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Slovo starostky…
Rok utekl jako voda a já mám před sebou seznam plánů do roku dalšího. Určitě bude mnohé z vás
zajímat, jaké plány to jsou. Samozřejmě v první řadě jsou to opravy komunikací v obci. Letos
jsme zvládli opravit ul. Na Vyhlídce, v příštím roce by měla přijít řada na ul. U Hřiště. Také se
vám zdá, že to nejde dostatečně rychle? Ano, přáli bychom si asi všichni, aby to šlo mnohem
rychleji, aby bylo více financí a dalo se opravit více chodníků, vyhovět ve větší míře vašim přáním
na vylepšení fungování záležitostí naší obce. Není to ale jen o penězích. Jsou to také legislativní
pravidla, která musíme dodržovat a technické záležitosti, které v mnohém podmiňují naši činnost
a snažení.
Velkou změnou bude v příštím roce systém placení poplatků za odpad. Mnozí jste si stěžovali, že
ať třídíte odpad sebevíc, platíte stále stejně a nemůžete to nijak ovlivnit. Letos jsme zavedli svoz
vytříděných pytlů od domu a ohlasy byly pozitivní. Občas se ale našli i tací, kteří nám staví před
vchody zejména žluté pytle naplněné sotva do poloviny. A tak apelujeme na všechny, protože
z prostředků vás všech tyto sběry včetně pytlů hradíme, abyste k odvozu připravovali pytle
naplněné co možná nejvíce, protože jedině tak bude tato činnost efektivní a nám pak zůstane více
peněz na ostatní záležitosti. A teď k té změně pro příští rok. V samostatné příloze tohoto výtisku
naleznete část věnovanou právě této problematice. V příštím roce již nebudete platit poplatek „za
hlavu“, tedy za osobu. Každý vlastník nemovitosti nebo zástupce vlastníků by měl v průběhu
prosince přijít k nám na obecní úřad, vybrat si zde velikost odpadní nádoby, frekvenci svozu a
k tomu příslušnou úhradu. Ta bude splatná opět do konce března. Již od ledna se bude svážet
odpad tak, jak si zvolíte. Přečtěte si tedy pozorně informace k těmto změnám.
Co jsme ještě letos zvládli, je spuštění nových internetových stránek. Mnozí jste si jistě všimli, že
jsou v „novém kabátě“. Starou již nevyhovující šablonu nahradila nová, která se přizpůsobuje také
spouštění v mobilních zařízeních a tak doufáme, že bude prohlížení našich stránek pro všechny
pohodlnější.
Čas kvapí a rychle se blíží období, které si užívají nejvíce děti, čas Vánoc. Pro mnohé je to doba
shonu a náročných příprav ve snaze, aby samotné svátky byly radostné a klidné.
A tak i v tomto vydání letos čtvrtého a posledního čísla Dobroměřického zpravodaje najdete
příspěvky, které budou často pozvánkami na adventní akce. Věřím, že si každý najde čas alespoň
na některou z nich, vybere si z té bohaté nabídky, co je jeho srdci milé a bude spokojen.
Já všem spolkům i občanům děkuji za náměty, nápady a spolupráci a přeji příjemné prožití tohoto
krásného času. Přeji, abyste byli obklopeni samými správnými lidmi, abyste udělali hodně radosti
svým milým a blízkým a spokojenost přinesli i oni vám. Přeji pohodu v celém nadcházejícím roce,
pevné zdraví, spoustu splněných přání, úspěchů, štěstí a radosti.

Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
„Kulturák má třicet let,
stavěli ho v akci „Z“.
Kdo chtěl do školky dát synka,
nesměl doma líně spinkat.
Kdo chtěl do školky dát dcerku,
tahal kýble písku, štěrku.
A tak dneska slavíme,
že se tu jen bavíme.“
S touto originální gratulací přišly v neděli 22. listopadu 2015 děti z Mateřské školy
v Dobroměřicích do našeho opraveného kulturního domu. I vy jste měli možnost být přítomni
velké „narozeninové párty“, kterou zahájily svým vystoupením malé mažoretky z T.J. Sokol
Dobroměřice, a na které jsme oslavovali třicáté narozeniny KD. Ano, je to skutečně tak, protože
22. 11. 1985 byla tato budova předána do užívání občanům. Gratulovat přišli nejen zástupci našich
spolků svými vystoupeními a svou účastí, ale například i mistři České republiky 2015 v kategorii
formací juniorů ve street dance z taneční školy HD zLouni. Parket si vyzkoušeli nejen účinkující,
ale i tanečníci při hudbě Zichoveckých heligonkářů. Přejme tedy tomuto našemu kulturnímu
stánku, aby byl i v dalších letech hojně navštěvován a aby se v něm všichni dobře bavili.

