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Slovo starostky…
Již nějaký čas nás obchodníci zahrnují nabídkami a zbožím, které je určeno pro mikulášské balíčky a
vánoční výzdobu i dárky. Můj pocit, že je to každoročně vždy dřív a dřív určitě pramení i z toho, jak se
stále za něčím honíme, stíháme termíny a řešíme problémy i běžné domácí situace. A teď je ten správný
čas najít si chvilku a ohlédnout se, abychom si řekli, jaký ten rok vlastně byl a teď myslím z pohledu
naší obce.
Se spoustou z vás jsme se setkali na řadě akcí, jako byl Masopust a dětský karneval, tradiční Máje,
dětský den nebo posvícení. A samozřejmě i u dalších, které pořádaly naše spolky. Nejen všem, kteří se
na jejich organizaci a realizaci podíleli, ale i všem, kteří jste přijali pozvání a přišli, patří dík, protože
sebelépe zorganizovaná akce by bez návštěvníků postrádala smysl.
Jak jsme slíbili, zrealizovali jsme opravu ulice U Hřiště. Tak doufáme, že se všem bude po nových
chodnících a nové silnici chodit a jezdit stejně dobře, jak pěkně ulice vypadá. Ovšem vypadat pěkně
bude jen tehdy, když všichni budou respektovat účel, ke kterému má sloužit. Zasetý trávník na nově
upravených travnatých plochách krásně vyrostl, ale vzápětí si ho sami občané ničí tím, že nerespektují
silnici a v zatáčkách na trávník bezohledně najíždějí a také v těchto plochách parkují a tím je devastují.
A nejedná se jen o ulici U Hřiště, ale i o jiné lokality v obci, kde lidé přes novou výsadbu keřů projíždějí
s kárkami a jízdními koly. Mnozí z našich obyvatel již vědí, že vše se dá řešit, jen musí přijít, abychom
společné řešení našli. Chcete-li tedy, aby naše obec dobře vypadala a vydané finance byly vynaloženy
účelně, pak přijďte, protože neexistuje problém, který by neměl alespoň nějaké, byť kompromisní
řešení. Už proto, že v roce příštím budeme s opravami ulic pokračovat. Na řadě v rozpracovaném
projektu jsou teď ulice Polní a Česká.
A teď zpět k Adventu. Právě přichází pro mnohé ten nejkrásnější čas v roce. Na první adventní pátek
tedy 2. prosince jsme připravili adventní odpoledne u kostela sv. Matouše. A opět se jako vloni můžete
těšit na stánek s trdelníkem, ale i jiným občerstvením, i na stánky s drobnými dárky. Tradičně pak také
na koncert v kostele, který bude letos ozdoben zpíváním koled dětmi, mezi kterými budou i naši malí
dobroměřičtí zpěváčci. Celé odpoledne pak završíme rozsvícením vánočního stromu, které tentokrát
bude andělské. Doufáme, že se vše vydaří, že nám bude přát počasí a že atmosféra celého odpoledne
bude pro všechny příjemná, navzdory lešení kolem kostelní věže, která se právě opravuje. Chybět
nebude ani Mikulášská nadílka, které bude předcházet zábavná pohádka pro děti, tak na ni přijďte
v neděli. Pozvánky na vše najdete na následujících stránkách.
Nezbývá, než všem popřát, aby poslední měsíc letošního roku byl příjemný, pro děti dostatečně
napínavý, plný očekávání a pro všechny pak naplněním tužeb a snů. A teď myslím takových přání, jako
jsou společné chvíle v teple domova s milými lidmi a rozzářenýma dětskýma očima. Protože tyhle
okamžiky jsou cennější, než cokoliv jiného. Přeji krásné Vánoce, pevné zdraví, hodně duševní pohody a
osobních úspěchů.
Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
Jedním z rodáků z Dobroměřic je malíř a sochař Jan Křížek. Narodil se
31. července 1919 v rodině místního učitele obecné školy. Studoval na
Arcibiskupském gymnáziu v Praze a také na státní reálce v Lounech, kde
maturoval roku 1937. Po maturitě se zapsal na České vysoké učení
technické, odkud ale již po roce přestoupil na Akademii výtvarných
umění. Studia dokončil v roce 1946, v následujícím roce se oženil a odjel
s manželkou do Paříže. Zde je zastihl rok 1948 a vzhledem k událostem
u nás se rozhodli emigrovat. Stýkal se s předními francouzskými umělci,
mj. s Pablem Picassem či André Bretonem. V roce 1962 dospěl Křížek
k názoru, že ve svém díle vyřešil všechny problémy, které ho zajímaly, a s uměleckou tvorbou
skončil. Křížkovi koupili pozemek na francouzském venkově, kde malíř vlastnoručně postavil
dřevěný domek a živil se včelařením a pěstováním zeleniny. Jan Křížek zemřel v roce 1985,
pohřben je ve Francii v Goulles.

