 let. Celkem tedy máme evidováno 14 členů. Konaly se dvě členské
schůze. Prvním naším představením byla účast při příležitosti dětského dne v Dobroměřicích. Mimo
ukázky několika zvířat, jsme připravili poznávací soutěž nejrůznějšího krmiva pro zvířecí miláčky, a
poznávání druhů vajec. Je až s podivem, jak tato na první pohled obyčejná soutěž zaujala. Některé děti
viděly proso, řepku či oves poprvé v životě. Naším úkolem je také zlepšit chování člověka ke zvířatům a
v případě dětí je směřovat i k určité odpovědnosti. Další naší akcí byla I. propagační přehlídka při
příležitosti posvícení v Dobroměřicích. Návštěva této akce předčila naše očekávání. Zájem o
chovatelství projevili i další návštěvníci z řad dospělých i dětí Bylo prodáno několik zvířat, bylo
navázáno nejedno přátelství. Naši členové si začínají pořizovat nové chovy, začínají odchovávat první
mláďata. Nedávno jsme se prvně jako zástupci chovatelské organizace zúčastnili také masopustního
průvodu obcí.
A co nás čeká v letošním roce? Chceme naši činnost rozšiřovat a vylepšovat. Připravujeme svoji
první výstavu, která by měla být i s odborným posouzením ve dnech 22. – 23. září 2018, kdy bude
v Dobroměřicích posvícenská neděle. Naši chovatelé se zúčastní Celostátní výstavy v Lysé nad Labem,
a někteří možná i Evropské výstavy v Dánském Herningu. Chceme zakoupit první výstavní fundus,
uspořádat výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Společně také chceme navštívit některé výstavy u našich
přátel v okolí. Dle svých možností se budeme podílet na všech akcích, které bude obec pořádat.
Připravujeme ještě další zábavné počiny i pro dospělé, ale to si prozatím necháme jako překvapení pro
všechny. Pokud máte rádi zvířata a přírodu, případně další nápady, tak možná, že mezi námi najdete
nové kamarády a získáte další cenné zkušenosti. Rádi vás mezi námi uvítáme. Kontaktovat nás můžete
na e-mailových adresách funkcionářů ZO ČSCH Dobroměřice: petra.hesova@seznam.cz nebo na
j.vilhelm@email.cz. Bližší informace můžete dostat i na obecním úřadě. Chceme docílit toho, aby
chovatelské motto: ,,Pro radost, krásu a užitek“, bylo naším heslem společným.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem přátelům, obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za
spolupráci, a poskytnutí finančního příspěvku na naší další činnost. Přeji co nejlepší chovatelský rok,
pevné zdraví a osobní pohodu v roce 2018.
S chovatelským pozdravem
,, Chovu zdar “
Josef Vilhelm
předseda ZO ČSCH Dobroměřice
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Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice
Dočkali jsme se nového vozu a máme z toho velkou radost. Poprvé v historii našeho sboru máme zcela
nové auto. Je jím Mercedes Benz Sprinter 514 CDI a slavnostně jsme ho pokřtili jménem Jarda po
bývalém starostovi Jaroslavu Fořtovi, který se v minulosti zasloužil o znovuobnovení činnosti sboru.
Video z této slavnostní akce, která se konala v sobotu 13. 1. 2018, můžete shlédnout na
https://www.youtube.com/watch?v=Xt0lbSRRkBQ.
Financování vozu bylo vícezdrojové a podílelo
se na něm Ministerstvo vnitra, generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky částkou 450 tisíc Kč, dále
Fond Ústeckého kraje obnosem 300 tisíc Kč a
darem ve výši 150 tisíc Kč přispěla Nadace
AGROFERT. Největší podíl do celkové
hodnoty vozu, tedy částku přes 979 tisíc Kč,
uhradila Obec Dobroměřice. Všem, kteří se na
financování podíleli, patří veliký dík.
A aby toho nebylo málo, hasičárna k novému
autu dostala v těchto dnech i nová vrata. Co víc
si můžeme přát…? Teď je třeba, abychom
dokázali, že si takové věci opravdu zasloužíme.
A my se budeme snažit!
Jiří Sailer, velitel JSDH
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Soptíci – kroužek mladých hasičů
Na konci roku 2017 jsme s dětmi připravili překvapení při rozsvícení vánočního stromu
v Dobroměřicích, a to v podobě prodeje vánočních výrobků. Děti je vyráběly během dvou měsíců samy.
Šikovnost dětí se vyplatila, měly úspěch a za utržené peníze si děti udělaly radost a jely se vykoupat do
aquaparku v Chomutově. A jako každý rok, tak i letos si děti pod stromečkem, který si ozdobily
v hasičárně, rozbalily drobné dárky a zároveň proběhla vánoční besídka.
Nový rok začal přípravami na hasičský ples, letos si děti připravily vystoupení, kde se snažily napodobit
skupinu Pyroterra, která již několikrát s úspěchem na našem plese vystupovala a dle ohlasů na sále se i
vystoupení dětí moc líbilo.
V lednu také děti reprezentovaly při předání nového vozu sboru dobrovolných hasičů Dobroměřice. Děti
držely čestnou stráž a vlajkonoše.
Nyní se blíží jaro a s tím jsou spojené přípravy na novou sezónu závodů. Náš první závod bude branný a
proběhne v Cítolibech 7. 4. 2018. Dále pak bude probíhat série závodů až do podzimu – další ročník
Stimax Cupu, branných závodů a požárního útoku….
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK
DOBROMĚŘICE
pořádá