Obecní knihovna Dobroměřice
Vážení spoluobčané, čtenáři i nečtenáři…
Takhle nás všechny oslovila v minulém vydání tohoto čtvrtletníku naše dnes již bývalá
knihovnice Lucka Postlová. Po své absolventské praxi, kterou trávila v naší knihovně, teď nastane
změna v personálním obsazení a od 1. prosince se všech návštěvníků našich útulných prostor ujme
naše nová pracovnice paní Hana Ričlová.
A na co se můžeme těšit? Kromě běžného provozu, jak jsou již mnozí z vás zvyklí,
chystáme ve spolupráci s místními sokolkami pravidelné setkávání dívek, paní a dam. Zatím jsme
mu dali s trochou nadsázky a humoru pracovní název „Dobroměřický babinec“. Tato aktivita
vzešla z návrhu našich žen, které si rády při dobré kávě nebo čaji vymění své zkušenosti jak
s vařením a pečením, tak s nejrůznějšími dalšími rukodělnými aktivitami. Vyšíváte, háčkujete,
pletete košíky, vyrábíte zajímavé dekorace a chcete se s námi o ně podělit, nebo naopak naučit se
něco nového? Nebo se jen chcete přijít podívat a popovídat si? Pak toto naše setkávání je právě
pro Vás. Budeme se zabývat tím, co nás bude zajímat a tím, na co budeme mít právě náladu a chuť
dělat. A tak přijďte na první „ustavující“ setkání, které plánujeme na středu 16. prosince od
15 hodin v knihovně v budově obecního úřadu. A aby pánové nepřišli zkrátka, tak vězte, že i muži
jsou vítáni.
Otevírací doba knihovny:
Po
Út
St
Čt

3

8:00 – 10:00
9:00 – 11:00

13:00 – 17:00
10:00 – 15:00
13:00 – 17:00
10:00 – 15:00
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III. Mikulášský turnaj ve Stolním tenise
pro neregistrované hráče

ÚČAS

Kdy: v sobotu 5.12.
sraz od 8:30 h
zahájení 9:00 h
Kde: Sokolovna Dobroměřice
startovné 100 Kč
občerstvení zajištěno
halová obuv nutnáT 25.11.
účast max.

ÚČAST POTVRĎTE DO 25.11.
účast max. pro 18 hráčů
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Karel Aulický
603 254 708
aulicky@poprokan.cz

Závěr roku v mateřské škole letos poprvé jinak, jste zváni:

Vážení rodiče a přátelé školy,
ve čtvrtek 17. 12. 2015
od 16,00 hodin
Vás srdečně zveme

na předvánoční posezení
s vystoupením dětí.
Nově se toto setkání
uskuteční
v Kulturním domě!
Těšíme se na Vás!
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Z našich spolků…
T. J. Sokol Dobroměřice
OHLÉDNUTÍ
Poznávací zájezd k hornímu toku Ohře – 12. 10. 2015
V tomto roce oslavila řeka Ohře 1210 let od své první písemné zmínky. Oslavy probíhaly v průběhu
celého roku v jednotlivých městech. Hlavní oslavy proběhly 27. 6. 2015 v Kadani a byly ukončeny
24. 10. 2015 v Litoměřicích.
Členové dobroměřického Sokola přišli s nápadem, uspořádat poznávací zájezd k hornímu toku řeky
Ohře. Tento nápad byl podpořen i ze strany obce a 12. 10. 2015 jsme poznávací zájezd realizovali. V ten
den jsme se všichni probudili do mrazivého rána, kdy teploměr ukazoval -4oC. Nikdo z nás netušil, jak
se o nás sv. Petr postará a z mrazivého počasí vykouzlí krásný slunečný den.
První zastávkou naší cesty byl zrekonstruovaný celodřevěný most v Radošově, který v roce 1986 celý
shořel. Následovala zastávka v Kyselce, kde jsme bohužel shlédli, v jakém tristním a zuboženém stavu
se lázně nachází dnes. Lázně, které svého času byly nejmalebnějšími lázničkami střední Evropy a kde
vyvěrá proslulý pramen Mattoni. Díky iniciativě spolků, kterým není lhostejný osud těchto lázní, se daří
některé objekty již opravovat, ale většina z nich je bohužel zdevastovaná. Dále jsme projížděli krásným,
hlubokým, skalnatým údolím řeky Ohře, jejichž krásu dokonale vykreslilo podzimně zbarvené listí
stromů. Naší další zastávkou bylo lázeňské město Karlovy Vary. Návštěvu tohoto města, jsme zakončili
exkurzí přímo ve sklářských hutích Moser. Na vlastní oči jsme viděli mistrovské umění sklářů,
sledovali, jak z rozpálené tekuté hmoty vznikají jednotlivé skleněné skvosty. Výslednou práci těchto
sklářů jsme obdivovali v prodejní galerii společnosti Moser. Poslední cíl naší cesty byl Horní hrad, nebo
také též Hauenštejn. Hauenštejn se vypíná nad hlubokým údolím řeky Ohře mezi Karlovými Vary a
Kláštercem, ale bohužel dnes má již daleko za svou okázalou krásou. Více fotografií z této akce najdete
na http://dobrosky.rajce.idnes.cz/.
Jelikož se tato akce setkala až s nebývale velkou a hlavně kladnou odezvou u řady obyvatel Dobroměřic,
plánujeme na příští rok minimálně dva poznávací zájezdy.