Obecní knihovna Dobroměřice
Vážení čtenáři i nečtenáři,
čas neúprosně ubíhá a já jsem velmi ráda, že si dokážete najít chvilku na čtení, nebo
přijdete do knihovny posedět, načerpat inspiraci, nebo se zapojit do ostatních aktivit, které se
v naší režii nebo s naší podporou konají.
Zájezd do Mostu na divadelní představení Starci na chmelu se dle Vašich ohlasů opět vydařil, a
tak jakmile se na programu divadla objeví nějaký zajímavý kus, určitě opět vyjedeme.
Náš Babinec se pravidelně schází každou středu od 15 hodin a opět se předvede svými výrobky,
tentokrát na adventním odpoledni v pátek 2. prosince.
A to by nebylo, kdybych se nevrátila ke knihám. Pevně věřím, že řada z vás najde pod
stromečkem pěknou knihu a pokud ne tak přijďte do knihovny, určitě si u nás vyberete.
Přeji všem krásné Vánoce a těším se s vámi někdy u nás v knihovně na shledanou.
vaše knihovnice Hana Ričlová

Otevírací doba knihovny:
Po
Út
St
Čt

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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Informace Obecního úřadu v Dobroměřicích

Podporujeme výsadbu zeleně v naší obci. Jestliže ale vysadíte rostliny na cizích
pozemcích bez předchozí dohody s majitelem takového pozemku, pak
vlastnictví k uvedeným rostlinám automaticky přechází na vlastníka pozemku.
Pokud je odstraní, nebo s nimi jinak naloží, nepotřebuje k tomu ničí souhlas.
Proto doporučujeme, abyste předem vždy tyto kroky činili uvážlivě a až po
předchozí dohodě.

Připomínáme všem, že smlouvy na vývoz popelnic platí i v následujícím roce.
Pokud tedy nenastala žádná změna ve velikosti nádoby nebo četnosti svozu,
připravíme vám dodatek ke smlouvě na příští 2 roky pouze v souvislosti
s úpravou podmínek svozové společnosti. Před úhradou nejprve přijďte podepsat
dodatek ke smlouvě. Termín splatnosti do 31. března se nemění.

Připomínáme všem, kteří vlastní pejsky, že je třeba je přihlásit do evidence
nejpozději ve třech měsících věku štěněte. Psí známka je na každý rok nová a
pomáhá identifikovat majitele psa, pokud se pejsek ztratí nebo zaběhne. Pro rok
2017 začneme vydávat známky a vybírat poplatky v lednu 2017. V případě, že
již pejska mít nebudete, přijďte nám to oznámit.

Připravujeme tradiční MASOPUSTNÍ průvod, který se uskuteční v sobotu
25. února 2017. O akci budeme včas informovat samostatnými plakáty. Nemáteli vlastní masku, rádi vám ji zajistíme, proto se včas nahlaste na OÚ. Pro muziku
a masky bude po skončení průvodu zajištěno občerstvení v KD. Pro děti
připravíme samozřejmě také dětský karneval, termín bude uveden na plakátech.
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Další společná cesta v mateřské škole…
Začátek školního roku 2016/2017 je již za námi a všechny děti ho zvládly skvěle. Kapacita mateřské
školy je naplněna, zapsáno je 56 dětí, z toho 16 dětí nových. V loňském roce se nám osvědčily věkově
heterogenní třídy, a proto jsme v tomto rozdělení dětí do tříd pokračovali. Rodiče i děti tak mají po
konzultaci s učitelkou možnost si vybrat, jakou třídu bude dítě navštěvovat. Děti jsou vzdělávány podle
Školního vzdělávacího programu „Začínáme spolu aneb společnou cestou ke zralé osobnosti“, který je
zaměřen na ekologické vnímání světa a socio-emoční rozvoj dětí. Za první tři měsíce jsme již zvládli
několik akcí, mezi kterými nechyběla divadelní představení, preventivní program Pedagogickopsychologické poradny Louny, naučný program „Bezpečný pes“, odpoledne s rodiči „Putování
s Dobrouškem“ a právě probíhající kurz plavání v Plavecké škole Bublina.
Spousta akcí nás ale teprve čeká, například premiéru budou mít Vánoční dílny, které nahradí tradiční
Vánoční besídku, při které si rodiče s dětmi budou moci vyzkoušet různé tradice a společnou hrou a
prací spolu stráví předvánoční čas. Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála příjemný advent,
šťastné Vánoce a do roku 2017 hodně zdraví a spokojenosti.
Ludmila Jirotková
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOBROMĚŘICE
OHLÉDNUTÍ
Již od září se postupně začaly v sokolovně rozbíhat jednotlivé cvičební hodiny pro celou širokou
veřejnost.
Rádi bychom také chtěli obnovit cvičení rodičů s předškolními dětmi. Bohužel se nám zatím nepodařilo
zajistit cvičitele. Maminky, je-li mezi vámi někdo, kdo by se ujal tohoto cvičeníčka, rádi Vás mezi
sebou uvítáme.
Při dobroměřickém sokole začal na podzim fungovat také klub aktivních seniorů. Pro tyto životem
zkušené lidi, kteří stále žijí aktivním životem, chceme v příštím období připravovat různé poznávací
zájezdy, přednášky a zajišťovat další aktivity. Chcete-li se přidat k nám, navštivte naše webové stránky
http://sokol-dobromerice.webnode.cz/.
V říjnu se nám bohužel nepodařilo zajistit dvě připravované akce, a sice podzimní dobroměřickou
DRAKIÁDU a poznávací zájezd za KRÁSAMI KARLOVARSKA.
Drakiáda, která se měla konat 22. 10. 2016, byla zrušena z důvodu velice špatného počasí a tak
doufáme, že příští rok nám sv. Petr dopřeje více hezkého počasí a dráčci si budou moci zalétat.
V minulém období se nám podařilo zorganizovat několik poznávacích zájezdů. Jelikož se zdálo, že o
poznávací zájezdy je ze strany občanů zájem, tak jsme připravili na podzim dva zájezdy. Bohužel druhý
podzimní zájezd za KRÁSAMI KARLOVARSKA se neuskutečnil. Pro velmi malý zájem byl zájezd
zrušen. Je to velká škoda, protože byla zajištěna exklusivní prohlídka zámku Bečova nad Teplou
spojená s prohlídkou pokladu, a sice relikviáře sv. Maura, kde se nám podařilo zajistit i slevu na
vstupném. Na jaře příštího roku se pokusíme opět uspořádat poznávací zájezd a věříme, že se najde
dostatečný počet lidí, aby se mohl uskutečnit.

