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Slovo starostky…
Je to až neuvěřitelné, jak ty tři měsíce utekly. A není toho zrovna málo, co se v té době událo. Ne vše je
ale na první pohled vidět. „Naše“ akce – tím míním nejen obecní, ale i akce spolků, protože ty jsou také
„naše - dobroměřické“ - si někteří užili, jiní nestihli a všichni si je můžeme připomenout už jen
vyprávěním nebo fotografiemi. Abychom všem mohli tyto události přiblížit lépe, pracujeme na nové
podobě webových stránek a doufáme, že v co nejbližší době budete moci všichni využít jejich větší
kapacity a lepších možností, které nám všem přinesou. Řadu uplynulého také v našem zpravodaji
jednotlivé spolky připomenou.
Ráda se zmíním zejména o tom, že se nám podařilo po reorganizaci s využitím toho, co jsme měli
k dispozici a tedy vlastně bez jakýchkoliv investic, znovuotevřít Obecní knihovnu v Dobroměřicích.
K tomu došlo v úterý 12. května 2015 za účasti řady z vás. Bylo velmi milé vidět bývalou knihovnici
paní Vlastu Březinovou, která se také přišla podívat, ale i děti z mateřské školy a všechny ostatní, co
přišli tento počin podpořit svoji přítomností. Je až neuvěřitelné, že od otevření do konce měsíce
navštívilo knihovnu rovných 100 lidí, ať už to byli noví čtenáři, ti kteří přišli knihy vrátit nebo si je
půjčit, uživatelé internetu, účastníci některé z našich akcí nebo jen zvědavci, co přišli okouknout, jak to
teď vlastně v té knihovně vypadá. Co knihovna chystá, to už dál napoví naše milá knihovnice Lucka.
Spolupráce našich spolků byla vidět i na tradičních Májích. A já znovu děkuji všem, ať už krojované
„chase“, či ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na jejich přípravách i realizaci, nebo těm, kteří nás
všechny svou účastí podpořili. Jen díky vám všem se tato akce vydařila. A tak v ono sobotní odpoledne,
kdy nám počasí konečně přálo, řada z vás dokázala skloubit májový tanec i fandění našim hokejovým
reprezentantům, nebo si užila večerní zábavu. Bylo by velmi příjemné rozšířit zvyk „vyvádění nevěst“,
který se v Dobroměřicích drží již léta, také o tančení České besedy. Hudbu a popis choreografie už
máme, tak uvidíme, zda budeme mít napřesrok také dost tanečníků…
Jsou ale i záležitosti, které nás trápí. Jsou to momentálně mšice, které napadají zejména smrky stříbrné,
bílé a pichlavé. A tak se snažíme zachránit náš nově vysazený vánoční stromek, který pravidelně
stříkáme a zaléváme, ale i ostatní napadené stromy v obci. Doufáme, že se nám to podaří a budeme se
moci z nich radovat i nadále.
Jaké akce nás čekají v červnu a během prázdnin, to prozradí příspěvky v našem zpravodaji. Dočtete se
také informace o odpadech, poplatcích a dalších záležitostech, které nás i náš život v obci neustále
provází.
Přeji všem krásné léto plné slunce a pohody, zasloužený odpočinek na vašich dovolených a těším se na
příležitostná setkání s vámi.

Ivana Sihlovcová
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A zase ty odpady…
A zase ty poplatky…
V příloze k tomuto zpravodaji představujeme možnosti financování odvozu a likvidace komunálních
odpadů v obci. V současné době v naší obci funguje varianta č. 3 a základní poplatek na osobu činí 500,Kč na rok. Vzhledem k tomu, že tento poplatek již řadu let nedoznal změny a náklady v této oblasti
neustále stoupají, bude-li obec i nadále řešit uvedenou problematiku stejným způsobem výběru
poplatků, bude třeba zvýšit základní poplatek na osobu od příštího roku téměř na 800,- Kč.
Rádi bychom znali váš názor, a proto vám předkládáme jednotlivé možnosti s popisem kladů i záporů
daných variant. Možná že naleznete ještě další pozitiva nebo negativa uvedených možností. Pro úplnost
dodáváme, že podle ceníku svozové služby jsou poplatky u nejčastěji používaných nádob v následující
výši:
nádoba svoz

roční popl.