Podzimní dobroměřická DRAKIÁDA „aneb létáme si v oblacích“
Další podzim a s ním dračí létání. Nebývalé množství draků všech možných tvarů a barev se vzneslo
v sobotu 24. 10. 2015 i nad Dobroměřicemi. Členové Sokola Dobroměřice a RC modelář
Dobroměřice zde uspořádali již po třetí „Podzimní dobroměřickou drakiádu“. Mlha bohužel ležela
nízko a studený vítr pociťoval snad každý, kdo přišel. Dráčkům to ale vůbec nevadilo, naopak se
honosně vznášely vysoko v oblacích a moc jim to slušelo. Pro všechny soutěžící děti se svými dráčky,
byly připraveny odměny, ale také teplý čaj s domácími napečenými pochoutkami. V průběhu odpoledne
probíhaly i další soutěže pro děti. Zpestřením pro všechny přítomné byla ukázka RC modelů a hlavně
dron shazující bonbóny. Příjemně strávené odpoledne spojené s přehlídkou různorodých draků bylo
zakončeno ochutnávkou pečených brambor v ohni, anebo pečených jablíček na klacku. Již nyní se na
dráčky a jejich člověčí kamarády těšíme za rok.
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Foto: Iva Hušková – sklářská huť Moser, Karlovy Vary, 12. 10. 2015

Foto: Iva Hušková – letiště RC modelář, Drakiáda 24. 10. 2015
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Večer světel
V pátek 13. 11. 2015 členové dobroměřického Sokola a SDH Dobroměřice uspořádali již po druhé
tzv. Večer světel. Lampiónový průvod prošel některými ulicemi Dobroměřic a svou pouť zakončil před
areálem hasičské zbrojnice. Tam už na děti čekala BÍLÁ PANÍ, která je zavedla na stezku, jak jinak než
odvážnou. Děti na stezce potkávaly různorodá strašidýlka. Ten, kdo tuto stezku zvládl statečně, byl po
zásluze odměněn a podepsal se na strašidelný arch (viz obrázek). Pro dospěláky byly připraveny tekuté
zahřívací formace v podobě svařáčku, grogu nebo Svatomartinského vína z vinařství Chrámce.
V kuchařských dílnách sester Sokolek byly napečeny chutné a oblíbené martinské rohlíčky, po kterých
se jen zaprášilo. Závěrem celé akce Večera světel bylo vypouštění lampiónů štěstí.
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PŘIPRAVUJEME
Advetní koncert v kostele sv. Matouše – 4. 12. 2015
Nastává čas adventní, čas pohody, lásky a porozumění. Všechny Vás srdečně zveme na adventní
koncert Trio Cum amore, který již tradičně pořádá Sokol Dobroměřice ve spolupráci s obcí
Dobroměřice. Koncert bude zahájen v 16:30 hod., v kostele sv. Matouše. Přijďte načerpat vánoční
atmosféru v podobě hudby a zapomenout na předvánoční shon.

III. Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Již potřetí v řadě se v sobotu 5. 12. 2015, uskuteční v dobroměřické sokolovně Mikulášský turnaj ve
stolním tenise pro neregistrované hráče.

SOKOLSKÝ PLES – 22. 1. 2016
Náš Sokol v příštím roce opět uspořádá Sokolský ples. V minulém roce se neuskutečnil z důvodu
rekonstrukce Kulturního domu v Dobroměřicích. Rádi se s vámi uvidíme právě v nově
zrekonstruovaných prostorech dobroměřického Kulturního domu na našem plese, který se uskuteční
v pátek 22. 1. 2016 od 20.00 h. K tanci i poslechu bude hrát všem známá hudební skupina REFLEX pod
vedením Čendy Spousty. Bohatá tombola a zajímavý program v rámci večera zajistí skvělou zábavu.
Vstupenky na ples jsou již v předprodeji v sokolovně.

Zájezd na muzikál FANTOM OPERY – 20. 2. 2016
Naše organizace se rozhodla po delší odmlce uspořádat zájezd do divadla, a sice na muzikál FANTOM
OPERY. Velice nás překvapil zájem a rychlost vyprodaných lístků. Během tří dnů bylo 45 lístků zcela
vyprodáno. Toto je pro nás impuls, že zájem o zájezdy do divadla je. Již nyní plánujeme další divadelní
zájezd na podzim příštího roku.

Poznávací zájezdy
Po úspěšném zájezdu k hornímu toku Ohři, plánujeme na příští rok další dva poznávací zájezdy. První
by se uskutečnil začátkem května a druhý koncem září nebo začátkem října. Podrobný program již nyní
připravujeme. Můžeme však prozradit, že navštívíme zámek Jezeří, který se vypíná nad hnědouhelnými
doly a kterému se svého času říkalo Krušnohorská perla. Zavítáme do porcelánky v Dubí, kde se vyrábí
proslulý cibulový porcelán. Nevynecháme ani návštěvu některého vinařství. Tak to jen ve zkratce co nás
v příštím roce, v rámci poznávacích zájezdů čeká. Více informací se dozvíte v příštím Dobroměřickém
zpravodaji a určitě se objeví i na našich webových stránkách: http://sokol-dobromerice.webnode.cz.

