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ZDARMA

Informace z obecního úřadu

Na fotografii paní Gábiny Andrásové děti nadšeně pomáhaly při sázení nových rostlin na
hřbitově. Více informací v článku na str. 6 a 7.

 V letošním roce proběhne rekonstrukce
ul. Nádražní, o zahájení prací budete včas informováni.
 Do mobilního rozhlasu se můžete registrovat prostřednictvím našich webových stránek:
http://www.dobromerice.cz/rozhlas/.
 Upozorňujeme, že splatnost úhrady za
odvoz odpadu vypršela 31. března 2018. Pokud svou povinnost splněnu nemáte, neprodleně platbu uhraďte. Těm, kteří tak již učinili,
děkujeme.
 Informace o hrobových místech na našem hřbitově vám rádi poskytneme na našem
úřadě.
 V neděli 10. června 2018 od 14. hodin zveme
na tradiční Dětský den na hřiště FK Dobroměřice.
 V neděli 17. června 2018 jedeme na divadelní představení na hrad Hněvín do Mostu,
uvidíme muzikál Princezna se zlatou hvězdou.
 Naše obecní knihovna je pro všechny návštěvníky otevřena a bude tomu tak i o prázdninách v běžné otevírací době.

Strana 2	INFORMACE

Dobroměřický zpravodaj

Vše, co potřebujete vědět o vodném a stočném
Bez vody se neobejde žádná domácnost. Používáme ji každý den, ale často nemáme zcela
jasno v tom, za co vlastně platíme – tedy jak se
vypočítává vodné a stočné a jaká máme jakožto
odběratel práva a povinnosti. Víte, jak se má dělat rozúčtování vodného v bytových domech?
A co dělat, když máte podezření, že Váš vodoměr měří chybně?
Dodávky vody a odvod odpadních vod se poskytují na základě smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod. Dodavatelem je
obvykle vodárna, obec či svazek obcí, odběratelem je zpravidla vlastník nemovitosti. „Smlouvu
je možné uzavřít i s nájemcem, ale dodavatelé
se tomu zpravidla brání s tím, že v případě dluhu
odběratele je výhodnější mít zavázaného přímo
vlastníka,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Platba za pitnou vodu a službu spojenou s jejím
dodáním, takzvané vodné, se skládá obvykle z pevné a pohyblivé složky. Zatímco
povinnost platit pevnou složku vzniká již
připojením k vodovodu, povinnost platit
pohyblivou složku vzniká vtokem pitné
vody za vodoměr či do přípojky.
Takzvané stočné platíte za odvádění, čistění nebo jiné zneškodňování odpadních
vod. Povinnost platit stočné vzniká okamžikem
vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace. Za odvod srážek ale domácnosti neplatí nic.
Při stanovení stočného se vychází z toho, že do
kanalizace odvedete stejné množství vody, jako
odeberete. „Pokud byste prokázali, že spotřebujete bez vypouštění do kanalizace ročně více než
30 m3 vody, můžete požádat o snížení stočného.
Třeba když vodu z bazénu vypouštíte na zahradu. Žádost však musíte doložit důkazy, například fotodokumentací,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Podrobnosti o ceně, fakturaci a způsobu placení za dodávky pitné vody a odvod odpadních
vod stanoví smlouva. Vodné a stočné se platí
obvykle měsíčně formou záloh, jejichž výše se
stanovuje podle předchozí spotřeby. Zálohy se
pak vypořádávají ve faktuře, která se vystavuje

jednou ročně.
Množství dodané vody se měří v současné době
většinou vodoměrem. Jeho osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel a může jej také zajistit
proti neoprávněné manipulaci. Vy, jako odběratel
musíte dodavateli umožnit přístup k vodoměru,
nesmíte do něj zasahovat a musíte jej chránit
před poškozením. Vodoměrem zaznamenaná
hodnota slouží jako podklad k vyúčtování. Pokud
vodoměr nemáte, určuje se množství odebrané
vody náhradním výpočtem podle zvláštní vyhlášky. Nemůže-li dodavatel zjistit hodnoty na
vodoměru kvůli tomu, že odběratel nespolupracuje, může při vyúčtování vyjít ze spotřeby za
stejné období v předchozím roce.
Máte-li pochybnosti o správnosti měření, máte
právo si na vlastní náklady zajistit nezávislou
metrologickou zkoušku v místě instalace. „Ve
smlouvě o dodávkách může být stanoveno, že
na základě reklamace odběratele zajistí
provedení nezávislé metrologické zkoušky
dodavatel. Zkoušku provádí Český metrologický institut za pomoci nezávislého měřidla a za přítomnosti zástupce dodavatele.
Pokud se ukáže, že instalovaný vodoměr
vykazuje větší než povolené odchylky, hradí metrologickou zkoušku dodavatel,“ uvádí Zelený a dodává: „Množství odebrané vody se
pak určí podle předchozí spotřeby za stejné období, případně podle předpokládané budoucí
spotřeby. Nebo dohodou.“
V domě s byty vychází dodavatel z údajů na patním vodoměru. O způsobu rozúčtování mezi
domácnostmi se rozhoduje dvoutřetinovou
většinou nájemců v domě, členů společenství
vlastníků nebo družstva. Pokud není takové
rozhodnutí přijato, rozúčtují se náklady na dodávky vody v poměru k hodnotám naměřeným bytovými vodoměry. Rozdíl v hodnotách
naměřených na patním vodoměru a bytových
vodoměrech může být až 25 %, což může být
způsobeno úniky vody, chybami vodoměrů či
nelegálním odběrem. V případě větších rozdílů
se doporučuje provést zkoušku vodoměru.
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Vážení občané,
jsem ráda, že dnes dostáváte do rukou zpravodaj v novém kabátě a doufám, že se bude líbit a že
v něm každý najde alespoň něco málo z toho, co ho zajímá. Informace z našich spolků ani z obecního úřadu rozhodně chybět nebudou, je toho stále dost, co se děje.
Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní

Určitě řadu z vás zajímá, zda se letos bude konat rekonstrukce komunikace ul. Nádražní. A já odpovídám: Ano. Je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, a jakmile budeme znát jeho vítěze, včas
budeme informovat o tom, kdy budou práce v ulici zahájeny. Před tím ještě proběhne instalace
podélného dopravního značení (tzv. lajnování) v ul. Pražská od sokolovny směrem k železničnímu
přejezdu, to určitě nepřehlédnete. Ti, kteří by pracemi byli nějakým způsobem omezeni, budou
informováni prostřednictvím mobilního rozhlasu. Pokud ještě nejste zaregistrováni, učiňte tak, je to
pro Vás ta nejpohodlnější cesta k získání potřebných informací.
Kontrola ČŠI v mateřské škole
Dovolím si také využít tento prostor ke gratulaci paní ředitelce Mgr. Ludmile Jirotkové a celému kolektivu naší MŠ. Ve školce se totiž v březnu uskutečnila třídenní kontrola České školní inspekce, kdy
tři inspektorky prověřily kompletní činnost našeho zařízení od kuchyně přes pedagogickou činnost,
vybavení a bezpečnost. Inspekční zpráva zmiňuje silné stránky a příklady inspirativní praxe, hodnotí
i přínosnou spolupráci se zřizovatelem a neuvádí žádné slabé stránky. Není tedy divu, že o naši
školku je mezi rodiči zájem, což zápis do MŠ pro další školní rok potvrdil. Přeji celému kolektivu MŠ
i nadále skvělou atmosféru a hodně spokojených dětí a rodičů.
Zaměstnávání pracovníků z ÚP
Další pozitivní zprávou pro naši obec je prolomení pravidel v zaměstnávání pracovníků z Úřadu
práce, kdy již nemusíme 3 měsíce čekat na to, až budou uchazeči opět uvolněni do pracovního
procesu. Nebudeme se tedy potýkat jako vloni s nedostatkem personálu pro údržbu obce, protože
tato pevná lhůta byla zrušena a proces uvolnění pracovníků by neměl trvat déle, než jeden měsíc.
„Okrasné“ krádeže
Je pěkné pozorovat, jak v oknech domů přibývají květiny a jaro postupně začne ustupovat létu.
Přináší to ale také některá rozčarování a zklamání. Množí se krádeže truhlíků s květinami z vyzdobených oken. Můžete-li, pokuste se je nějakým způsobem zabezpečit. Víme, že je to obtížné a zloději
si často poradí i s přišroubovanými nádobami a mnozí z Vás si řeknou, že je lepší nechat si je ukrást,
než zničit. A tak přeji všem, aby květiny z oken nemizely, aby se vydařily Vaše dovolené a dětem
prázdniny a aby léto bylo obdobím, kdy nabereme novou sílu, optimismus a elán…
Ivana Sihlovcová
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Po opravách vynikla krása
kostela
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,
jsem rád, že Vám mohu sdělit, že opravy na kostele sv. Matouše v Dobroměřicích se ukončily.
Myslím, že nás stály mnoho úsilí, žel, i nervózních situací, ale nakonec se dobré dílo podařilo.
Věřím, že nejenom Vy, představitelé obce, ale
také celá obec, jste na tuto perličku uprostřed
hrdí. Vždy jsem měl představu, že Vaše obec
prohlédne, a stane se místem, které upoutá
svou pozornost historicky krásným kostelem.
Ten zosobňuje vlastně několik slohů. Je to pozdně románská věž se svou neobyčejně krásnou
cibulovitou přilbicí, pokrytou historickým šindelem a bělobou skvějící se hranolovitá věž, která
povznáší ducha k oblakům.

Nelze opomenout krásu celého kostela, který
nese tři údobí slohů, gotiky, renesance, a baroka. Dnes se kostel nalézá v poutavé gotické
šedi, jejíž rohy jsou zdobeny iluzorními kvádry,
krásnými renesančními štíty na východní straně
presbytáře a nad jižním vchodem. Rovněž šambrány kolem oken dávají celé stavbě svůj lesk.
Věž je rovněž opatřena zlacenou makovicí, v jejímž pouzdře se nalézají historické listiny z minulého a tohoto století. To pro budoucí dobu.
Kostel má na průčelní stěně zvlášť krásně zdobený štít ukončený dvouramenným zlaceným
křížem. Kříž byl velmi sešlý, koroze za staletí zničila některé ozdoby, proto byl kovářsky opraven,
vyčištěn, pozinkován a v neposlední řadě také
pozlacen podobně jako makovice na věži plátkovým zlatem.
Jsem také rád, že Ústecký kraj dal na tuto
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památku v roce 2017 nemalou částku, a to
280 000 Kč, rovněž Ministerstvo kult. se podílelo
dotací 300 000 Kč. Děkanství 143 242 Kč, sbírka
občanů v Dobroměřicích 27 688 Kč. Celkem celá
oprava kostela, mimo věže, byla za 750 930 Kč.
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Duchovní správce kanovník P. Werner Horák zaplatil restaurování a zlacení kříže v celkové hodnotě 17 200 Kč.
Oprava věže zvláště celé cibulovité helmice,
fasády a lešení provedena v roce 2016 a nebyla
lacinou záležitostí. Stála
505 606 Kč, Ministerstvo kultury 240 000 Kč,
Římskokatolická
farnost Louny zaplatila 199 876 Kč, Obec
Dobroměřice přispěla
50 000 Kč. Rovněž duchovní zaplatil zlacení
makovice 15 730 Kč.
Samozřejmě patří všem
zúčastněným
veliký
dík. Jistě každý občan
z Dobroměřic by měl
být hrdý na historickou
památku, která provází
obec od jejích počátků.
Udělalo se zase kus práce, na několik desetiletí.
Díky Bohu, a rovněž
všem, kteří měli zájem
a také otevřenou štědrou dlaň, na kterou mohou být právem hrdí.
Ať dobrý Bůh odplatí
všem, kteří se na této
opravě aktivně účastnili
nejen penězi, ale především vlídným slovem,
a hlasem, který podpořil
tuto krásnou akci.
Vše dobré přeje
Kanovník P. Werner
Horák, děkan lounský