60 litrů

1x týdně

60 litrů

1 x 14 dnů

80 litrů

vlastní nádoba

pronajatá nádoba

1421,- Kč

1539,- Kč

953,- Kč

1071,- Kč

1x týdně

1650,- Kč

1768,- Kč

80 litrů

1 x 14 dnů

1076,- Kč

1194,- Kč

110 l, 120 l

1x týdně

2152,- Kč

2283,- Kč

110 l, 120 l

1 x 14 dnů

1327,- Kč

1458,- Kč

Kompletní ceník je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Od letošního roku evidujeme odevzdané pytle s vytříděným odpadem. Abychom Vás ke třídění
motivovali, závěrem roku vyhodnotíme a odměníme 5 nejlepších „třídičů“. Aby to bylo alespoň
trochu spravedlivé, přepočítáme odevzdané množství pytlů na jednoho hlášeného obyvatele
v daném č.p. V současné době odevzdávají tříděný odpad občané celkem ze 187 čísel popisných
v obci, což je 37,85 %. Děkujeme.
Máte tedy možnost vyjádřit svůj názor a svou odpověď na přiloženém listu a doručit ji adresně či
anonymně na obecní úřad (do schránky, do kanceláře OÚ, případně můžete poslat e-mail).
Na druhé straně této přílohy žádáme majitele psů, aby nám pomohli aktualizovat databázi evidovaných
psů v obci. Někteří z vás totiž řádně za psa poplatky hradí, ale může se stát, že mají již úplně jiného
pejska, než jaký je v naší evidenci. Proto Vás žádáme o spolupráci a vyplnění údajů o vašem domácím
mazlíčkovi. Tím v případě jeho zaběhnutí nebo ztráty usnadníte jeho hledání nebo případnou
identifikaci nalezeného zvířete.
Předem vám děkujeme za spolupráci, protože tím docílíme zlepšení fungování úřadu.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 65 televizí, 0 monitorů a 17 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 65 televizí, 0 monitorů a 17 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 10,97
MWh elektřiny, 217,20 litrů ropy, 53,17 m³ vody a 0,64 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 2,93 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 9,54 tun.
A to není vše, kromě ASEKOLU spolupracujeme také se společností Elektrowin, která se zabývá
likvidací a recyklací jiných druhů elektrospotřebičů (mixéry, rychlovarné konvice, vysavače a další,
které nám doma práci usnadňují) a údaje o množství těchto odevzdaných spotřebičů v uvedeném výčtu
obsaženy nejsou. Takže celkově budou výsledky našeho snažení ještě lepší.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni vy, kteří tříděním takto zásadně přispíváte
k ochraně životního prostředí, si zasloužíte obrovský dík.
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Úspěšný začátek roku v mateřské škole…
Blíží se konec školního roku a letní prázdniny a pro nás je to čas, kdy se můžeme ohlédnout a
objektivně si říct, co se nám podařilo. Velký úspěch se nám povedl v březnu, kdy starší děti opět
zabodovaly v oblastním kole Lounské MATEŘINKY. Vystoupení s názvem „S láskou nám je líp“, které
s dětmi
nacvičily
kolegyně
Gabriela
Andrásová a Libuše
Nová, se porotě natolik
zalíbilo, že naši školku
poslala na celostátní
festival MATEŘINKA
do Nymburka. Další
úspěch jsme slavili
v květnu na soutěži
Malý Soptík
2015,
kterou každoročně pořádá Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Soutěží zde předškolní děti z Loun
a okolních obcí a my jsme již poněkolikáté vyhráli první místo. V neposlední řadě bych jako úspěšnou
akci zmínila školu v přírodě, na kterou naše školka vyjela po více než deseti letech. Třetí týden v dubnu
jsme s dětmi strávili v Horském středisku PAM u Jáchymova.