ZÁVĚREM
Rok 2015 byl pro náš Sokol velice náročný. Jelikož se nám podařilo získat potřebné finanční prostředky,
přistoupili jsme k opravám budovy sokolovny. V rámci oprav byla vyměněna střešní krytina a byly
provedeny významné úpravy vnitřních prostor. Výpadek v činnosti jednotlivých oddílů v době oprav
jsme se snažili nahradit pořádáním řady akcí v průběhu celého roku, o jejichž konání jsme vás
pravidelně informovali a kterých se mnozí z vás, k naší radosti, zúčastnili.
V roce 2016 bychom rádi v postupných obnovách jak interiéru, tak exteriéru sokolovny pokračovali a
naší snahou je i dovybavení tělocvičny potřebným cvičebním náčiním. Vše však záleží na finančních
prostředcích, které se nám podaří získat.
Pevně věříme a doufáme, že se s mnohými z vás opět setkáme při tělocvičných hodinách, anebo na
akcích organizovaných naším Sokolem pro širokou veřejnost, hlavně pro občany Dobroměřic.

Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům obce Dobroměřice a členům a
přátelům našeho Sokola příjemný adventní čas a klidné pohodové vánoční svátky. Do
nového roku 2016 Vám a Vašim blízkým přejeme hlavně hodně zdraví a životní
pohody.
Text: Iva Hušková – T. J. Sokol Dobroměřice
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Vážení spoluobčané,
konec roku 2015 se neúprosně blíží, a proto bych
nejprve vám všem, chtěl cestou obecního zpravodaje,
popřát krásné prožití svátků Vánočních, ať Ježíšek
vám všem, štědře pod stromeček nadělí. Do Nového
roku 2016 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti,
úspěchů osobních i profesních a pohodu při oslavách Silvestrovských.
11. října na letišti RC modelář Dobroměřice, proběhl 3. ročník
podzimních závodů EPP. V obou létaných kategoriích se účastnilo
celkem 11 pilotů. Podzimní účast byla o něco menší, než jarní
z důvodu bodovaných závodů v Polsku, ale to nijak neubralo na
bojovnosti a podívané. Povětrnostní podmínky, které panovaly na
letišti, nebyly zrovna ideální, a to se odrazilo i v celkovém
bodování. I přesto se mnozí z vás přišli na naše závody podívat a podpořit naše místní piloty. V tabulce
jsou označeni červeně . Za skvělé druhé místo ještě jednou velká gratulace Radkovi T., jen tak dál.
Pilot EPP
52
55
62
59
54
56
57
53
58

Pavel Dvořák
Radek Termer
Vladimír Coubal
Pavel „Soptík“ Petrášek
Ladislav Holub
Jiří „Ještěr“ Vaněk
Libor Sláma
Dušan Bednár
Igor Vyznal

kolo1 kolo2 kolo3 kolo4
298
198
198
186
76
98
-129
65
98

498
240
226
40
198
64
298
0
98

486
348
296
298
160
14
-109
-106
98

598
98
398
498
198
98
298
198
-138

CELKEM FINÁLE
1880
884
1118
1022
632
274
358
157
156

Na podzimní

685
398
159
177
198
198
-102
0
0

CELKEM pořadí
2 565
1 282
1 277
1 199
830
472
256
157
156

drakiádě konané 24.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

října,

pořádané se Sokolem Dobroměřice a za účasti
LMK Louny, jsme viděli nejednoho krásného
draka. Součástí sobotního odpoledne byly
soutěže, za které si děti odnesly sladké ceny a
nejen to. Nám modelářům počasí opět moc
nepřálo, v husté mlze se nadalo moc létat, ale při
pečení brambor a opékání jablíček jsme se drželi
statečně . I přes chladné počasí byla účast dětí
opravdu veliká. Na závěr odpoledne naši
kolegové z Loun, vypouštěli soutěžní obrázky z RC modelu, které byly vylosovány, a děti si odnesly
zajímavé ceny.
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Poslední letošní ukázkou byla účast na společenské obecní akci, konané na oslavu 30 let fungování KD
v Dobroměřicích dne 22. listopadu, kde jsme mimo statické ukázky RC modelů předvedli i ukázku
létání v omezeném prostoru. Vše dopadlo dobře a potlesk našich občanů Dobroměřic nám byl odměnou
za naši činnost.

