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ZDARMA

Slovo starostky

Elektronická úřední deska

Léto je již v plném proudu, další školní rok za
námi a děti si užívají prázdnin.
Za sebou máme Máje, které vloni a předloni,
bohužel, být nemohly, a já z celého srdce děkuji
všem, kteří se na nich jakkoli podíleli. Konečně
po dvou letech pauzy mohla opět naše chasa
obléknout krásné obecní kroje a zatančit si při
vyvádění nevěst. Počasí nám přálo, stejně jako
na dětském dnu, kterým se děti v červnu rozloučily se školou. A radost měly nejen ze soutěží, houpaček, mašinky a skákacího hradu, ale
těšily se z návštěvy Tlapkové patroly (foto na str.
2). Ta měla velký úspěch nejen u dětí, ale velkou radost udělala také nestorovi dětských dnů
a dětských soutěží panu Slámovi, kterému tímto
posíláme obrázkový pozdrav. Letos jsme se sešli
ještě u rybníčka pod kostelem, protože fotbalový areál se již připravoval na poslední etapu
velké revitalizace. Do konce letošního roku tak
vznikne např. další multifunkční hrací plocha
s umělou trávou, nebo třeba tréninková dráha
Pokračování na str. 3
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Dětský den u rybníčka pod kostelem

jsme si náramně všichni užili

Dobroměřický zpravodaj
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Slovo starostky
Pokračování ze str. 1
pro hasiče. Tento finančně náročnější projekt byl
podpořen dotací od Národní sportovní agentury, o kterou jsme dlouho usilovali.
Velkou radost máme také z toho, že je konečně
na stole naprosto kompletní projekt na dokončení rekonstrukce budovy bývalé školy včetně
celého jejího okolí, a to i s pravomocným stavebním povolením. Můžeme tedy vypsat výběrové řízení a na podzim vybrat zhotovitele,
tak aby se do konce roku mohlo začít. I tady se
pokoušíme získat dotace, protože se jedná o finančně velmi náročný projekt. A první vlaštovka
už je na světě. Je to elektronická úřední deska
(foto na str. 1), která je s dotační podporou Ústeckého kraje umístěná před touto budovou,
kam se po jejím dokončení přestěhuje kom-

pletně celý úřad. Na této desce naleznete nejen
dokumenty, ale prakticky vše, co přinášejí naše
webové stránky. Je to vlastně takový veliký tablet, který s vámi komunikuje v případě potřeby
také hlasově, pro handicapované se přizpůsobí,
aby na něj pohodlně viděli třeba z invalidního
vozíku, dá se na něm zvětšovat písmo, pokud si
zapomene brýle, prostě: přijďte si to vyzkoušet.
Finišuje také oprava plotu mateřské školy
a v rámci ní připravujeme pro všechny na nový
vstup do MŠ s koncem prázdnin překvapení. Tak
doufáme, že bude mít úspěch, ale víc prozradit
nemůžu, protože to by potom žádné překvapení nebylo. Určitě to ale nepřehlédnete.
A tak všem přeji krásné léto snad již bez vichřic,
požárů a jiných karambolů a načerpání hodně
energie do dalších dnů.
Ivana Sihlovcová

Máje, foto: Lenka Pletichová
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Jak jsme se loučili s předškoláky
Ve čtvrtek 9. 6. 2022 se na zahradě mateřské školy konala velká slavnost – loučili jsme se s předškoláky. Po dvou letech, kdy tato akce byla jen komorní, jsme si ji užili ve velkém stylu a všechny děti
měly možnost předvést krátké vystoupení před svými blízkými. Předškoláci si navíc ještě připravili
pro všechny hádanky a nechyběl ani slavnostní nástup s fanfárou a pasováním na školáky. Celý
tento školní rok nás provázela zvířátka, tak děti přišel pasovat sám král zvířat – lev. Aby se ho ale
děti nebály, vzal na sebe pro tento den lidskou podobu a přišel jako král. Děkujeme za spolupráci
Bc. Mileně Syrovátkové a Filipu Kopřivovi.