Z naší strany odjezd doprovázely veliké obavy, ale díky skvělému přístupu rodičů a hodným dětem se
celý pobyt vydařil. Doufám, že tyto pobyty budeme pravidelně opakovat. V červnu nás ještě čeká
pravidelné Loučení s předškolními dětmi, které je spojené s odpolední slavností dětí, rodičů a přátel
školy.
Mgr. Ludmila Jirotková, ředitelka Mateřské školy Dobroměřice
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SDH Dobroměřice
Vážení spoluobčané,
opět nastal čas, abychom Vám prostřednictvím Dobroměřického zpravodaje přiblížili činnost
sboru dobrovolných hasičů Dobroměřice za uplynulé čtvrtletí.
Měsíc březen byl pro náš spolek víceméně měsícem školení, výcviků, požárních dozorů na
plesích lounské Zastávky a trénováním malých hasičů na blížící se závodní sezónu. Během zimy se
družstvo Soptíků rozrostlo a k dnešnímu dni evidujeme 16 dětí z Dobroměřic ale i Loun.
Se začátkem jara jsme se členy SDH provedli úklid v prostorách hasičské zbrojnice. S dětmi
jsme si v jednu krásnou neděli udělali výlet na koně do Židovic. Děti si prohlédly stáje, svezli se na
koních a podílely se také na krmení a vyčištění koní. 25. 4. nás čekal velice náročný den, protože
6 našich členů zamířilo na branný závod do Slavětína a zbytek sboru vypomáhal při otevírání nebe,
které se jako každý rok vydařilo. Na branném závodě náš sbor reprezentovaly dvě hlídky a umístění
nebylo vůbec špatné. První hlídka ve složení – Jiří Sailer, Petr Prchal a Ondřej Kocián obsadila celkově
6. místo a druhá hlídka ve složení – Michal Kováč, David Švob a Miroslav Gőbel skončili, nakonec 11.
z celkových 32 družstev. Myslím, že pro začátek sezóny velice krásné umístění. V tento den OÚ také
uspořádal sběrovou sobotu, kde vypomáhali tři členové sboru. 30. 4. je datum, kdy se ve většině obcí
pálí čarodějnice. U nás se pálení konalo na blízkém Červeném vrchu, kde jednotka SDH Dobroměřice
ukázala správné i špatné způsoby hašení přepáleného oleje. Večer následovala zábava v prostorách
hasičské zbrojnice, kde si děti mohli opéci vuřty a sledovat pálení čarodějnice, kterou udělali naši malí
Soptíci.
Začátek května patří každoročně handickapovaným sportovcům, tudíž také MEMORIÁLU
KARLA RAISE. Zde jsme prováděli zabezpečení samotného závodu, který má start v Počeradech a cíl
na lounském Výstavišti. 7. 5. stáli dva naši členové čestnou stráž při pokládání věnců u příležitosti
konce 2. světové války. Také bylo na čase jet na další závody, tentokrát na postupovou okrskovou
soutěž do Libočan. Zde se naše družstvo umístilo na krásném třetím, ale bohužel nepostupovém místě.
Blížil se nejkrásnější čas a to čas májů. Pro náš sbor to znamenalo plno příprav a zařizování ale společně
s obecním úřadem vše klaplo na jedničku a již tradiční Dobroměřické máje se povedly, dokonce nám, po
několika letech přálo počasí. Večerní zábava byla též vydařená a evidovali jsme přibližně 200
návštěvníků. Samozřejmě se také každé úterý schází kroužek malých hasičů a pilně trénují na závody.
A na závěr ještě jedna gratulace naší Gábince: Gábinka Rýdlova z našeho SDH vyhrála
3.místo v okresnim kole literárni a výtvarné soutěže - Požární ochrana očima děti.
GRATULUJEME.
Tímto bych chtěl poděkovat
všem
členům
SHD
Dobroměřice
za
výborně
odvedenou
práci
během
kulturních ale i sportovních
akcí. Poděkování patří také
OBECNÍMU
ÚŘADU
za
spolupráci a všem co nás
podporují.
Jiří Sailer
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Obecní knihovna Dobroměřice
Dne 12. 5. 2015 proběhlo slavnostní znovuotevření naší Obecní knihovny ve staronových prostorách
OÚ za účasti ředitelky Městské knihovny Louny, dětí z MŠ Dobroměřice, které zpestřily zahájení svým
vystoupením. Této akce se také zúčastnila bývalá knihovnice paní Vlasta Březinová, která u této
příležitosti zavzpomínala na svoji šestatřicetiletou práci s knihami a lidmi v místní knihovně.
V těchto staronových prostorách jsme se snažili vytvořit klidné, příjemné prostředí pro malé i velké
čtenáře. Neměli bychom však zapomenout na to, že knihovna by neměla sloužit jen k půjčování knih,
ale také jako vhodné místo pro setkávání lidí.
Naše knihovna má k dispozici přes 2500 svazků knih z toho 790 svazků pro děti. Každé dva měsíce jsou
nám zapůjčovány knihy z Městské knihovny Louny. Naše knihovna také nabízí možnosti využití
internetové místnosti. Pro půjčování knih, setkávání a k přístupu na internet máme novou otevírací dobu
a na zkoušku od 1. 6. do 30. 6. otevřeno i v sobotu.
Po
Út
St
Čt
Pá
So