Na závěr bych chtěl velice poděkovat paní starostce a zastupitelům naší obce za finanční příspěvek a
podporu na rok 2016 a také jim popřát, klidné prožití Vánočních svátků a do roku 2016 pevné zdraví.
RC klub, je již nedílnou součástí naší obce a v roce 2016 bude i nadále rozvíjet svou činnost a
reprezentovat obec Dobroměřice.
RC modelář Dobroměřice o.s.
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Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi. Blíží se konec roku, a proto mi dovolte, abych Vás ve zkratce
informoval o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Dobroměřice za uplynulé pololetí v letošním
posledním vydání našeho zpravodaje.
Výjezdová jednotka
Bohužel ani v druhém pololetí se výjezdová jednotka neobešla bez výjezdů. Hned 1. 7. 2015 zasahovala
v Dobroměřicích v ulici Smetanova společně s profesionální jednotkou na odchytu hada. Majitel domu
si nebyl jistý druhem, proto naše jednotka přivezla specialistu na chov hadů. Po odchytu bylo zjištěno,
že se jedná o užovku. Následně byla vypuštěna za vsí do volné přírody. V průběhu prázdnin jsme
zasahovali v Loutkovém divadle v Lounech, dále dvakrát u likvidace
nebezpečného hmyzu na benzínové stanici a na půdě rodinného domu.
V dalších dvou se jednalo o úklid vozovky po uniklých provozních
kapalinách z vozidel. Operační středisko si nás také vyzkoušelo v rámci
připravenosti jednotky formou planého poplachu. V září a zatím v měsíci
říjnu jednotka vyjížděla k odstranění vozidla z příkopu a k čerpání studny
v zahrádkářské kolonii v Lounech. Samozřejmě, že členové se školí a
různě zdokonalují celý rok. Proto jsme se rozhodli, že se zúčastníme
celorepublikového cvičení, pod názvem Rescue Patrol. Vše probíhalo
v Plasech, okres Plzeň. Zde se sjelo několik jednotek hasičů, záchranářů a
také vojska a psovodů. Jednotlivé zásahy, byly na téma hromadného
neštěstí, jako například nehoda autobusu či vyhledávání osob ve staré
továrně. Pro všechny členy, kteří se tohoto cvičení zúčastnili, to byla veliká zkušenost. I když to bylo
pouhé cvičení, vše organizátoři dokázali nasimulovat do opravdové reality. Příští rok se toto cvičení
přesune k nám do Ústeckého kraje a my máme v plánu se znovu zúčastnit. Také se k nám dostala
pozvánka na cvičení, které je každý rok na
Slovensku. I toto hodláme absolvovat pro
svou zkušenost.
Tímto děkuji všem členům výjezdové
jednotky, za vzorné plnění svých úkolů.
Sbor dobrovolných hasičů – zájmová
činnost, sport
Pro děti nastalo jedno z nejkrásnějších období
roku - prázdniny. Proto jsme se rozhodli, že
pomůžeme dětem prázdniny přivítat. V prostorách hasičské zbrojnice jsme pro ně připravili muziku,
zábavu a kdo přinesl vysvědčení, byl odměněn. Večer následovala zábava pro dospělé. Družstvo mužů
také nezahálelo a ve stejném víkendu pokoušelo štěstí hned dvakrát. V sobotu na nočních závodech ve
Štrbicích, kde obsadilo krásné sedmé místo z celkových cca 30 týmů, a v neděli ve Slavětíně. Tam muži
obsadili čtvrté místo ze šesti družstev. Také následující víkend patřil sportu, tentokrát v Černoci. Zde
jsme byli poprvé na Podřípské lize a startovali mimo soutěž. Útok se ale vydařil, až nám bylo líto, že
jsme nemohli být zařazeni do soutěže.
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Další společenskou a kulturní akcí, kterou jsme již delší dobu plánovali, byla Plážová párty. Odpoledne
na děti čekalo plno soutěží, zábavy, muziky a také kouzelník a samozřejmě bazén i uměle vytvořená
pláž. Večer jsme opět pokračovali venkovní zábavou pro dospělé. Akce sklidila úspěch a mohu říci, že
se budeme snažit o její pokračování.
V plném proudu byla i závodní sezona a družstvo
mužů závodilo o nejvyšší příčky například na Rané,
v Černčicích a také ve středočeských Minicích. Po
několika letech, jsme pořádali závody v požárním
sportu také u nás, a to o Pohár starostky obce
Dobroměřice. Tímto bych rád poděkoval obecnímu
úřadu za zajištění pohárů pro úspěšná družstva a
spolku modelářů za zapůjčení letiště. Mužské
družstvo je v letošní sezoně nově poskládané, proto
je nutné stále trénovat a učit se nedělat zbytečné
chyby. Pevně věřím, že v příští sezoně se budeme
umisťovat lépe, naše družstvo na to má.
29. 8. 2015 jsme se v Praze zúčastnili Dne integrovaného záchranného systému. Zde byla k vidění
nejmodernější technika a plno ukázek.
V letošním roce jsme byli osloveni o výpomoc při kulturních akcích jako požární dozor v našem novém
Kulturním domě, ale také na lounské Zastávce.
13. 11. 2015 se opět uskutečnil Večer světel, který již druhým rokem pořádáme se sokolkami. Tato akce
se nese v duchu lampionového průvodu, stezky odvahy, vypouštění lampionů štěstí ale také dobrého
svařáku a pečiva. Návštěvnost nás velice těší a určitě s touto akcí budeme pokračovat i v dalším roce.
Jak jistě víte, náš kulturní dům je nově opravený a 22. 11. 2015 to vyšlo přesně na 30 let od jeho
postavení. Náš sbor se zde prezentoval výstavou historických a současných fotek z fungování sboru.
Byli jsme i velice překvapeni, když nás paní starostka pozvala na podium a předala do ruky dlouho
hledanou a postrádanou kroniku sboru. Znamená to pro nás obrovskou hodnotu, které si nesmírně
vážíme a konečně se můžeme dopátrat toho, kteří předkové zde působili před námi a sbor zakládali.
V letošním roce máme ještě v plánu podílet se na rozsvícení stromu a mikulášské nadílce. Děkuji všem
příznivcům, kteří nás podporují během akcí a samozřejmě v činnosti.
Družstvo malých hasičů – Soptíci
V letošním měsíci říjnu tomu byl právě rok, co jsme se
začali věnovat dětskému kroužku mladých hasičů.
Upřímně mohu říci, že to byl rok náročný ale zároveň
krásný. Když vidíte, že vaše práce má smysl, cíl a hlavně
začne nést své ovoce v podobě úspěchů, není se čemu
divit. A čí že to je vlastně práce? Už jsem je zde jednou
jmenoval, ale myslím, že tím nic nezkazím, když je zde
vyzdvihnu znovu. Je to totiž jediný způsob, jak těmto
lidem vyjádřit díky za odvedenou práci veřejně. Jsou to
Veronika Kočárková, Jarmila Burešová a Zuzana Řehánková. Kroužek vedou každé úterý od 16:00
v hasičské zbrojnici. Během letošního roku, jsme začali naše Soptíky pomalu připravovat na závody
v běhu na 60 metrů s překážkami. Jako tréninkové hřiště nám posloužil areál hasičárny, stará lavička a
jeden rozdělovač. Občas jsme se vydali na překážky do Cítolib, kde jimi disponují. Děti absolvovaly