Nyní již více o uskutečněných akcích:

Poznávací zájezd PORTA BOHEMICA – 28. 9. 2016
V tomto roce oslavujeme výročí 700 let narození velkého panovníka Karla IV. Jistě je všeobecně
známo, že právě Karel IV se zasloužil o rozvoj vinařství na Českém území. Proto jsme se na svátek
sv. Václava 28. 9. 2016, mimo jiné i patrona vinařů, vydali na prohlídku historických sklepů do
vinařství ve Velkých Žernosekách. Zde nás provedl pan Kupsa, který poutavě vyprávěl o víně a historii i
současnosti žernoseckých sklepení. Součástí prohlídky byla i tzv. malá degustace, která obsahovala
ochutnávku vín, bílého suchého, polosuchého a také vína červeného. Kdo chtěl, mohl si víno zakoupit
ve zdejší vinařské prodejně. Dále jsme se přesunuli do přístavu, kde jsme nastoupili na výletní loď
PORTA BOHEMICA, která nás dovezla malebným a hlubokým údolím až do přístavu v Ústí nad
Labem. Měli jsme velké štěstí, protože za poslední tři měsíce loď do Ústí nad Labem, pro nízkou
hladinu Labe, nejezdila a její pouť končila ve Vaňově. Pro některé z nás bylo velkým zážitkem proplutí
zdymadlem, kde loď klesala 9 metrů. Sv. Petr pro nás zajistil na tento den krásné slunečné počasí. Tento
náš výlet se shledal s velice kladnou odezvou ze strany účastníků.
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Poznávací zájezd PORTA BOHEMICA, sklep Jánský, Velké Žernoseky, 28. 9. 2016

Poznávací zájezd PORTA BOHEMICA, přístaviště Velké Žernoseky 28. 9. 2016 foto: Iva Hušková

Více fotografií najdete na http://sokol-dobromerice.webnode.cz/fotogalerie/ nebo
http://dobrosky.rajce.idnes.cz/.
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VEČER SVĚTEL – 11. 11. 2016
V pátek 11. 11. 2016 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 tradičně 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 možností výběru buď svítících brýlí, uší anebo náušnic s náramkem.
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. V průběhu večera vzlétl několikrát model osvětleného letadla,
které i přes silný vítr statečně ovládal člen RC Modelář Dobroměřice pan Radek Termer. Závěrem celé
akce VEČERA SVĚTEL bylo vypouštění lampiónů štěstí a úplnou tečkou akce byl ohňostroj, který
rozzářil nebe nad Dobroměřicemi.

Vypouštění lampiónů štěstí

Osvětlený model letadla

Závěrečný ohňostroj nad Dobroměřicemi, 11. 11. 2016
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foto: Iva Hušková

PŘIPRAVUJEME
Advetní koncert v kostele sv. Matouše - 2. 12. 2016
Nastává čas adventní, čas pohody, lásky a porozumění. Všechny Vás srdečně zveme na adventní koncert
Tria Cum amore, který již tradičně pořádá Sokol Dobroměřice ve spolupráci s obcí Dobroměřice.
Koncert bude zahájen v 16:30 hodin. Přijďte načerpat vánoční atmosféru v podobě hudby a zapomenout
na předvánoční shon.

Píšeme JEŽÍŠKOVI - 2. 12. 2016
Chcete napsat Ježíškovi? Že nevíte jak? Doma si na papír nakreslete nebo napište vzkaz pro Ježíka,
třeba co byste si přáli. Své přání přineste v pátek 2. 12. 2016 po rozsvícení vánočního stromu na dvůr
naší sokolovny. Vaše přání si přivážete na provázek, který bude upevněn k svítícímu balónku, který
odnese Vaše přání až do nebes. Nejde o lampióny štěstí, ale skutečně o svítící balónek. Nezapomeňte na
drobný penízek na balónek.

IV. Mikulášský turnaj ve stolním tenise – 10. 12. 2016
Již počtvrté v řadě se v sobotu 10. 12. 2016 uskuteční v dobroměřické sokolovně Mikulášský turnaj ve
stolním tenise pro neregistrované hráče.
Máte-li zájem zúčastnit se tohoto turnaje, kontaktujte pana Karla Aulického tel.: 603254708.