Znovuposvěcení kostela
za účasti gen. vikáře ThDr. P. Martina Davídka
se uskuteční v sobotu 16. června 2018 v 16.00 hod.
s hudební produkcí- srdečně zve duchovní správa.

Strana 6	INFORMACE

Dobroměřický zpravodaj

...aby byl hřbitov krásný
V letošním roce jsme navázali spolupráci s pracovníky sociálně inovačního projektu Místa
zblízka, který si klade za cíl pomáhat aktivním
lidem, rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy. Koordinátorkou
tohoto projektu pro Lounsko je Mgr. Tereza
Konrádová. V rámci této spolupráce jsme se na
ni na konci února obrátili s žádostí o pomoc při
řešení problematiky ozelenění našeho hřbitova.
Již delší dobu jsme se potýkali se stížnostmi občanů, které se týkaly právě zeleně na hřbitově,
zejména pak v urnovém háji. Reakce ze strany
projektu byla prakticky okamžitá. Projektanti –
krajinář a botanik prošli společně nejen hřbitov,
ale i další části obce a na veřejné setkání s občany se výborně připravili. Toto setkání na téma:
„…aby náš hřbitov byl zelený, ale bezpečný, aby
byl důstojný a klidný, ale ne ponurý a temný…“,
se konalo 8. března 2018 v salonku KD. Své návrhy a odborná posouzení představili botanik Jan
Albert Šturma (https://www.mistazblizka.cz/cs/
osoba/jan-sturma) a architekt Ivo Pavlík (https://www.mistazblizka.cz/cs/osoba/ivo-pavlik).
Dozvěděli jsme se, že okrasné thuje v urnovém
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háji nejsou tím, čím se zdály být. Jednalo se totiž o zeravy západní. To jsou solitérní stromy, které by
měly stát samostatně, měly by dosahovat výšky kolem 20 m a také značné šířky. U nás jich na malém
prostoru urnového háje bylo na padesát kusů. Proto dřeviny neprospívaly, prosychaly a jejich kořeny
ve snaze vytlačit své „soupeře o prostor“ zvedaly pomníčky. Dalším problémem byly jehličnany, zejména smrky, které po napadení mšicí v předchozích letech také nebyly v dobré zdravotní kondici
a mohly být z důvodu své křehkosti potenciálním nebezpečím jak pro návštěvníky hřbitova, tak pro
pomníky v něm. Současně oba odborníci navrhli, jaké rostliny by bylo dobré zde vysadit, ukazovali
na promítacím plátně, jak vypadají z hlediska barevnosti listů i květů a diskutovali s přítomnými
o vhodnosti či nevhodnosti výsadby jiných dřevin, na které se přítomní lidé ptali.
Na základě toho byl předložen zastupitelstvu obce návrh na vykácení problematických a zdravotně neprospívajících dřevin
a záměr nové výsadby. To na svém veřejném
zasedání 14. března 2018 schválilo uvedený záměr a uvolnilo na něj finanční prostředky. Obecní úřad Dobroměřice vydal příslušná povolení
ke kácení a nařídil náhradní výsadbu dle předložených doporučení. Do konce března proběhla
nejdrastičtější, a pro nás všechny nejhorší, část
projektu, a to kácení a frézování pařezů. Pan
botanik Šturma s námi i nadále spolupracoval
na nové výsadbě a nebyl na to sám. Protože
hřbitov sousedí se zahradou mateřské školy, nemohl dětské pozornosti uniknout ruch na hřbitově.
S paní ředitelkou jsme se dohodli na spolupráci a děti nadšeně pomáhaly při sázení nových rostlin,
které v základní formě proběhlo již 19. a 20. dubna. V základní proto, že průběžně dosazujeme a na
podzim předpokládáme další etapu výsadby tak, aby hřbitov dostal příjemnou a ucelenou podobu.
Děkujeme všem, kteří pomáhají rostliny zalévat, nejen našim obecním pracovníkům, kteří i o víkendech mimo své běžné pracovní povinnosti na hřbitov chodí, ale zejména našim dětem a také
panu Vágnerovi, paní Čechové a dalším, kteří nám velmi aktivně pomáhají. Že děti sázely s nadšením, to máme zdokumentováno (viz foto) a všechny byly velmi šikovné.
Na druhé straně je třeba také zmínit pro nás zcela nepochopitelný fakt, že se najdou tací, kteří nově vysazené
rostliny ničí. Obávali jsme se, že je někdo odcizí, snad by
takovému člověku byly k užitku. Souhlasit s tím nelze, ale
dalo by se to možná pochopit. Lámání a likvidace rostlin
je ale čin, který není možné obhájit žádným způsobem.
Proto prosím všechny, uvidíte-li takového vandala, volejte
bez váhání policii. Jedná se totiž nejen o ničení cizího
majetku, ale také o hanobení pietního místa.
S botanikem J. A. Šturmou budeme spolupracovat i v budoucnu na ozelenění dalších ploch a ulic v obci. Věřím, že
až bude koncem léta nebo začátkem podzimu další veřejné
setkání, sejdeme se ve větším počtu. Pozvánky přijdou všem
zaregistrovaným do aplikace mobilního rozhlasu prostřednictvím jeho informačních kanálů a budou také zveřejněny
v našich vývěskách a na webu.
Ivana Sihlovcová
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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám pár informací s aktivitami našeho
RC modelářského klubu
do zpravodaje. Během
jarního období naši členové uspořádali několik
akcí, o kterých se zde
zmíním.
V neděli 18. března 2018
se konal 6. ročník Jarní
dobroměřické
stuhy.
Počasí nás přivítalo do
velmi mrazivého a zasněženého rána, i přes tyto
podmínky se sjeli účastníci a závody se odlétaly.