18

celkem tři závody z celkových pěti tohoto seriálu nazvaný Stimax cup. Mohu říci, že se jim dařilo a
každý závod se v celkovém pořadí posouvaly stále výš a výš.
Naplánovali jsme pro naše děti také trošku odpočinku a zábavy, tímto myslím první dětský hasičský
tábor v historii sboru. Vydali jsme se do krásného areálu na
Lipno, kde na děti čekal bohatý program v trvání osmi dnů.
Zde se děti učily záchranu lidského života na souši i ve
vodě, základy orientace v přírodě, topografii a samozřejmě
poznatky z hasičského oboru. Nebylo to ale jen o učení.
Výše zmiňované členky připravily i bohatý kulturní
program, kterými byly výlet na stezku v korunách stromů,
exkurze k hasičům do Frymburku, stezka odvahy,
diskotéky, hledání pokladu v lese a mnoho dalších aktivit.
Každý den děti motivoval splněný bobřík a samozřejmě
bodování pokojů. Na konci tábora byl každý oceněn
medailí a diplomem za absolvování. Byla to dobrá zkušenost jak pro vedoucí, tak pro samotné děti a
věříme, že se jim líbilo a pojedou znovu. Tímto mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům, bez
kterých bychom nemohli tábor uskutečnit. Mezi ty největší patří samozřejmě obecní úřad Dobroměřice
a Ústecký kraj.
V srpnu jsme ještě s dětmi sjížděli řeku
Ohři z Loun do Radonic, výlet trval dva
dny a děti si vyzkoušely nocování ve
stanech. Po návratu si užily zbytek
prázdnin se svými rodiči a hned jak to
bylo možné, sešly se opět v hasičárně.
Začaly opakovat látku na branný závod,
který je v blízké době čekal. V říjnu,
přesně rok po založení kroužku jsme
vyjeli na závod do Chrášťan u Krásného
Dvora. Počasí nám vůbec nepřálo a naše
družstvo šlo na start až v odpoledních
hodinách. Ale ani zima je neodradila a
Soptíci vybojovali krásné třetí místo.
Všichni vedoucí a myslím, že i rodiče, na ně byli právem pyšní.
V současné době se scházíme střídavě v hasičárně a v sokolovně. Tímto děkuji sokolu za poskytnutí
prostor k trénování. Budeme se také zúčastňovat úspěšné soutěže Požární ochrana očima dětí, ve které
v letošním roce uspěla na krásném třetím místě, jedna z našich malých hasiček, Zakoupili jsme nové
hadice a začneme se věnovat i požárnímu útoku. Věřím, že v této činnosti s mládeží budeme pokračovat
i nadále, protože oni jsou naše jediná budoucnost, kdo hasičské řemeslo v obci jednou převezme. Proto
ještě jednou děkuji všem.
Závěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval 13. 2. 2016 na již tradiční 9. hasičský ples, který
se bude konat na sále místního kulturního domu. Kdo by měl zájem o vstupenky, jsou již v předprodeji,
informace získáte na tel. čísle 606 244 635.
Jménem celého Sboru dobrovolných hasičů v Dobroměřicích vám přeji přijemný konec roku 2015,
krásné a šťastné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a úspěšný vstup do roku 2016.
Jiří Sailer – velitel jednotky, starosta SDH
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FK Dobroměřice - Mládež
Družstva mládeže FK Dobroměřice v počtu cca 60-ti dětí se během podzimní části soutěže zúčastnila
mistrovských utkání, a to s velmi dobrými výsledky, jelikož mnohdy se staršími protihráči naše děti
sehráli nejen vyrovnaná utkání, ale mnohdy byla lepším, fotbalovějším týmem než soupeř, což ocenili i
rodiče soupeřícího týmu. Často se odehrávala na hřišti velmi hezká utkání, za která děti sklízely potlesk
a to nejen naše děti, ale všechny co se utkání účastnily a chtěly předvést své umění. Každopádně
v konečném účtování podzimní části my trenéři musíme být spokojeni, jelikož nejen že jsme se umístili
na předních příčkách tabulek a naše děti předvádějí hezké fotbalové věci, ale hlavně musíme být
spokojeni s tím, že děti jsou rády na hřišti a upřednostňují fotbal před dalšími aktivitami, jako jsou
počítače atd. Pravidelně se účastní tréninků na našem hřišti a vyloženě se těší na nové věci, které se
naučí a mnohdy musíme děti až popohánět domů, jelikož by si ještě rády kopaly na hřišti. V podzimní
části soutěže v rámci přípravy jsme se též fotili na nové plakáty, které v nejbližší době všichni obdrží
jako upomínku na své kamarády, což dokládám níže fotografií našich družstev mládeže.
Touto cestou bych chtěl poděkovat nejen dětem za vzorný přístup ke svým fotbalovým povinnostem, ale
také rodičům, kteří děti podporují a taktéž všem našim sponzorům bez kterých by se tyto aktivity
směrem k dětem nemohly uskutečňovat. Mezi naše hlavní sponzory patří Obec Dobroměřice, firma Rost
Group, Simply Business, František Linka, společnosti Sittech, Fujikoki, Gastro Plus, Poprokan,
Stojkastav, ESSV, Herkul a další fyzické osoby, které jednotlivými dary podporují naše děti. Touto
cestou bych nejen chtěl těmto všem poděkovat, ale též popřát šťastné a veselé Vánoce a Nový rok 2016
a všechny, kdo chtějí vidět jak se děti umějí bavit pozvat na rozlučkové odpoledne s dětskými fotbalisty
a jejich rodiči spojené s Mikulášskou nadílkou, což se bude konat dne 12. 12. 2015 od 15:30 hodin
v Kulturním domě v Dobroměřicích za účasti živé hudby a připraveného programu spolu se soutěžemi.
Aleš Havelka
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Fotbalové tabulky našich týmů po podzimní
části soutěže 2015 – 2016