Foto: Markéta Suchá

Náš letní autobusový výlet do Jimlína
nejen za poníkem, ale i za zmrzlinou
První letní den jsme s dětmi vyjeli autobusem do Jimlína, kde na nás čekala paní Libuška Mrázová,
která dětem ukázala mletí obilí, pece na pečení chleba a děti měly možnost domácí chléb ochutnat.
Dále se byly podívat ve výběhu pro koně, pomohly vyčistit poníka Vivien a také se na něm svezly. Po
vydatné svačině, doplněné zmrzlinou a melounem, jely děti zpátky do školky.
Paní Mrázové moc děkujeme!

Dobroměřický zpravodaj
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Foto: Markéta Suchá

Na zahradě máme
bylinky, nové keře
a stromy
Cílem tohoto školního roku byla
mimo jiné revitalizace školní zahrady.
Ještě nejsme zdaleka u konce, ale již
teď můžete na zahradě vidět nové
bylinkové zahrádky, včetně kamenné
bylinkové spirály, nově zasázené keře
a stromy. V tuto chvíli za celý kolektiv
musím poděkovat rodičům, kteří se
zapojovali jak v nákupu zeleně, tak na
větších i menších brigádách. S jejich
pomocí máme také obroušené a natřené dřevěné prvky, navozené kameny do plánovaného jezírka – bahniště, vykopanou květinovou zahrádku
a mnoho dalšího. RODIČE, MOC VÁM
DĚKUJEME!
Sklizeň, foto: Ivana Bubáková
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Foto z jarní brigády: Markéta Suchá

Dřevěné domečky jsme dostali darem

I v tomto roce se nám podařilo získat finanční dar od ČEPS, a.s. Tentokrát jsme žádali o 3 dětské
dřevěné domečky na školní zahradu, ve kterých děti nachází prostor pro hru, vzájemné sdílení apod.
Foto: Markéta Suchá

Dobroměřický zpravodaj
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Loučíme se se školním rokem, a co se nám podařilo?

I když školkový školní rok končí až 31. 8., i my se již se školním rokem loučíme a také hodnotíme,
co vše se nám podařilo. O našich aktivitách Vás pravidelně informujeme a jaro bylo na společné
akce, výlety a zážitky opravdu bohaté. Děti zvládly plavecký kurz v Plavecké škole Bublina, oslavily
čarodějnice společným vařením na školní zahradě v kotlince a nechyběly ani buřty. Prezentovaly
se na festivalu mateřských škol Lounská Mateřinka, ve školce přivítaly pana včelaře, předškolní děti
se zúčastnily projektového dne ZUŠ Louny a sportovního dopoledne v Základní škole Přemyslovců
Louny a na fotbalovém hřišti FK SEKO Louny. Všichni jsme si společně užili Den dětí. Za celý kolektiv
Dobroškolky přeji všem krásné léto a čas dovolených strávený s těmi nemilejšími.

Foto z čarodějnic: Markéta Suchá
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Atletika pro děti v ZŠ Přemyslovců, foto: Gabriela Andrásová

Plot - Dočkali jsme se! Máme nové krásné oplocení mateřské školy, za které velice děkujeme zřizovateli Obci Dobroměřice a také firmě EKOHOLD, spol. s r.o., která maximálně vycházela vstříc našim
požadavkům.
Foto: Ludmila Jirotková

Dobroměřický zpravodaj
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NAPSALI JSTE NÁM
Vážená paní starostko a pane místostarosto.
Je to už hezká řádka let , co jsem Vás informoval
o úspěších dobroměřických veslařek. Jsem rád,
že mohu tuto komunikaci s Vámi znovu oprášit a podělit se s Vámi o radost ze sportovního
úspěchu.
18. a 19. 6. se konalo mistrovství České republiky žactva a Veslařský klub Ohře Louny měl v bojích o medaile několik želízek. Naše děvčata na
čtyřce párové, ve složené Markéta Wainerová,
Kateřina Wainerová, Magdalena Firstlová, Markéta Fiveberová s kormidelnicí Sofií Slavíkovou
startovaly v tomto závodě spolu s dalšími nej-

lepšími 22 posádkami z celé ČR a po velmi dramatickém finiši získaly bronzové medaile.
Píši Vám ale proto, že první tři jmenované jsou
dobroměřická děvčata a že stejně jako náš klub,
budete Vy i celé zastupitelstvo na jejich výsledky
patřičně hrdí.
Věřím, že v budoucnu budu mít příležitost korespondenci s touto tématikou rozšířit a poslat
Vám další podobné zprávy.
Přeji Vám ve Vašem snažení mnoho sil, pevné
zdraví a spoustu hezkých dní.
S pozdravem
Jaroslav Janda, Veslařský klub Ohře Louny