Výsledky:
1. P. Dvořák
2. L. Sláma
3. P. Stark
4. J. Šenkýř
5. D. Bednár
Před každoročním RC modelářským dnem se
konaly brigády na úpravu plochy a příjezdové
cesty. Akce se konala 5. Května 2018 na našem
modelářském letišti. Zde jste mohli vidět RC
modelářské ukázky, hasičské vybavení Dobrovolných hasičů Dobroměřice a výcvik koní a poníků s možností svezení. Tuto akci nám pomáhal
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zajistit T. J. Sokol Dobroměřice, který se podílel na dětských soutěžích, děti získaly za splnění úkolů
drobné odměny. Na závěr čekala na děti větší tombola.

Naši členové se účastní soutěží, např. F3F modelů, RC aerovleků a také akcí pořádaných obcí,
např. Máje.
Za RC modelářský klub Dobroměřice
Jiří Vaněk

16. června - Dobrodění v DD Dobroměřice
23. června - Moto sraz Peruc a Červnové akrobaty UL RCA UL
18. srpna - RC posezení modelářů,
Ústecké akrobaty RCA UL, Podzim kombar
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Ve čtvrtek 10. května se na dvoře hasičské zbrojnice v podvečer sešli hasiči, sokolky a všichni, kdo
byli ochotni přiložit ruku k dílu a zdobit nejen malé májky, ale také krále. Malí Soptíci předem připravili a nastříhali barevné krepové papíry. Pletení věnce na krále probíhalo tradičně pod taktovkou
Radky Vilhelmové, která každoročně oplétá připravený kruh chvojím. Ten se pak zdobí barevnými
fáborky, a tak všichni společně vytvořili veselou barevnou májku, která po postavení dominuje pro-

Zdobení
májek

Dobroměřický zpravodaj	KULTURA
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storu před hasičárnou. Sešla se i spousta dětí, ty také pomáhaly zdobit, nebo vesele dováděly na
hřišti. Atmosféra byla velmi příjemná a za hodinku bylo hotovo. Na padesát malých májek čekalo
naložených na páteční rozvezení. Přišel čas, který z hlediska příprav plně „patří“ hasičům. Ti vše v pátek rozvezou, velkou máj postaví a budou celou noc hlídat, aby na sobotu bylo všechno připraveno.
Text: Ivana Sihlovcová, foto: Jarmila Burešová
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12. května
Staročeské
máje
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Krásné počasí, vůz s muzikanty tažený bílými Kladrubáky, krojovaná chasa a samozřejmě májky –
v tomto duchu probíhalo sobotní odpoledne 12. května v Dobroměřicích. O letošních Májích zdobilo
obec kromě velkého krále na padesát malých májek. Ty měly u svých domů svobodné slečny, ale také
nejmladší a nejstarší občan obce. Tomu nejmladšímu bylo teprve 25 dní, nejstaršímu pak letos 94 let.
Tradiční „vyvádění nevěst“, kdy májový průvod zazvoní u domu s májkou, dívka zpravidla i s maminkou je vyvedena a v kroužku krojované chasy prověří naše tanečníky v kole, je akt na celé odpoledne. Chasa i muzikanti bývají odměněni jídlem a pitím a celý průvod se vesele ubírá dál. Vyvedeni
do kola jsou také rodiče nejmladšího občánka, letos jím byl maličký Oliver. Chasa připila na zdraví
i nejstaršímu občanovi, kterému i s jeho manželkou kapela zahrála a všichni doufáme, že si to příští
rok zase zopakujeme. Utancovaný a unavený, ale zvesela - tak dorazil žíznivý průvod zpět k hasičské
zbrojnici, kde všechny čekalo občerstvení a také se začínala chystat večerní májová zábava. Celý den
všem počasí přálo a odpoledne i večer se vydařil. Poděkování patří všem organizátorům, zejména
hasičům, tanečníkům a celé krojované chase, muzikantům, kočímu s koňmi a všem ostatním, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na atmosféře tohoto dne. Tak se budeme těšit zase rok…
Text: Ivana Sihlovcová, foto: Lucie Hemmerlová, Lucie Steklá
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AVIA dosloužila, ale bude jezdit dál
Naše AVIA Amálka dosloužila a my jsme se
s ní na jednu stranu těžce loučili, na druhou
stranu jsme byli rádi, že ji nahradí nový vůz
Mercedes Jarda. Připomíná nám ji kamenná
deska na zdi budovy hasičské zbrojnice. Dnes
již víme, kde skončí a máme z toho radost.
Žádné rozebrání na náhradní díly, žádný šrot!
Naši Amálku koupil pan Šebesta, který ji bude
provozovat jako veterána. A ještě navíc zůstane na Lounsku, takže se s ní budeme všichni

vídat na nejrůznějších akcích i v budoucnu.