8:00-10:00
13:00-17:00
10:00 – 15:00
9:00-11:00
13:00-17:00
10:00 – 15:00
ZAVŘENO
9:00– 11:00

V rámci naší knihovny ve dnech 21. 5. a 27. 5. proběhly bezplatné finanční kurzy, které bychom do
budoucna chtěli realizovat znovu se spoustou dalších akcí např. zájezdy do divadel a jinými kulturními
programy. Vaše případné nápady a náměty rádi uvítáme.
Na závěr ještě jedna informace. Zapojili jsme se do projektu MĚSTA A OBCE ČTOU. Tento projekt je
prezentován venkovní čítárnou, kterou nám zapůjčí lounská knihovna. Tato venkovní čítárna zahájila
své putování 3. 6. na Peruci a odtud jako štafeta bude předávána dalším obcím až k nám.
Tímto tedy srdečně zveme všechny občany, čtenáře i nečtenáře do venkovní čítárny pod širým nebem,
která k nám zavítá ve dnech 18. 6. – 20. 6.2015 na dětské hřiště v areálu turistické ubytovny.

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠT ĚVU.

Lucie Postlová
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Je tu další vydání Obecního
zpravodaje a s ním i informace o
činnosti Občanského sdružení RC
modelář Dobroměřice o. s.
Jak jsme již avizovali 22.3 se
na letišti v Dobroměřicích konala
další soutěž již třetí ročník Dobroměřické stuhy. Za chladivého a větrného počasí se sešel, zatím největší
počet závodníků v historii našich EPP combat závodů celkem 18. Jsme rádi, že
se akce setkává s odezvou a poděkování patří nejenom organizátorům, ale
samozřejmě i sponzorům, kteří se na naších závodech podílí.
25. dubna jsme pro naše nejmenší připravili ve spolupráci se spolky obce
Dobroměřice, Sokol,rybáři,hasiči Jarní otevření nebe. Za krásného slunného
počasí se na naše kolbiště přišlo podívat a zasoutěžit přes padesát dětí
z Dobroměřic a okolí. Pod vedením p. Sláma staršího pro ně bylo připraveno
8 soutěží, včetně vědomostních, každý z nich si odnesl cenu. Na závěr byly
lístky slosovatelné o 10 věcných cen. U nás vyhrává každý! Nesmím opomenout krásnou ukázku
vojenské bitvy kolegů z LMK Louny a jejich
shazování papírků a bonbonů z RC modelů. Z oblohy
nepadali pouze bonbony z modelu, ale za přispění
našich členů i z opravdového letadla, to byla panečku
podívaná.
Kdo

nás

navštívil,

jistě

nepřehlédl

nově

zbudované a rozšířené zázemí našeho RC letiště,
které vyrostlo ve velmi rychlém čase tak, abychom se
v případě nepřízně počasí měli kam schovat. Velký
dík všem členům, kteří se aktivně na budování
podíleli.
V průběhu května jsme se zúčastnili již dvou akcí, rybářských závodů u nás v obci, kde proběhla
výstava i samotná ukázka lodních modelů a druhou již pravidelnou akcí Motorkáři dětem na Stochově,
kde výtěžek jde na dětský domov.
Pokud se o nás budete chtít dozvědět více, najdete vše na našich stránkách www.rcdobromerice.cz
Blíží se konec školního roku čas prázdnin a dovolených, tak bych chtěl Všem popřát jejich krásná
prožití a hodně, třeba i modelářských zážitků.
předseda RC modelář Dobroměřice
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Turnaj o pohár hejtmana Ústeckého kraje
Dne 20.6.2015 se uskuteční již pátý ročník turnaje ve fotbale pro děti narozené v roce 2004 a mladší,
který je zaštítěn hejtmanem Ústeckého kraje a patronem turnaje je prvoligový hráč Dukly Praha, Patrik
Gedeon. Tento turnaj každým rokem získává stále větší oblibu mezi týmy a účastní se ho stále více
mužstev, přičemž většina se k nám neustále s oblibou vrací.
V letošním roce je doposud přihlášeno 23 týmů, přičemž uzávěrka přihlášek není ukončena. Samotná
příprava turnaje je velmi náročná a trvá v řádech týdnů, přičemž na přípravě turnaje se kromě nadšenců
z fotbalového klubu podílí i obec, která nejen, že přispívá finančně na chod turnaje spolu s firmou
Františka Linky a firmou Rost Group, což jsou naši tradiční sponzoři bez kterých by chod
mládežnických družstev nebyl u nás možný, ale též se podílí na přípravě areálu, aby se všichni cítili co
nejlépe. Během turnaje je připravem tradičně i doprovodný program v podání vystoupení známé tváře z
kultury a to Jiřího Pomejeho, který již tradičně upoutá pozornost nejen nejmenších fotbalistů, ale i
dospělých. Dále je připravena autogramiáda Patrika Gedeona a též bude k dispozici dětem i skákací
hrad. Kromě fotbalových klání je tudíž k dispozici i jiné vyžití, což přispívá k pobavení a vyžití všech
zúčastněných.
Každým rokem na tomto turnaji fandí rodiče a fotbaloví fanoušci svých týmů, které se k nám sjíždějí z
celých Čech. V tomto roce bohužel mezi družstvy postrádáme tým ze zahraničí, což je pro nás výzva na
další ročník, který každopádně již po skončení letošního turnaje bude pomalu přichystán.
Za vše by jsem tímto chtěl poděkovat nejen našim hráčům, ale i rodičům našich ratolestí a též
sponzorům mezi které patří kromě Obce Dobroměřice i firmy František Linka, Rost Group, SITTECH,
Simply Bussines, Poprokan, Gastro Plus, ESSV a další.
Aleš Havelka
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK
DOBROMĚŘICE
pořádá