A protože milých zpráv není nikdy dost,
rozhodli jsme se o ni celou se všemi čtenáři podělit.
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Velikonoční tvoření
Na Velký pátek 15. 4. 2022 jsme po hodně
dlouhé pauze uspořádali VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet barvení
vajíček voskem a pastelkami, zdobení
perníčků, malování na sádrové výrobky
i tvorbu velikonoční dekorace z papíru.
Nejen prcky pak potěšila opičí dráha v sokolovně a občerstvení od sokolek. Koupit
jste si mohli kraslice, drátovaná vajíčka,
výrobky z papíru a jiné další velikonoční
výrobky od tvořivých žen z vesnice. Velké díky patří Lucce Havelkové za dodání
sádrových drobností a všem obrovolníkům, kteří přišli na akci pomoci. Děkujeme, že jste dorazili v tak hojném počtu, za
rok to zopakujeme.

Foto: Kateřina Srbová

Foto: Kateřina Srbová

Dobroměřický zpravodaj
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Foto: Kateřina Srbová
Staročeské máje v Dobroměřicích
Po dvouleté pauze se opět naškrobily a vyžehlily kroje (díky, babi) a šlo se do průvodu. A že nás
bylo. Galánkami a šohaji se pro tento den stalo hned 18 sokolů. Počasí nám přálo, kapela vyhrávala
a mladý kůň pelášil, sic mu nohy stačily. Tanečníci vyvedli ze stavení mladé slečny, maminky a někdy
i babičky a juchalo se až ke králi – hlavní májce. Škoda jen, že májek byla jen třetina z počtu mladých
děvčat v obci, mohli jsme se veselit déle. Tak třeba za rok se k nám přidáte.

T. J. SOKOL
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Dětský den v Dobroměřicích
Další akcí, kterou pořádala obec společně s místními spolky, byl Dětský den u rybníka. I přes velké
vedro vás dorazilo opravdu mnoho. Děti si zasoutěžily v deseti disciplínách a užily si prodloužené
jízdy na mašince, zaskákaly na hradě a pohoupaly na houpačkách. Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří se chopili soutěží a pomáhali rozdávat radost.
Prťátka a rodiče
Ukončení prvního společného roku
jsme oslavili pořádnou párty. Pro prcky
byla připravena opičí dráha a překvápko v podobě skákacího hradu, avšak
nejčastěji navštěvovaným stanovištěm
se díky doneseným dobrotám od maminek stal piknik pod ořechem. Domů
si děti nesly sokolské dárečky a pamětní list za svůj první cvičební rok. Jelikož
v červenci budou v sokolovně prázdniny
a my se chceme vídat dále, plánujeme
každý čtvrtek výlet po okolí.
Pokud byste se k nám chtěli přidat, najdete informace ve facebookové skupině: Cvičení rodičů a prťátek v Dobroměřicích.
Text: Kateřina Srbová
Foto: Lenka Sommová

Foto: Patrik Hildebrandt

Dobroměřický zpravodaj
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První ročník závodu Zlatá kladina
Před začátkem prázdnin pořádal spolek SPORTGYM Louny, z.s., který působí v dobroměřické sokolovně a zaměřuje se na sportovní činnost v oblasti základů sportovní gymnastiky dětí a mládeže,
první ročník závodu Zlatá kladina. Akce se uskutečnila v kulturním domě v Dobroměřicích především pro rodiče a rodinné příslušníky malých i větších gymnastek. Pro většinu závodnic to byl vůbec
první sportovní závod v životě, ale děti se s tím statečně popraly a podaly skvělé výkony i díky
početnému publiku, které je po celou dobu podporovalo hlasitým potleskem.
Text: Nela Pihrtová, foto: Sportgym