Jiří Sailer, velitel JSDH

Soptíci vždy pomáhají a naši obec
skvěle reprezentují
V březnu děti splnily každoroční soutěž nazvanou Požární ochrana očima dětí. Jejich umístění nás
velice překvapilo, neboť v kategorii nejmladších se umístily na druhém místě, v kategorii ZŠ byly
třetí a v kategorii DTT na druhém a třetím místě. Dále děti úspěšně složily odznaky odbornosti –
preventista, strojník.

Dobroměřický zpravodaj
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V dubnu nám již začala závodní sezóna, a to branným závodem v Cítolibech. Mladší družstvo získalo 3.
místo, starší 9. místo. Dalším závodem byl branný závod ve Slavětíně, kde byla naše nejlepší hlídka čtvrtá.
V květnu jsme se zúčastnili 1. kola Stimax cupu spojeného se lhenických dvojbojem. Tam jsme
získali místo čtvrté. Daří se nám i propojovat spolupráci v celém sboru a příkladem toho je, že
Soptíci pomáhali zásahové jednotce při prořezu stromu v naší obci formou úklidu větví. Kromě
pravidelných tréninků byl květen spíše formou pomoci a reprezentace, a to hlavně u tradičních
májů v naší obci. Soptíci pomáhali se zdobením májek i krále, samozřejmě i s následným hlídáním
a zúčastnili se průvodu
v krojích. Ti starší pomohli
i s organizováním večerní
zábavy.
Poslední víkend v květnu jsme absolvovali náročnou soutěž okresní
hry Plamen, tentokráte
v Lubenci. Naše mladší
družstvo se umístilo na
krásném čtvrtém místě,
starší bylo sedmé.
Text: Jarmila Burešová,
Veronika Kočárková
Foto: Jarmila Burešová,
Radek Šlechta
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11. hasičský ples, letos 2. v pořadí

19. dubna 2018 proběhl úspěšně druhý 11. hasičský ples v KD Dobroměřice (letošní ples byl uspořádán pro velký zájem dvakrát). O zábavu se postarala skupina Reflex, vystoupili Soptíci Dobroměřice se světelnou show, skupina Pole Spirit se svým uměleckým vystoupením, byla bohatá tombola
a návštěvníci se mohli pobavit i ve fotokoutku. Netradičně jsme byli svědky i požádání o ruku.
28. dubna 2018 se jednotka spolu se Soptíky byla podívat na slavnostní předání nového vozu u kolegů
v Lenešicích, na předání volně navazovalo pálení čarodějnic pořádané místními spolky. (foto J. Sailer)

Předávání nového vozu SDH Lenešice,
pálení čarodějnic Lenešice
28. dubna 2018 se jednotka spolu se Soptíky byla
podívat na slavnostní předání nového vozu u kolegů v Lenešicích, na předání volně navazovalo
pálení čarodějnic pořádané místními spolky.
(foto J. Sailer)

Pálení čarodějnic na Červeňáku
a na výstavišti v Lounech
30. dubna 2018 Sokol Dobroměřice spolu se Sokolem Louny uspořádali pro děti na Červeňáku
pálení čarodějnic. Členové SDH Dobroměřice
byli pozváni, aby dětem předvedli ukázku vyproštění osoby z havarovaného auta s odborným výkladem v podání J. Sailera. Jako figuranty
a pomocníky měli s sebou děti z SDH Soptíci
Dobroměřice.
Po skončení ukázky se jednotka přemístila
na výstaviště v Lounech, kde také probíhalo
pálení čarodějnic. SDH Dobroměřice zde byl
s předvedením techniky (nového auta a jeho
vybavení).

SDH
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4. května prořezávka stromů

Máje Dobroměřice, Májová zábava

SDH Dobroměřice byl požádán o odbornou asistenci při prořezávání stromů v Dobroměřicích.
Po ukončení činnosti potom s úklidem pomáhaly i děti z SDH Dobroměřice Soptíci.

12. května 2018 členové SDH Dobroměřice spolu s obcí Dobroměřice a ostatními spolky uspořádali Staročeské máje v Dobroměřicích. Obešli
celé Dobroměřice, členové také zajišťovali bezpečný a plynulý průchod Májů obcí.
Sobotní den byl ukončený Májovou zábavou
v areálu hasičské zbrojnice, o hudební doprovod se postarala kapela Reflex.

5. května účast na RC modelářském dni
S ukázkou techniky – auta a jeho vybavení se
SDH Dobroměřice zúčastnil také VIII. ročníku RC
modelářského dne na RC letišti v Dobroměřicích.

Tohatsu cup Vroutek

AVIA Amálka

6. května 2018 se členové SDH Dobroměřice
zúčastnili VI. ročníku seriálu soutěže v požárním
útoku TOHATSU FIRE CUP. První kolo proběhlo ve
Vroutku a SDH Dobroměřice skončil na 6. místě.

16. května 2018 se SDH Dobroměřice naposledy
rozloučil s jejich původním vozidlem – Amálkou
(Avia DVS A30). Sloužila 9 let, odjela ke sběrateli.

Pokládání květin

Zkouška agregátů

8. května 2018 členové SDH Dobroměřice spolu
s ostatními občany, spolky a obcí Dobroměřice
uctili památku obětí 2. světové války položením
květin u památníků

20. května 2018 proběhla plánovaná zkouška
agregátů.

Zdobení májek, hlídání májky – krále
10. května 2018 proběhlo tradiční zdobení májek v areálu hasičské zbrojnice za vydatné pomoci Soptíků, Sokola a občanů. Také již začalo
tradiční hlídání „krále“ před zloději (úspěšně ).