ZÁVĚREM
Rok 2016 byl pro náš Sokol velice náročný počtem uspořádaných akcí pro veřejnost. V tomto roce jsme
uspořádali 14 samostatných akcí a na dalších 8 akcích jsme vypomáhali. Od obce Dobroměřice jsme
získali pro tento rok finanční prostředky na nákup cvičebního nářadí, které se snažíme postupně
obměňovat. Přednostně byly zakoupeny cvičební sestavy pro děti, kterým právě v zimních měsících
poskytuje naše sokolovna zázemí, ať už jsou to děti z řad dobroměřických fotbalistů, anebo naši
nejmenší hasiči.
I v roce 2017 bychom rádi pokračovali v postupných obnovách jak interiéru, tak exteriéru sokolovny, a
naší snahou je i nadále 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.
Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům Dobroměřic a členům a přátelům našeho Sokola
příjemný adventní čas a klidné pohodové vánoční svátky. Do nového roku 2017 Vám a Vašim blízkým
přejeme hlavně hodně zdraví a životní pohody.

Za T. J. Sokol Dobroměřice: text Iva Hušková
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Cvičební program dobroměřické sokolovny,
který je určen pro celou širokou veřejnost:
Pondělí:
18:00 – 19:00 AKTIVNÍ SENIORKY – cvičitelka Zuzana Štumpfová
19:00 – 20:00 BODYSTYLING – cvičitelka Eva Stanková
Úterý
17:00 – 18:00 tréninky dětí stolního tenisu – Brandtl Aleš
18:00 – 20:00 tréninky stolního tenisu dospělých liga – Beckert Zdeněk
Středa
18:00 – 20:00 – stolní tenis rekre – Karel Aulický
Čtvrtek
17:00 – 18:00 tréninky dětí stolního tenisu – Brandtl Aleš
18:00 – 20:00 tréninky stolního tenisu dospělých liga – Beckert Zdeněk
Pátek:
16:00 – 17:00 MAŽORETKY 5 – 10 let - cvičitelka Jana Vlčková
17:00 – 18:00 cvičeníčko děti – cvičitelka Káťa Srbová
18:00 – 19:00 AKTIVNÍ SENIORKY – cvičitelka Miluška Šejnohová
19:00 – 20:00 BODYSTYLING – cvičitelka Lenka Taušková
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK
DOBROMĚŘICE
pořádá

3. prosince 2016
I. RYBÁŘSKÉ PSTRUHOVÉ
ZÁVODY
na rybníčku pod kostelem v Dobroměřicích

Zahájení: 9.00 hodin

Ukončení: 12.00 hodin
Startovné: 300,- Kč

Prezence 30 minut před zahájením samotných závodů
Srdečně zvou pořadatelé
12

Vážení spoluobčané,
čtvrtý a v letošním roce poslední, letošní zpravodaj přináší několik málo
informací o aktivitách našeho RC modelářského klubu. Podzimní a zimní
čas pro naše členy potažmo všechny modeláře není tak atraktivní a
vzhledem k počasí, které nám v uplynulých dnech moc nepřálo, se spíše soustředíme na stavby a vývoj
nových modelů, než na činnost venku. Přesto jsme dne 9. 10. 2016 na našem modelářském letišti
pořádali závody podzimní EPP Combat 2016, které se nám opět povedly. Účastníků se sešlo vcelku dost
pro obě kategorie a z našich se na 7. místě umístil Radek Termer v kategorii EPP a na 5. místě  Jirka
Vaněk v kategorii WW1. Podzimní závody byly bojovné a o karamboly nebyla nouze, diváků sice moc
nepřišlo, ale závodníci si to užili. Výsledkové listiny najdete na našich webových stránkách
http://www.rcdobromerice.cz/?s=231

Plánovaná drakiáda, kterou pořádáme spolu se Sokolem Dobroměřice, bohužel musela být vzhledem ke
špatnému počasí a podmáčené letištní ploše, zrušena. Do poslední chvíle jsme tuto akci měli
připravenou, ale v sobotu dopoledne pan místostarosta po dohodě s vedením Sokola vyhlásil zrušení
místním rozhlasem. Počasí si naplánovat nemůžeme a o to víc se budeme těšit na podzim 2017 
Všichni, kteří jste se účastnili akce VEČER SVĚTEL dne 11. 11. 2016, tak jste si nemohli nevšimnout
našeho malého Dobroměřického UFA , které se nad vámi vznášelo. V podání Radka T., byla tato malá
světelná ukázka zřejmě poslední v letošním roce. Dne 1. 1. 2017 se již tradičně sejdeme na letišti při
NOVOROČNÍM LÉTÁNÍ, pokud tedy půjdete první den roku 2017 na procházku, vezměte to okolo
našeho RC modelářského letiště .
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše akce účastí a přejeme mnoho ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, POHODY
A LÁSKY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH a v čase NOVOROČNÍM.

Za RC modelářský klub Dobroměřice-předseda klubu Libor Sláma
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FK Dobroměřice – mládež
Ke konci prázdnin jsme se s dětmi začali připravovat na novou fotbalovou sezonu a začali jsme - jak to
poslední roky bývá zvykem – soustředěním. To letos proběhlo u pana Rady na Sycheráku v nádherném
prostředí se super podmínkami pro plnění fotbalových povinností.