2. června 2018
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníčku pod kostelem v Dobroměřicích

Pro dospělé a děti
1. kategorie: dospělí (nad 15 let)
Zahájení: 6:00 hodin

Startovné: 250,- Kč
Ukončení: 12:00 hodin

2. kategorie: děti (do 15 let)
Zahájení: 14:00 hodin

Startovné: ZDARMA
Ukončení: 16:00 hodin

Prezence 30 minut před zahájením samotných závodů
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Projekt

NOVÝ SMĚR
Projekt je určen pro:


osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
(jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok nebo
jejich evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců)

Podpůrné aktivity pro osoby z CS:
1) Motivační program (75 hodin), Poradenský program - psychologická podpora
2) Rekvalifikační kurzy a praxe - Obsluha osobního počítače, Pracovník v sociálních
službách, RK Strážný (68008E), Řidič vysokozdvižného vozíku a další dle potřeb CS.
3) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 23 osob s příspěvkem na úhradu mzdových
nákladů zaměstnavateli
4) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových
nákladů zaměstnavateli

4. 4. 2018

Termín 2. výběru:
(9:00 a 10:30)
Místo:
Kontaktní pracoviště ÚP Louny
Aktivity projektu jsou pro Vás ZDARMA a navíc Vám uhradíme v době
docházky do projektu cestovné a příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, dle
potřeb výpis z rejstříku trestů.
V rámci projektu bylo otevřeno od ledna 2018 Poradenské centrum:
Osvoboditelů 420, Louny
V Poradenském centru bude k dispozici počítač s připojením na internet, který mohou osoby z CS
využít za účelem vyhledávání volných pracovních míst.

Kontaktní osoba CS: Jitka NEHYBOVÁ (mob.: 739 275 260)
E-mail: novysmerzatec@seznam.cz
Realizátor projektu:
Číslo projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
Masarykova 745, 438 01 Žatec
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007042
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Dne

Informace Obecního úřadu Dobroměřice

Upozorňujeme, že na 7. 4. 2018 jsme pro vás připravili sběrovou sobotu.
Připomeneme vám ji rozesílkou do mobilního rozhlasu. Ti, kteří dosud nemají
službu aktivovanou, se mohou zaregistrovat prostřednictvím našich webových
stránek, nebo písemně na obecním úřadě.
Připomínáme všem, že je třeba uzavřít dodatky ke smlouvám na odvoz a
likvidaci komunálního odpadu. Termín splatnosti úhrady dle uzavřených
smluv je 31. 3. 2018. Vyhnete se tak následnému vymáhání, případně exekuci.
Všem, kteří jste tak již učinili, děkujeme.

Připomínáme všem, kteří dosud nepřihlásili své psí miláčky, nebo neuhradili
poplatek za psa na rok 2018, že je tak třeba neprodleně učinit. Své pejsky
přihlašujte do evidence nejpozději ve třech měsících věku štěněte.

Připravujeme zájezd na venkovní divadelní představení na hrad Hněvín.
Pojedeme na muzikál Princezna se zlatou hvězdou na čele. Přihlašovat se můžete
na obecním úřadě.

Sběrný dvůr je od března otevřen opět každou středu i sobotu.

Dobroměřický zpravodaj– periodický tisk územního samosprávného celku
Je zapsán do evidence periodického tisku jako čtvrtletník.
Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 21985. Rediguje Obec Dobroměřice.
Adresa vydavatele: Obecní úřad Dobroměřice, Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
Tel.: 415 679 289; E-mail: info@dobromerice.cz
Náklad 550 výtisků. Tento výtisk je neprodejný a je distribuován zdarma
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