25. května Plamen, Lubenec
O víkendu 27. -28. května 2018 se v Lubenci
konala soutěž mladých hasičů – Plamen. Naši
Soptíci se také zúčastnili a někteří členové SDH
Dobroměřice fungovali na této soutěži jako rozhodčí.

Tohatsu Cup Bechlín
13. května 2018 proběhlo
druhé kolo letošního ročníku Tohatsu Cupu v Bechlíně, SDH Dobroměřice se
umístil na krásném 4. místě.
(foto: R. Šlechta).
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Jak
bylo dětem
v pekle?

Stejně jako minulý rok jsme se rozhodli, že ozdravný pobyt s dětmi strávíme v Pekle. V neděli 22.
dubna 2018 jsme si s 31 dětmi tedy vyjeli do Josefova Dolu, kde se nachází hotel pro děti s nebezpečně znějícím jménem Peklo. Kromě nakreslených roztomilých čertíků, kteří byli téměř v každé
společné místnosti, nic ale peklo nepřipomínalo. Naopak, pro děti je toto místo ráj na zemi. Přímo
v hotelu jsou 2 herničky, 1 velká herna a bazén, který jsme mohli denně využívat.
V bezprostřední blízkosti hotelu potom hřiště s trampolínou, pískem a prolézačkami, hřiště s motokárami, koly a různými šlapadly, lanové centrum a hlavně krásné lesy a kopce. V několika týdenním
projektu „Mizící hmyzíci“, který jsme začali před odjezdem, jsme tedy s klidem mohli pokračovat
a děti v lese pomocí různých lup a zkumavek se zvětšovacími skly pozorovaly život v lese. Počasí si
s námi trochu hrálo, vystřídalo se slunce, vítr, déšť a poslední dny i chlad. Nám to ale nevadilo, a když
jsme nemohli být venku, připravili jsme si improvizovaná centra aktivit třeba v jídelně. Děti celý pobyt zvládly statečně a v pátek 27. dubna jsme se všichni spokojeně vrátili domů.
Za kolektiv MŠ Ludmila Jirotková, foto: Barbora Lauberová

Obohacením výchovně vzdělávací nabídky v mateřské škole jsou bezesporu divadelní představení.
Pro větší komfort většina divadel přijíždí přímo do školky s různorodou nabídkou. V poslední době
měl největší úspěch pan Miroslav Jirák s interaktivními modely aut, který děti zábavnou formou seznamoval s dopravní výchovou. V květnu také všechny děti navštívily Vrchlického divadlo v Lounech, kde
zhlédly pohádku „Princezny jsou na draka“. Mgr. Ludmila Jirotková, foto: Bc. Vladimíra Jírovcová
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První díl: Nesou a nenesou zlatá vejce
Slepice zlatá vejce sice nenesou, ale někdy má
domácí vajíčko pro naše drahé polovičky - kuchařky - cenu zlata. Velmi často dostávám otázku, jak a čím správně krmit, tak aby byla snáška
pokud možno celoroční. Může se stát, že krmíte a vejce nikde. Pak je zde otázka, zda krmíte
správně.
Základ tvoří jadrná krmiva, kam patří obilniny, luskoviny a olejniny a výrobky nebo odpady z nich. Obilniny se zkrmují ve formě šrotu
nebo jako celé zejména na noc. Pšenice velmi
výrazně ovlivňuje růst, velikost vajec. V případě
násadových vajec i oplození a líhnivost. V krmné dávce by měla být zhruba do 40 %. Stejně
tak by měla být zastoupena i kukuřice, která je
ze všech obilovin nejstravitelnější a má největší
energetickou hodnotu. Ječmen již tak vhodný
není. Obsahuje vysoký podíl vlákniny a v chovu
drůbeže se používá spíše k vyvolání přestávky
ve snášce a nuceného pelichání. V době pelichání slepice opravdu nenesou. Pokud už ječmen zkrmujeme, tak především ve formě šrotů
nebo mírně naklíčený. Oves se slepicím předkládá výhradně ve formě obilného šrotu. Obsahuje
velký podíl vitaminu E, který ovlivňuje pohlavní
aktivitu a růst mladé drůbeže. Luskoviny sice
obsahují poměrně hodně bílkovin, ale bývají
většinou těžce stravitelné. Zde můžeme zmínit z luskovin nejhodnotnější soju nebo hrách.
Obojí je vhodné ale jen ve formě šrotu. Olejniny
zařazujeme maximálně do 10 %. Urychlují pelichání a zlepšují lesk. Obsahují hodně tuků. Jako
nejběžnější můžeme zmínit slunečnici ve formě
šrotu. Dalším krmivem je krmivo objemné. Do
této kategorie zařadíme zelenou píci, krmné
okopaniny, ale třeba i drolky ze sena. V zimě jsou
vhodné zavěšené sušené kopřivy, které slepice
i zaměstnají. Brambory dáváme slepicím jen ve
vařené formě, ale jen ve velmi malém množství, posypané směsí šrotů. Zařazením krmiv
živočišného původu zvyšujeme nejen produkci vajec, ale také jejich hodnotu. Můžeme sem
zařadit mléko, tvaroh, rybí moučku. Osobně se
mi nejvíce osvědčily namočené granule pro