Po prožitém nádherném soustředění jsme rovnou naskočili do kolotoče zápasů, kde naši mladší žáci
prvním rokem začali hrát krajské soutěže a mladší žáci okresní soutěže. Všechna družstva reprezentují
obec Dobroměřice velmi dobře, a to nejen výsledky, ale i přístupem a zodpovědným chováním jak ke
spoluhráčům, tak i k soupeři. Naše družstva jsou respektována a vším tímto si získala uznání od
ostatních.
Mimo utkání probíhají pravidelně tréninky na tyto zápasy, kde se děti scházejí v areálu našeho klubu, a
to takřka v plném počtu. Stále se zdokonalují a své dovednosti pak přenášejí do hry v utkáních, které co

se týká výsledků, tak většinou vyhrávají. A co více - herní projev družstev je stále lepší a lepší.
Každopádně v průběhu sezony jsme mezi námi přivítali i nové hráče, kteří se hned zapojili mezi ostatní
a veškeré dovednosti plní též zodpovědně. Všechna družstva, co se týká umístění, jsou v tabulkách mezi
prvními, a to ve všech kategoriích. To není až tak podstatné jako to, že děti chodí na fotbal rády a jsou
spokojeni i jejich rodiče.
Aleš Havelka
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Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice
Vážení spoluobčané, od našeho posledního příspěvku do tohoto zpravodaje uběhla
již delší doba. Proto mi předem dovolte, abych se jménem sboru omluvil. Naše
sezóna je tak nabitá akcemi, že sbor je pomalu každý víkend na nohou.
Poslední velká akce, která zde byla zmíněna, byly Staročeské máje. V měsíci červnu
je závodní sezóna v plném proudu a naše družstvo mužů vyráží reprezentovat obec na závody do Minic,
kde pořádají tradiční soutěž o pohár starosty města. Miničtí hasiči to v letošním roce pojali opravdu
hasičsky a celá soutěž se běžela v těžkých zásahových oblecích. Naši muži přivezli krásné 2. místo
z útoku a 1. místo z tzv. minické mety. Následující víkend byl opravdu náročný. Celý sbor i s dětmi se
podílel na pořádání krásné akce, kterou hostilo město Louny, pod názvem „Den záchranářů“. I přes
nepřízeň počasí lounské výstaviště navštívilo velké množství lidí. Byly zde k vidění všechny složky
IZS, činnost mládeže, potápěči, psovodi a také záchranářský vrtulník. Příští rok je městu Louny tato
akce přislíbena znovu, a to na 3. 6. 2017. Ještě jsme nestihli pořádně vše uklidit a muži už opět v neděli
vyrazili na okresní soutěž do Telec, do které postoupili z okrskového kola v Libočanech. Byli sice na
„bedně“, ale na postup do kraje 3. místo nestačilo. I tak je to krásný úspěch ze všech družstev z okresu.
Další týden v pátek a v sobotu jsme pomáhali s přípravami lounského festivalu, který se konal na letním
cvičišti. Večer jsme zajišťovali požární dozor během samotné akce. Neděle a měsíc červen u nás v obci
tradičně patří dětskému dni. Z našich řad samozřejmě nechyběla pěna pro děti a ukázka činnosti
mladých hasičů.
Tabule v hasičárně byla celá popsaná termíny závodů a
tak nezbývalo, než je v červenci všechny objet. I přesto,
že začínaly dovolené, sedm statečných se dalo
dohromady a celkem absolvovalo 5 závodů. 2. 7. to byly
dvoje závody v jeden den. Dopoledne závody ve
Slavětíně a večer noční závody ve Štrbicích. Zde pouze
za osvětlení loučemi závodilo 29 týmů a naši borci
obsadili konečné 10. místo. Závodní maraton pokračoval
v Oboře, Černčicích a Měrunicích.
Srpen začal trošku volněji. Hrstka kluků z družstva se ale
i nadále scházela a trénovala vše potřebné k vyladění
formy. Prázdniny utekly jako voda a opět začaly
povinnosti. Proto jsme se rozhodli zpestřit vykročení dětem do školy a rodičům do práce, uspořádáním
venkovní akce pod názvem „Retro párty“. Tak hojnou návštěvnost jsme rozhodně nečekali a někteří
dokonce přišli v retro oblečkách. Samozřejmě nesměly chybět soutěže pro děti i dospělé a také
vyhlášení nejhezčí retro masky.
18. 9. se nám do rukou dostala pozvánka od našich kamarádů z Pyroterry, že slaví 10 let výročí
fungování skupiny. Co to? Tam přeci nesmíme chybět. Vše se odehrávalo na střeše obchodního domu