Dobroměřický Sokol je neziskovou organizací,
která se zabývá organizováním sportovních a kulturních
volnočasových aktivit pro své členy i širokou veřejnost
všech věkových kategorií. Naše organizace je jednou
z tělocvičných jednot, kterou zastřešuje Česká obec sokolská.
Využíváme vlastní sokolovnu a také se o ni snažíme starat ze všech
sil, protože je v ní jediná tělocvična v obci. Pokud se o nás chcete
dozvědět více, navštivte náš web:
https://sokol-dobromerice.webnode.cz/
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SDH

Jaro a začátek léta, čas, na který se všichni tak těšíme. Tento čas byl plný nejen plánovaných akcí,
ale bohužel, i neplánovaných výjezdů s naší
účastí.
Moc rádi bychom poděkovali za hojnou účast
na plese, který se letos konečně uskutečnil. Moc
jsme si to užili a budeme doufat, že si to po novém roce opět zopakujeme.

Jaroušek na spanilé jízdě
na Truck Weekendu, foto: Lounská Sojka

Dobroměřický zpravodaj

To samé by se dalo říci i o letošních Májích, přálo
nám počasí, všechno se povedlo, opět to byla
úspěšná akce - foto na str. 3.
Účast na sběrových sobotách je již tradiční, letos jsme ji skloubili ještě s dozorem a pomocí na
Memoriálu Karla Raise. A další již, dalo by se říct,
tradiční akcí je sraz velorexů, který se u nás opět
pořádal. Stejně tak se účastníme již po několikáté Truck Weeku, mohli jste nás vidět například
v čele spanilé jízdy.
Mezi ty neplánované akce, bohužel, patří následky nevyzpytatelného počasí u nás. Vichřice,
která se v květnu prohnala naší obcí, za sebou
zanechala nepěknou spoušť v podobě popadaných stromů, vítr sebral střechu bytového
domu, bylo potřeba odklidit spoustu větví, pořezat stromy, které vichřice poničila. Bylo to náročné, ale vše se naštěstí obešlo bez zranění, a to
je nejdůležitější.
Naše jednotka zasahovala i u několika dopravních nehod a požárů. Proto, dávejte pozor, na
sebe, na svoje okolí a užívejte si krásné léto.
Text: Jitka Strážnická

Požár nízké budovy, na místě spolupráce s HZS PS Louny, JSDH Lenešice a PČR.
Díky rychlému a včasnému zásahu byla uchráněna přilehlá nemovitost, foto: Jiří Sailer

Dobroměřický zpravodaj
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TFA Liga - LUKÁŠ

TFA Liga - GÁBINA

Vyhlášení PO očima dětí - LUKÁŠ

Vyhlášení PO očima dětí - ANETA

Foto: Lenka Pletichová

SDH
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Jak jsme se vypořádali s ničivou vichřicí

Odklízení stromu
Tak konečně po Covidu můžeme závodit. Není
nás moc, ale ani tak to nevzdáváme a ve spojení se soptíky z Koštic závodíme, co to jde. Byli
jsme v Košticích na závodech O pohár starosty,
zúčastnili jsme se okresní soutěže hry Plamen
na Peruci. Na Peruci proběhlo i oficiální vyhlášení Požární ochrany očima dětí, okresního a
krajského kola. Lukášovi a Áně ještě jednou
gratulujeme. Ti nejodvážnější z nás si dokonce
zazávodili na TFA. Děkujeme odvážlivcům –
Gábině Rýdlové a Lukáši Matyášovi.
Na závěr bychom vám rádi popřáli krásné léto
plné zážitků, pokud možno jen těch dobrých.

Střecha panelového domu, pomoc při umístění
plachty před deštěm

Text: Jitka Strážnická, foto: Jiří Sailer

Dobroměřický zpravodaj
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Pro nás je sportování součástí každého dne. Sportujeme hlavně pro radost.
Naučíme vás
základní pohybové dovednosti, bezpečnost a ukážeme,
že pohyb není dril, ale zábava.