psy, které dostanete dnes v každém velkém
marketu. Nezbytné je dostatečné napájení čistou vodou. Kvalitní krmivo je základ, ale není to
jediný aspekt úspěšného chovu slepic. Dalším
důležitým aspektem je ustájení slepic, ale o tom
až příště.
Že mnohdy nevíme, jak a čím správně naše
slepice krmit, jsem přesvědčen. Při první účasti
našeho chovatelského spolku na loňském dětském dni v Dobroměřicích, nepoznali některá
krmiva ani rodiče dětí ve vědomostní soutěži.
Často jsem dostal odpověď, že stačí krmit jen
koupené granule i šroty. Ano, tak je to možné,
ale pak je otázka, zda naše domácí vajíčko bude
mít pověstnou cenu zlata. Věříme, že v letošním
roce již si své znalosti doplnili a budou tak vědět
alespoň, co a jak vypadá, případně čím krmit
nebo nekrmit své slepice. Dětský den v Dobroměřicích se blíží a i my připravujeme naši soutěž,
která se setkala s poměrně velkým ohlasem především mezi dětmi. Na společné setkání a pořádání dalších soutěží se těší místní chovatelé.
Josef Vilhelm

Noc kostelů
V rámci celostátní akce NOC KOSTELŮ byl otevřen také kostel sv. Matouše v Dobroměřicích.
Oficiální doba otevření byla stanovena od 17 do
20 hodin. Protože ale návštěvníci přicházeli i po
této době, byl otevřen více jak o hodinu déle.
Na úvod proběhlo hudební vystoupení a také
krátká přednáška absolventa lounského gymnázia Martina Nedvěda, který se velmi poutavě
rozpovídal o vzácných freskách pocházejících ze
14. století a o příbězích, které znázorňují i o stavbě samotné. Jedná se totiž o nejstarší a také
nejvýznamnější budovu v obci z hlediska historického. To dokládá i fakt, že je zapsána do seznamu kulturních památek naší republiky. Kromě toho bylo u této příležitosti v kostele možno
shlédnout i výstavu ornátů. Ivana Sihlovcová
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Na slovíčko s...

... s Pavlem Vernerem
Žádné utkání nevynechá. Pokud s ním chcete mluvit, stačí se odpoledne zastavit na hřišti
a určitě ho zde zastihnete. Žije fotbalem a dává
mu vše. Pavel Verner je členem výboru FK Dobroměřice a managerem klubu, což znamená, že
stará téměř o vše, co klub k životu potřebuje.
Než jste se stal fotbalovým funkcionářem,
jaká byla Vaše sportovní kariéra?
S fotbalem jsem začal v šesti letech v žákovském družstvu Dobroměřic a s tou partou jsem
šel hodně dlouho. S žáky jsme vykopali okres
a postoupili do krajské soutěže. Stejné to bylo
i s dorostem. A když jsem začínal hrát za muže,
šli jsme do A třídy. Dobroměřice jsou mým jediným klubem. S aktivním fotbalem jsem ale
musel skončit i kvůli zraněním. Dvě operace
kotníku, dvakrát koleno a také rameno. Už to nešlo, ale pokud bylo třeba, ještě jsem vypomohl
v B týmu. Do výboru jsem šel v roce 1999.
Kdo je v rodině tou fotbalovou duší, která
Vás k fotbalu přivedla?
Můj děda Václav Macourek. Hrával za Dobroměřice fotbal a pak pro klub pracoval jako funkcionář.
Daří se vám budovat areál, který Vám mohou závidět. Co ještě plánujete?
Postupně se snažíme areál zvelebovat. Každý
rok něco uděláme. Začali jsme hrací plochou,
pak přišlo zavlažování, tréninková plocha, terasa.
Ve spolupráci s obcí Dobroměřice je připravený
projekt na další rozšíření a zkvalitnění zázemí.
Mělo by zde vyrůst multifunkční hřiště, parkoviště, oplocení, tři dětská hřiště.
Jste také jeden z mála klubů, který má mládež. Jak náročné to pro Vás je?
Mládež byla v Dobroměřicích vždy, ale pak přišlo období, kdy jsme neměli žádné mužstvo.
V roce 2009 jsme ji ale zásluhou Aleše Havelky
zase rozjeli a dnes máme 4 družstva. Mladší
a starší přípravka hrají okresní soutěže, mladší
a starší žáci pak soutěže krajské.
Dobroměřice jsou také synonymem GAMA

Medajlonek
Jméno: Pavel Verner
Narozen: 17. září 1974 (v Olomouci, ale už
krátce po narození Dobroměřice).
Každý ho zná pod přezdívkou Beatles. Jako
kluk nosil brýle, lenonky, tak mu začali říkat
Beatles.
cupu. Kde se vzala myšlenka na pořádání
turnaje v malé kopané?
Jezdili jsme na Moravu, kde se tyto turnaje hrály.
Tak jsem si říkal, pojďme to zkusit. První ročník
se hrál před deseti lety. Přihlásilo se 36 družstev.
Další rok už to bylo o dvacet víc. Organizace byla
hodně náročná. Poslední ročníky již byly o něco
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slabší. Turnajů se začalo hrát v regionu
víc. Letos jsme si řekli, že si dáme pauzu, což ale neznamená, že s turnajem
definitivně končíme.
Letos nepořádáte ani turnaj přípravek, který byl vždy kvalitně obsazen. Co za tím je?
Je to podobné. Pořádání turnaje je
organizačně hodně náročné. Hlavním
tahounem byl vždy Aleš Havelka. Po
pěti ročnících letos turnaj nebude. Tím
myslím velký turnaj. Trenéři by chtěli
odehrát menší za účasti 5-6 celků. Aleš
Havelka se již z časových důvodů velkému turnaji naplno věnovat nemůže.
Jak je těžké starat se o chod klubu,
o finance?
Je to náročné. Hlavně proto, že je čím
dál méně lidí, kteří jsou ochotni obětovat tolik volného času. Velkým problé-