Kotva. Krásná podívaná, co vše se dá s ohněm a světlem dělat.
Sezóna pomalu končila a naši stříkačku čekal pravidelný servis na Moravě. Město Louny a lounské
výstaviště opět hostilo další požární akci. Tentokrát se jednalo o soutěž Plamen - branný závod pro
mladé hasiče. Náš sbor se zde podílel na přípravách a zabezpečení celé soutěže. Bylo zde přes 200 dětí a
všem patří obrovské poděkování. A konečně opravdu poslední letošní závody opět v Minicích. Soutěž
byla ojedinělá tím, že se běhá do kopce a překonává se překážka. Na tento závod jsme si museli závodní
stroj vypůjčit od kolegů z Minic. Tímto jim moc děkujeme. Musím zmínit, že máme v týmu dvě mladé
naděje, Petra Prchala ml. a Honzu Mouleho, kteří zde měli svou premiéru za dospělé. Závodu se zhostili
s velikým přehledem a mají náš obdiv. Kluci, jen tak dál.
Pomalu nastává zimní období a společně se sokolkami pořádáme tradiční akci „Večer světel“. Troufáme
si říci, že této společenské akce se zúčastňuje každým rokem více a více návštěvníků, což je velice
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dobře. Těší nás, že se lidé chtějí stmelovat a podporovat společenský život v obci. Určitě budeme s touto
akcí pokračovat i v následujících letech.
V listopadu také probíhá schůzka kulturní komise na obecním úřadě, kde řešíme a dolaďujeme termíny
akcí na příští rok. Rozhodně budete se všemi co nejdříve seznámeni.
Ať chceme nebo ne, advent je za dveřmi, a to znamená rozsvícení vánočních stromů v obcích,
mikulášské nadílky a rozzářené dětské oči. Letos vyjíždíme 27. 11. do třetice do Minic, kde místní
hasiči rozsvítí svůj strom a vystavují zde krásný, nově opravený betlém. 2. 12. jsme na řadě my
v Dobroměřicích, abychom se přidali mezi tisíce obcí, které rozsvítí svůj strom. Nejmladší členové
našeho sboru nebudou chybět a zpestří Vám celé odpoledne a podvečer. Tolik malé ohlédnutí za
uplynulým pololetím z fungování Sboru dobrovolných hasičů v Dobroměřicích.
Nyní mi nezbývá nic jiného, než Vám všem popřát krásné prožití adventu, vánočních svátků a vstupu do
nového roku. Toto je období, kdy by se měli lidé scházet u jednoho stolu, zažívat spolu jen krásné
chvíle, usmívat se, mít se rádi a zároveň si odpouštět. Vám všem přejeme, ať se u toho společného stolu
sejdete i v příštím roce ve zdraví. Těšíme se na Vás. Hasiči Dobroměřice.
Jiří Sailer – starosta SDH
Soptíci – kroužek mladých hasičů
Naši Soptíci v současné době naplňují soupisku sboru s 23 jmény. Scházejí
se každé úterý od 16 hodin v prostorách hasičské zbrojnice a v zimních
měsících v sokolovně v Dobroměřicích.
První „ostrý“ závod v letošní sezóně nás čekal 9. 4. 2016 Cítolibech. Zde
soutěžila dvě družstva v branném zavodě, obsadili jsme konečné 5. a 8.
místo ve své mladší kategorii.
Dospělí členové mají samozřejmě každý své hodnosti a funkce. U dětí tomu
není jinak a proto pět našich Soptíků čekala zkouška ohněm. Museli se
samozřejmě pár věcí k teorii naučit, ale všichni to zvládli na výbornou, a tak
mezi nimi máme tři majitele znaku odbornosti Strojník a dva Preventisty.
Blahopřejeme.
30. 4. 2016 pořádali branný závod hasiči ve Slavětíně, kam jsme jeli společně s družstvem mužů a
vytvořili tak tříčlenné hlídky s rozdílnou věkovou kategorií. Jako v loňském roce, tak i letos pořádá
Ústecký kraj a Krajské sdružení hasičů soutěž čtyř seriálů závodů v běhu na 60 metrů s překážkami, pod
názvem Stimax Cup. První letošní závod se konal ve Lhenicích, kam jsme přihlásili celkem 8 našich
závodníků a vůbec si nevedli špatně. Na těchto závodech si také mohli poprvé zaběhnout svůj požární
útok s vodou a bylo to vlastně také poprvé v životě. Ohromili nás i rodiče, kteří je přijeli podpořit.
V celkovém lhenickém bodování, nazvaném Lhenický dvouboj, obsadili konečné krásné 4. místo.
Vedoucí i rodiče mohli být právem hrdi.
14. 5. 2016 byla obec ve znamení Staročeských májů, a proto také několik malých hasičů si obléklo kroj