V-pohybu na kroužku

Přes celý školní rok si vyzkoušíme spoustu různých sportů, jako jsou:
inline brusle, cyklistika,
gymnastika, míčové hry, plavání, atletická průprava, neobvyklé hry.
Scházíme se vždy v úterý nebo ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 v dobroměřické sokolovně.
Máte nějaké dotazy - Napište nám na info@v-pohybu.cz.
PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH
https://v-pohybu.cz/
V-pohybu na příměstském táboře!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V POHYBU

Nabízíme vašim dětem prázdninové sportování pro všechny kluky a holky
od 3 do 12 let.
Děti s námi projezdí léto na kole, na bruslích nebo na skateboardu.
Navíc se u nás naučí spoustu zajímavých her a poznají nové kamarády.
Na závěr si vyzkoušíme koordinační dráhu na kolech
a každý účastník získá funkční dárek.
Turnusy:

18.-22. 7. 2022
25.-29. 7. 2022
15.-19. 8. 2022
22.-26. 8. 2022

PŘIHLAŠTE SE ZDE: https://v-pohybu.cz/primestsky-tabor/
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Druhé čtvrtletí letošního roku pro nás modeláře
již bylo v duchu akcí, kterých jsme se účastnili a
reprezentovali naši obec Dobroměřice
Schůze RC
23. 4. jsme pořádali jako každoročně schůzi, tentokrát přímo na našem letišti v našich prostorách. Až na pár omluvených, byla účast 100%.
Foto: Libor Sláma

Čarodějnice Louny
30. 4. jsme přislíbili účast na
Čarodejnicích v Lounech na
výstavišti, jednalo se spíše
o ukázku modelářské techniky. Několik návštěvníků si
s námi popovídalo o modelařině, děti shlédly výstavku
a bylo to fajn.
Foto: Dušan Bednár

Dobroměřický zpravodaj

DD na Stochově
14. 5. po covidové odmlce jsme
opět potvrdili účast na DD na
Stochově. Naši kluci předvedli několik modelů, ale tentokrát pouze
stacionární ukázku, nebylo možné
vzhledem k počasí létat, ale to vůbec nevadilo a náš stánek navštívilo spoustu zvědavců.
Foto: Dušan Bednár

RC MODELÁŘI
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Brigáda
28. 5. se naši členové sešli na brigádě na letišti. Plán byl jasný,
oprava podloží nájezdové kurty a její znovu položení. V celku
náročná operace proběhla na jedničku a díky technice, kterou
zajistil p. Vlček ml., se nám vše povedlo a nově položená kurta
vypadá skvěle.			
Foto: Libor Sláma

Dobroměřický zpravodaj

Dobroměřický zpravodaj

RC MODELÁŘI
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Dobrodění Louny

11. 6. naše tradiční návštěva s RC autíčky nechyběla ani letošní rok. Pod patronem Tondy a jeho
drahé polovičky si děti mohly vyzkoušet jízdu zručnosti. 			
Foto: Tonda Ploc

Všem vám přeji za celý RC modelářský klub pohodové letní dny.
Za RC modelářský klub Dobroměřice z.s. Libor Sláma
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Fotbalisté FK Dobroměřice ukončili
sezónu 2021/2022
V polovině června skončila pro všechna družstva našeho klubu sezóna 2021/2022. Sezóna to byla
pro všechny týmy úspěšná. Největší radost nám udělal tým dorostu, který máme sdružený s SK
Černčice a který vyhrál Krajskou soutěž dorostu. Za sebou nechal a porazil silné týmy FK Bílina,
Junior Teplice, ASK Lovosice, SK Štětí, FK Neštěmice a další. Všem hráčům a realizačnímu týmu ještě
jednou gratulujeme!
Ani ostatní týmy nezůstaly pozadu, výborně si vedly v Krajském přeboru naši starší žáci, kteří jsou
taktéž sdruženi s SK Černčice, v tabulce, kde jim byly soupeřem kluby FK Seko Louny, Tatran Kadaň,
FK Slavoj Žatec a jiní, skončili druzí, což je v konkurenci takových mužstev výborný výsledek.
Mladší žáci hrající také Krajský přebor obsadili poslední místo, ale v tak silné konkurenci to není žádnou ostudou! V kategoriích starších a mladších přípravek a také těch nejmladších Bambín (děti ve
věku 4 – 7 let) se na tabulkové umístění nehraje, zde je důležité, aby děti fotbal bavil a měly z něho
radost. A pyšně musím říci, že děti u nás radost z fotbalu rozhodně mají, to dokazuje počet dětí
v jednotlivých kategorií, téměř v každé kategorii máme 20 dětí, u mladších žáků a mladší přípravky
je to dokonce 30 dětí. Máme z toho velikou radost, ale zároveň je to pro nás také starost, bohužel,
právě v těchto kategoriích přípravek máme nedostatek trenérů. Tímto bych chtěl vyzvat všechny
rodiče, kteří nám svěřují své děti, zda by měli chuť se stát trenéry. FAČR pořádá odborné trenérské
semináře a kurzy, na které vážné zájemce vyšleme a mohou se z vás z rodičů stát trenéři.