mem je sehnat trenéry mládeže. Roční rozpočet
klubu je zhruba půl milionu a to včetně každoroční větší investice. Je třeba sehnat sponzory.
Nemáme žádného strategického partnera,
i když bychom rádi. Daří se nám však oslovit
řadu drobných sponzorů. Hodně nám pomáhá
obec Dobroměřice. Práci bych ale nemohl dělat
bez podpory rodiny. Děkuji manželce a dceři, že

tolerujÍ můj čas trávený
na hřišti a ještě klubu
pomáhají.
Nešlo by to ani bez dalších lidí, jako jsou předseda klubu Jiří Krupka
a další členové výboru
můj bratr Václav, Václav
Pergl a Michal Ipser.
Vedete tabulku A třídy, B tým je dlouhodobě na čele okresu.
Jaké jsou plány?
B tým určitě rušit nechceme. Prostor v něm
dostávají méně vytížení hráči i ti starší, které
fotbal stále baví. S A-čkem bychom rádi vyhráli
soutěž a pak uvidíme. Postup do krajského přeboru by byla hezká meta. To, že řadu let hrajeme
na špici soutěže je zásluhou hrajícího trenéra
Aloise Šebka a super party kolem něho.
Text a foto: Jaroslav Tošner
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Poznávací zájezd se vydařil
Naše organizace T. J. Sokol
Dobroměřice, ve spolupráci
s obcí Dobroměřice, zorganizovala ve středu 9. května
2018 další z poznávacích zájezdů. Naše cesty tentokráte
vedly „ZA POKLADY“, a to
konkrétně na zámek a hrad
Bečov nad Teplou, který
leží v lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně.
Kromě procházky zámeckou zahradou a shlédnutí
zámeckých interiérů, jsme
měli možnost vidět i dva
poklady a sice Relikviář
sv. Maura a diadém Eleono- Muzeum Mattoniho -9. května 2018, foto: Irena Kadeřábková
ry Beaufort-Spontin, který je
vyroben ze 14 kt zlata, potažen silnou vrstvou stříbra a osazen 540 kusy výbrusy diamantů. Po
krátkém posezení v zahradní restauraci naše
cesty pokračovaly do Kyselky, kde jsme navštívili MATTONIHO muzeum. Muzeum se nachází
v krásně opravené budově, bývalé Löschnerovy
stáčírny, kde nás mile překvapil působivě zařízený interiér. Dozvěděli jsme se, jak před 150 lety
probíhalo stáčení minerálních vod a jaké profese v té době byly nezbytně nutné. Během naDiadém Eleonory Beaufort-Spontin
šeho zájezdu klapalo vše, tak jak má, neobjevil
se žádný větší zádrhel a počasí nám přálo také,
takže jak se říká „Výlet se vydařil“.

Staročeské máje
12. května 2018

Již tradiční akcí, na které se podílí i náš Sokol,
jsou Staročeské máje v Dobroměřicích. Snažíme se podporovat kulturně společenský život
v Dobroměřicích a hlavně pořádané akce přímo
obcí, kterými jsou právě Staročeské máje. Nejdříve jsme se ve čtvrtek sešli v areálu hasičské
zbrojnice, kde se zdobily májky. V sobotu jsme
již byli připraveni v krojích, abychom mohli tvořit krojovaný průvod, který procházel naší obcí.

Akce RC modelář
„Otevírání nebe“
5. května 2018

Opět na této akci nechyběli sokolové, tedy hlavně naše sokolky, které zajišťovaly soutěže pro
děti. Celá akce byla velmi pěkná a vydařená.
Především pro děti byly připravené i další zajímavé aktivity, např. ukázka výcviku koní, o který
byl velký zájem.
Text a foto: Iva Hušková
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Elektrowin loni překročil kvótu na sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské směrnice splnil v roce 2017 kvótu pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů kolektivní systém ELEKTROWIN. Podle platné metodiky výpočtu, která vychází z průměrného ročního množství
nového elektra uvedeného na trh za předchozí tři
kalendářní roky, dosáhl míry zpětného odběru ve
výši 45,19 %. Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a zrecyklovaných spotřebičů se jedná celkem
o 39 554,05 tuny vysloužilého elektra. Největší
podíl - 18 326,264 tuny – připadá na velké domácí spotřebiče. Další velkou část - 15 710,919 tuny
– tvoří chlazení, 5 502,283 t se na výsledku podílely malé spotřebiče. Zbytek byly televize, monitory a světelné zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech měl ELEKTROWIN v loňském roce zřízené místo zpětného odběru v každé obci s počtem obyvatel
větším než 2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory. Formou mobilního sběru zajišťovalo likvidaci
elektroodpadu 3406 obcí, ELEKTROWIN roz-

Odsávání freonu z lednice

místil také 800 stacionárních kontejnerů. Sbírat
a recyklovat pomáhalo 2451 prodejců a servisů,
1431 hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly
i dopravní podniky nebo Vězeňská služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat
ELEKTROWINu staré spotřebiče prostřednictvím
13 925 sběrných míst. To znamená
pokrytí 10 256 455 obyvatel České
republiky. Celkově nás bylo podle
statistik k 31. prosinci loňského roku
10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal
loni prostřednictvím ELEKTROWINu
zhruba 3,7 kilogramu vysloužilého
elektra. V různých krajích byli ale lidé
různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných spotřebičů na obyvatele zvítězil Královéhradecký kraj se 4,85, naZpětný odběr a oddělený sběr v krajích dle výtěžnosti na opak Praha se 2,98 kg žebříček uzavírá.
obyvatele v kg v roce 2017
Čerpáno z www.elektrowin.cz.
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