a šli hrdě do průvodu. 21. 5. 2016 jsme jeli na branný závod do Lkáně, kam jsme byli pozváni a opět nás
reprezentovaly dvě hlídky. Obsadily 10. a 11. místo.
Červen byl pro naše soptíky velice náročný. Na začátku června jsme jeli na okresní kolo hry Plamen u
Krásného Dvora, kde jsme strávili celý víkend plný soutěží. Soptíci spali pod stanem a velice si to užili.
Získali 3. místo v kategorii mladších, kteří soutěžili v 7 disciplínách. Nejvíce nás překvapili v požárním
útoku. Běželi ho podruhé a v této kategorii byli první.
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11.6.2016 se v Lounech na výstavišti
konal Den záchranářů Ústeckého kraje,
kam jsme byli pozváni, abychom
předvedli ukázku: běh na 60 m a další
týden se soptíci zúčastnili soutěže O
pohár starosty obce Počedělice, kde opět
soutěžili v požárním útoku a opět se
umístili na krásném třetím místě. Hned
druhý den na to si na dětském dni
v Dobroměřicích tento útok zopakovali.
Poslední víkend v červnu jsme byli
pozvaní na závody v Radešíně, které
byly spojeny se slavnostním výročím
obce. Zde běhali štafetu 4 x 60 m a požární útok. V tento den nám příliš nepřálo počasí v podobně
velkého parna, a to se projevilo i na výsledcích, ale náladu nám zlepšila pěna a osvěžení v místním
rybníku. V neděli nás pak čekalo druhé kolo Stimax Cupu v Roudnici nad Labem. Tentokrát běželi i ti
nejmenší členové svůj první Stimax.
Po velice náročném půl roce, jsme soptíkům dali 3 týdny volna a po té jsme odjeli na naše druhé
soustředění na farmu Zababeč v Třebušíně nedalo Úštěka, bylo tam krasné prostředí uprostřed lesů. Na
farmě byla spousta zvířat a nejoblíbenější bylo prasátko Matylda. Každý den nás čekal pestrý program
(stezka odvahy, výroba pamětních triček, opékaní bůřtů, trénink na závody, koupání, diskotéka
s maškarním, hledání pokladu), zažili jsem spoustu legrace, naučili se novým dovednostem a soptíci
hráli celotáborovou hru, která byla hlavním bodem našeho tábora – postavit obydlí na přežití
z přírodních zdrojů, maskování v přírodě, poznávat přírodu a orientovat se a hlavně jak se chovat
v přírodě a postavit bezpečné ohniště v lese. Největším překvapením pro soptíky byl noční poplach
spojený se záchranou lidského života. Samozřejmostí byly i výlety na zajímavá místa v okolí – Bobří
stezka a vodopády, zámek Ploskovice, Muzeum čertů, výstava akvarií se sladkovodními rybami, statek
v Janovicích a zoocentrum Srdov, návštěva HZS Litoměřice. Tábor byl ukončen vyhlášením
celotáborové hry a kanadskou nocí.
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Poslední víkend o prázdninách si někteří členové udělali čas a vyrazili jsme na třetí kolo Stimax Cupu
do Chomutova, kde jsme konečně dosáhli v této disciplíně v kategorii mladší dívky na stupínek vítězů a
celkově bylo vidět zlepšení výsledků u všech našich závodníků.
10. září 2016 proběhlo poslední kolo Stimax Cupu v Mostě. Tentokrát se umístily nejen dívky. I chlapci
vystoupali v kategorii 6 – 8 let na stupínek vítězů. Týden na to se konala soutěž O pohár starosty OSH
Louny – Koštice. Bohužel celé závody nám propršely, ale i přesto si to soptíci zkusili a umístili se na
9. místě.
Soutěžní sezónu jsme ukončili
15. 10. 2016 na výstavišti v Lounech
– podzimní kolo hry Plamen – Závod
požární všestrannosti. Do soutěže
byla přihlášena celkem 4 družstva po
5 dětech. Nejvíce nás překvapilo
družstvo složené z nemladších dětí,
které se umístilo na 4. místě a ty
„nejsběhlejší“ skončily na 2. místě.
Zbylá družstva skončila na 8. a 10.
místě. U všech družstev bylo vidět,
že spolu dokáží spolupracovat, ale
nejvíce u družstva starších. Určitě by
se umístilo na lepším místě, ale
podrželi svoji kamarádku, které se
během závodu udělalo špatně a místo
běhu mezi stanovišti pouze šli a
pomohli jí do cíle.
Děkuji tím to všem rodičům, sponzorům a hlavně Obecnímu úřadu Dobroměřice za podporu mládeže
v obci.
Za Soptíky Jarmila Burešová