Tabulka „A“ týmu – dospělí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Kadaň o. s.
TJ Dobroměřice
SK Ledvice
TJ Údlice
FK Louny
SK Ervěnice
1.FC Spořice
TJ Březno
TJ Bř. Chomutov
TJ Podbořany
TJ Domoušice
TJ Obrnice
FK Klášterec n. O.
SK Strupčice

13 11 0 2 50:18
13 10 0 3 34:21
13 9 0 4 34:21
13 8 0 5 38:27
13 8 0 5 38:28
13 6 0 7 30:19
13 7 0 6 35:35
13 5 0 8 25:29
13 5 0 8 25:41
13 5 0 8 24:34
13 5 0 8 28:28
13 5 0 8 26:44
13 4 0 9 20:35
13 3 0 10 18:45

Tabulka „B“ týmu – dospělí
1. Dobroměřice B
2. Cítoliby
3. Blažim
4. Černčice
5. Blatno
6. Peruc
7. Výškov
8. Žiželice
9. Krásný Dvůr
10. Lenešice
11. Lubenec
12. Vroutek B
13. Slavětín
14. Pan. Týnec

33
28
27
25
24
21
19
16
16
15
14
14
13
8

Tabulka - mladší žáci
1. FK Postoloprty

10 10 0 0 111:9 29

2. SK Strupčice

10 9 0 1 76:9 26

3. TJ Středohor Dobroměřice 10 8 0 2 61:7 25
4. FK Louny B

10 7 0 3 66:13 22

5. TJ Spartak Perštejn

10 6 0 4 52:15 18

6. TJ Tatran Podbořany

9 4 0 5 59:28 12

7. TJ Sokol Údlice

10 4 0 6 40:28 12

8. TJ Sokol Vilémov

10 3 0 7 26:68 9

9. Vejprty/Kovářská

9 2 0 7 11:81 6

10. 1. SK Jirkov

10 1 0 9 14:67 3

11. TJ Sokol Lenešice

10 0 0 10 5:196 0
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13 10 2 1 47:15
13 10 1 2 41:17
13 8 1 4 46:29
13 7 3 3 30:15
13 6 3 4 43:32
13 5 4 4 21:18
13 4 6 3 33:24
13 5 3 5 34:31
13 5 2 6 29:40
13 5 1 7 26:29
13 3 3 7 20:31
13 2 3 8 27:46
13 3 0 10 29:62
13 1 2 10 14:51

32
31
25
24
21
19
18
18
17
16
12
9
9
5

Tabulka – starší přípravka
1. Černčice
2. Kryry
3. Podbořany
4. Lubenec
5 Tuchořice
6. Dobroměřice
7. Krásný Dvůr
8. Cítoliby
9. Vroutek
10. Slavětín
11. Slavoj Žatec

10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
9

10 0 0 114:19
9 0 1 95:33
7 0 3 72:37
7 0 3 64:62
5 1 4 52:46
5 0 5 66:52
3 0 7 47:74
3 0 7 33:71
2 1 6 32:54
1 0 9 25:87
1 0 8 19:84

Tabulka - mladší přípravka
30
27
21
21
16
15
9
9
7
3
3

1. SK "Havran" Kryry
2. Fotbalový klub Postoloprty
3. TJ Středohor Dobroměřice
4. Sportovní klub Cítoliby
5. Sportovní klub Černčice
6. FK Louny
7. Fotbalový klub Slavoj Žatec

6
6
6
6
6
6
6

6 0 0 64:19
4 0 2 58:28
4 0 2 39:25
3 1 2 38:30
2 1 3 41:41
1 0 5 39:55
0 0 6 16:97