29. srpna 2015
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníčku pod kostelem

Pro dospělé a děti
I. kategorie: starší 15 let
Zahájení: 7.00 hodin

Startovné: 200,- Kč
Ukončení: 12.00 hodin

II. kategorie: děti do 15 let
Zahájení: 14.00 hodin

Startovné: zdarma
Ukončení: 16.00 hodin

Prezence 30 minut před zahájením samotných závodů
Pro každého závodníka připraveno občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé
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Dostaveníčko přátel Petrova cechu…
Vyznavači rybolovu se sešli v sobotu 23. května 2015 na rybníčku pod kostelem
v Dobroměřicích na dnes již tradičních závodech. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Od brzkých ranních
hodin se u vody scházeli rybáři a znalci starší 15 let, kteří chytali do pravého poledne, kdy byl konec
oznámen s rozezněním kostelního zvonu. V této
kategorii soutěžilo celkem 14 rybářů. Na prvním místě
se umístil jediný domácí soutěžící z Rybářského
spolku Dobroměřice p. Jan Dvořák s počtem
ulovených centimetrů 545. Na druhém místě se umístil
s 525 ulovenými centimetry p. Oldřich Kocián a na
třetím místě byl p. Jan Novák se 429. centimetry.
Uváděných hodnot bylo dosaženo sčítáním míry
ulovených ryb. Celkem bylo uloveno 118 ryb v této
kategorii. Časově to znamená, že každé necelé tři
minuty byla některým ze soutěžících ulovena ryba. S
největším úlovkem se chlubí p. Pavel Luxa, a to
kaprem v délce 71 cm.
Příjemné odpoledne přišli spolu se svými dětmi
strávit rodiče, babičky, dědové a další z rodin mladých rybářů. V druhé kategorii odpoledne byl
nejúspěšnější Zdeněk Havránek se 44 cm, druhý byl Tomáš Bukvaj se 35 centimetry. Na třetím místě se
umístil Daniel Havránek s 29. cm. Každé dítě bylo odměněno sladkostí a rybářskou maličkostí.
O skvělé občerstvení, které zajišťovalo pohostinství U Čudly, se staral p. Rudolf Bechynský. V
nabídce mimo širokého výběru nápojů, nechyběly voňavé uzené makrely. V hezký den, kdy nám přálo
počasí, si příchozí vyzkoušeli vědomostní test o Dobroměřicích, případně si doplnili svoje znalosti.
Před příchodem prázdnin připravili členové Rybářského spolku prázdninové povolenky pro děti.
O možnosti jak získat povolenku se dozvíte na telefonu předsedy spolku 739 288 787. Rybářský spolek
Dobroměřice již tradičně připravuje další rybářské závody.
Josef Vilhelm
Zajímají-li vás údaje o úhrnu srážek a hladinách vodních toků, využijte webové stránky:
http://www.hladiny.cz/
Údaje o Dobroměřicích naleznete v sekci Stanice měst a obcí (LVS)
Dobroměřice. Srážkoměr je v naší obci umístěn na budově MŠ.

kraje

Ústecký

V dalším vydání zpravodaje budeme postupně představovat místní podnikatele a firmy, v případě
zájmu o takové představení občanům kontaktujte obecní úřad.

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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