Sbor dobrovolných hasičů – výjezdová jednotka
Výjezdová jednotka, která je zřízena obcí, má svou škálu akcí stejně bohatou, jako SDH. Není to ovšem
o soutěžení, ale především o připravenosti členů kdykoliv a v jakoukoliv hodinu vyjet pomáhat druhým.
To obnáší výcviky s agregáty, v dýchací technice, znalost bojového řádu, vnikání do budov, evakuace
osob, podání první pomoci a také předávání preventivní činnosti občanům. Takovou preventivní akci
naše jednotka společně s HZS ÚK připravila v dubnu na dvoře místní školky.
Počasí a příroda je nevyzpytatelná a nám byl nahlášen pád větve stromu v obci přes komunikaci.
Jednalo se o celkem frekventovanou ulici, proto jsme vyjeli na místo a pomocí motorové pily větev
odstranili. Bylo ale zjištěno, že zbytek stromu je již ztrouchnivělý, proto velitel zásahu nařídil úplné
odstranění torza stromu, aby nedošlo k dalšímu pádu a zranění kolemjdoucích.
Jak bylo již zmíněno, jednotka hasičů je vždy připravena pomoci a tak jsme na žádost obecního úřadu
vyjeli na pomoc s lepením zábran proti vlaštovkám na kulturním domě. Byla to práce ve výškách a
hasiči se museli jistit pomocí lezecké techniky.
Technika, se kterou vyjíždíme, musí být vždy připravena a akceschopna. Z toho důvodu členové provádí
pravidelné zkoušky agregátů a kontrolu osobních ochranných prostředků.
I některý hmyz bývá občas nebezpečný pro občany. Pokud se jedná o vosí či sršní hnízdo, vyjíždí
jednotka k jeho likvidaci. V letošním roce to byli zásahy docela časté, roje jsme likvidovali celkem 5x.
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Příprava a výcvik je pro jednotku velice
důležitý. Naši čtyři členové se začátkem září
zúčastnili mezinárodního cvičení pod
názvem Rescu Patrol. Na tomto cvičení jsme
byli i v minulém roce, ale letos jsme ho
absolvovali od samého začátku. Vše bylo
směřováno na hromadné neštěstí s velkým
počtem zraněných, se kterým se můžeme
setkat kdykoliv v běžném životě. Jednalo se
například o zásah při výbuchu plynu, únik
nebezpečných látek ve vodárně, požár a
evakuace školy, zásah ve spolupráci se
zásahovou jednotkou Policie na aktivního
střelce či dokonce pád letadla. Cvičení
během pěti dnů je velice náročné na psychiku a hlavně fyzickou připravenost hasiče. Některé zásahy
trvají i 5 hodin a tam jsme si někteří z nás sáhli opravdu na dno. Naše dobrovolná jednotka byla jediná
z okresu a dokonce i z kraje, která se tohoto
cvičení zúčastnila. Sotva jsme se po příjezdu
stihli rozkoukat, směřovali jsme na další cvičení,
tentokrát až do okresu Náchod. Zde se konal
záchranářský maraton pod názvem Rescue
Marathon. Zde jsme podle mapy vyhledávali
v koridoru přibližně 25 km2 jednotlivé modelové
situace, podávali první pomoc zraněným a řešili
krizové situace pod tlakem. Celý maraton trval
16 hodin v kuse a naše jednotka ušla kolem 30
kilometrů různým terénem. Opět obrovská
zkušenost pro naše členy a jednotku. Některé
modelové situace bychom opravdu zažít nechtěli.
8. 10. byla jednotce nahlášena dopravní nehoda
v ulici Komenského. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jednalo o střet dvou osobních
vozidel. Jednotka provedla úklid vozovky,
odstranění zničeného dopravního značení,
naložení havarovaného vozidla na odtahovou
službu.
Nově také disponujeme lezeckou technikou a
vybraní členové jako lezci se pravidelně jezdí
slaňovat z mostů a poznávat nástrahy okolních
výškových stavení. Nyní v zimním období
probíhá proškolování členů a zároveň jejich
přezkoušení.
Takto v pár větách funguje výjezdová jednotka požární ochrany obce.
Velitel jednotky: Jiří Sailer
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Obec Dobroměřice spolupracuje se společností dTest, o.p.s. V rámci této spolupráce pravidelně
informujeme o nástrahách a aktuálních problémech, se kterými se můžeme setkat. Další
informace získáte v naší Obecní knihovně. Dnes vybíráme tento článek:
dTest: Jak reklamovat vyúčtování za telefon
Operátoři zkouší pozornost svých zákazníků různými triky. Mění smlouvy, účtují
neobjednané služby nebo si účtují pokuty, na které nemají nárok. Spotřebitelé se mohou
domáhat nápravy reklamací a poté námitkou k Českému telekomunikačnímu úřadu.
Reklamace služeb elektronických komunikací, tedy nejčastěji telefonních služeb na
mobilních a pevných linkách, internetu, ale také třeba kabelové televize a satelitního
vysílání, se řídí trochu jinými pravidly, než jsme zvyklí u reklamace zboží. Mimo zákona
o ochraně spotřebitele se totiž uplatňuje i zákon o elektronických komunikacích, který
má svá specifická pravidla. „Rozdíl je hned v tom, jak rychle musíme reklamovat,“ říká
Miloš Borovička, právní poradce dTestu a vysvětluje: „Na uplatnění reklamace máme jen
dva měsíce od chvíle, kdy nám přijde vyúčtování. Poté naše právo reklamovat zanikne a
operátor se tím už nemusí zabývat.“ U služeb kde se vyúčtování neposkytuje, například
u přeplacených mobilních karet, je nutné reklamovat do dvou měsíců od poskytnutí
služby, což zákazník pozná nejčastěji podle stržené platby.
Reklamaci vyúčtování lze uplatnit mnoha způsoby na pobočce operátora osobně, v sídle
písemně nebo třeba hovorem na zákaznické lince či reklamačním formulářem na
internetových stránkách. „Okamžikem uplatnění reklamace běží měsíční lhůta pro
vyřízení a tady nastávají první zádrhele. Setkáváme se ale i s tím, že operátoři uplatnění
reklamace zpracují až s několikadenním odstupem a spotřebiteli nevystaví reklamační
protokol. Lhůtu na vyřízení pak počítají až od chvíle, kdy se jim reklamace dostane na
centrálu, nebo od chvíle, kdy spotřebiteli pošlou zprávu, že zaevidovali stížnost. Tím
však porušují zákon o ochraně spotřebitele,“ vyčítá Borovička a pokračuje: „Operátoři
nemají žádnou výjimku ze způsobu přijímání reklamací, a tak i oni by měli vystavit
protokol, ve kterém uvedou datum uplatnění reklamace, její obsah a způsob řešení,
který spotřebitel žádá.“ O vyřízení reklamace musí být zákazník do měsíce informován,
jinak operátorům hrozí pokuta až do výše deseti milionů korun.
Reklamovat lze každou podezřelou položku vyúčtování nebo kvalitu služby. Operátoři
ale nebývají dvakrát vstřícní, stojí si na svých názorech a spotřebitelům často i
v oprávněných nárocích nevyhoví. „V takových případech můžete Českému
telekomunikačnímu úřadu podat námitku proti vyřízení reklamace. Řízení stoji 100 korun
a úřad rozhodne, zda operátor postupoval správně, případně mu nařídí vyúčtování
změnit a vrátit peníze,“ vysvětluje Borovička a dodává: „Na podání námitky máte jen
jeden měsíc od vyřízení reklamace a její součástí může být i podnět k udělení pokuty,
pokud operátor při reklamaci nepostupoval správně.“ Operátoři často argumentují tím,
že si na jejich služby nikdo hlasitě nestěžuje. Je načase přesvědčit je, že spotřebitelé si
opravdu nenechají vše líbit.
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