21. 11. 2015 jsme ukončili podzimní část sezóny. Na hřišti proběhla Valná hromada klubu. Zvolil se
nový výbor, odsouhlasily se nové stanovy klubu, nový název klubu.
Od 1. 1. 2016 budeme zapsáni jako spolek FK Dobroměřice. Trenéři a ved. mužstev zhodnotili práci a
výsledky našich týmů.
A tým je po podzimu na 2. místě tabulky se ziskem 28 bodů, když 10x zvítězilo a jen 3x prohrálo.
Nejlepším střelcem A týmu je Holeček David s 9 brankami. B tým přezimuje nečekaně na 1. místě!!!
Získal za 10 výher, 2 remízy a jen jednu prohru (s Blatnem) 32 bodů. Střelcem týmu je Pšigrodský s 10
brankami.
Mladší žáci jsou na krásném 3. místě. 8x zvítězili a jen 2x prohráli, získali tak 25 bodů. Starší přípravka
skončila na 5. místě, se ziskem 15 bodů. Pět porážek a pět výher. Mladší přípravka přezimuje na třetím
místě, kdy 6x vyhráli a 2x odešli z hřiště poraženi.
Hráči budou mít teď krátký odpočinek, a od ledna opět začnou s přípravou na jarní část sezóny.
V přípravě sehrají mládežnické týmy několik halových turnajů a přátelských utkání. Dospělí sehrají 10
přípravných utkání na hřišti s umělou trávou v Lounech a Postoloprtech.
Jarní mistrovské soutěže se rozběhnou v březnu.
12. března 2015 pořádáme dnes už tradiční XIV. PLES FOTBALISTŮ v nově opraveném Kulturním
domě v Dobroměřicích. SRDEČNĚ VÁS TÍMTO VŠECHNY ZVEME!!!
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Obec Dobroměřice spolupracuje se společností dTest, o.p.s. Pravidelně informujeme o nástrahách
a aktuálních problémech, se kterými se můžeme setkat. Další informace získáte v naší Obecní
knihovně. Dnes vybíráme tento článek:

Tisková zpráva ze dne 24. listopadu 2015
dTest: Kde reklamovat zboží, když prodejce zanikne?
Kde můžete reklamovat vadné zboží, pokud prodejce oznámí ukončení činnosti,
odchod z ČR nebo jednoduše zkrachuje? Kdo převezme jeho závazky? Vždy
záleží na tom, o jaký typ odchodu z trhu se jedná.
V nedávné době oznámil odchod z českého trhu řetězec hobby marketů
Baumax a přitom spotřebitelům sdělil, ať reklamace uplatňují do uzavření
provozoven. Co ale s věcmi, které se rozbijí později? „Prodejce odpovídá za
své závazky, dokud trvají a sám existuje,“ říká Miloš Borovička, právní poradce
dTestu, a dodává: „Pro spotřebitele je to sice komplikovanější, ale stále může
reklamovat například na adrese sídla společnosti. Tam ale na rozdíl od
provozovny nemusí být vždy pracovník, který je povinen reklamaci přijmout a
sepsat protokol.“ Sídlo navíc k určitým typům reklamací nemusí být ani
uzpůsobeno, čímž se reklamace rovněž komplikují. Pokud prodejce informaci,
kde lze reklamaci uplatnit, nesdělí správně, může od České obchodní inspekce
dostat až tří milionovou pokutu.
Reklamaci ani není třeba uplatňovat osobně, zákon to nevyžaduje. „Stačí poslat
e-mail nebo dopis, popsat vady, přiložit fotografie a vyzvat společnost, ať
zákazníkovi sdělí, kam má zboží přivézt,“ vysvětluje Borovička a radí: „Pokud
se neozvou, běží třicetidenní lhůta na vyřízení, po jejímž uplynutí má zákazník
právo odstoupit od smlouvy.“ Pokud ale obchodník vyzve spotřebitele, aby věc
poslal k vyřízení reklamace, lhůta neběží a zákazník musí dopravit vadné zboží
k obchodníkovi. Má pak samozřejmě po úspěšné reklamaci právo, aby mu byly
proplaceny náklady, které v souvislosti s reklamací vynaložil.
Jiná situace nastává při zániku společnosti. Záleží na tom, jak k němu
konkrétně dojde. „Je obvyklé, že jedna společnost koupí druhou a tzv. fúzují,
tedy spojí se,“ říká Borovička a vysvětluje: „Pak závazky původní společnosti
většinou přechází na novou jako na právního nástupce. Věřitelé, tedy i
zákazníci, nesmí být změnou vlastnických vztahů dotčeni.“ Nejhorší variantou
pro spotřebitele je krach a insolvenční řízení. Nárok na opravu zboží či vrácení
peněz sice teoreticky existuje, ale v praxi spotřebiteli přinese víc starostí než
užitku. Podobné je to v případě, že společnost zanikne likvidací.
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Upozornění včelařům:
Máte-li svá včelstva v blízkosti polí, informujte se na Obecním úřadě ohledně postřiků, které bude
provádět RD Dobroměřice, aby nedošlo k ztrátám na včelstvech.
Dobroměřický zpravodaj
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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