Dorost - vítěz Krajské soutěže, foto: Michal Ipser
Také musíme zmínit týmy dospělých; naše A mužstvo, které hraje krajskou soutěž 1. A třídu skončilo
na konečném 4. místě, odehráli jsme spoustu těžkých a náročných zápasů, dokázali jsme porazit
týmy z prvních míst, bohužel, jsme také dokázali prohrát s týmy ze spodu tabulky, což nás ve finále
hodně mrzí, protože nebýt těchto proher, mohli jsme pomýšlet na postup do Krajského přeboru.
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Naše rezervní B mužstvo skončilo v tabulce Okresního přeboru na 6. místě. Z předchozích sezón
jsme byli zvyklí na lepší umístění našeho B mužstva, ale tato sezóna byla pro naši rezervu úplně jiná,
jelikož do B týmu, do soutěže dospělých postupně zapracováváme dorostence, kteří se mezi dospělými tímto oťukávají. Často to pro ně bývá velký skok, ale zároveň velká zkušenost, která je fotbalově
posune výše. A přesně touto cestou se snažíme jít, vychovávat vlastní fotbalisty. Důkazem toho je
zapojení 4 dorostenců do A týmu, tito dorostenci již pravidelně nastupovali za Áčko a dokonce se
dokázali gólově prosadit.
Pro ukončení sezóny je pro fotbalisty vždy odměnou takzvaná „dokopná“ a tu jsme si v uplynulých
týdnech dosyta užili. Všechny týmy si uspořádaly toto rozloučení se sezónou individuálně. Dokopná
pro mládežnická družstva probíhá tak, že uspořádáme pro děti i rodiče různé hry, soutěže, rozdáme
ocenění pro nejaktivnější děti na trénincích a zhodnotíme sezónu a zahrajeme si na boso fotbálek.
Závěrem uděláme diskotéku, kde tančí všichni pohromadě, děti i rodiče. Dokopná dospělých je
také o zhodnocení sezóny, vyhodnocení individuálních odměn, ale také o tom všechno společně
oslavit, což se nám povedlo a slavili jsme do ranních hodin. Jestli jsme tím trochu narušili noční klid
a byli jsme více hluční, tak se všem ještě jednou moc omlouváme, ale věříme, že jste nás pochopili
a tak trochu s námi sdíleli naši radost, že tak úspěšně dokážeme reprezentovat dobroměřický fotbal
a obec Dobroměřice v Ústeckém kraji.

Ukončení sezóny - dokopná přípravky, foto: Michal Ipser
Ikdyž sezóna 2021/2022 právě skončila, už teď začínáme pracovat na přípravě na sezónu další. První
začne trénovat naše A mužstvo a to již na konci července. V polovině srpna začnou trénovat všechna mládežnická družstva, každé družstvo bude mít své soustředění. Některá soustředění proběhnou na našem hřišti, další se budou konat v jiných sportovních areálech Ústeckého kraje. Nadále
budeme ve spolupráci s obcí upravovat areál hřiště, začít by měla výstavba multifunkčního hřiště za
střídačkami, tak abychom ho mohli v zimním období začít využívat. Dále se budeme snažit zvelebit
naši klubovnu a dokončíme obložení kabin. V plánu máme opravu laviček, tak abyste mohli pohodlně sledovat výkony našich hráčů.
Věřím, že si všichni, a především naše děti, užijeme prázdnin, od fotbalu si odpočineme a následně
se s chutí vrhneme do nové sezóny 2022/2023.
Tímto všem děkujeme za přízeň, podporu a už nyní se na Vás těšíme!
Za FK Dobroměřice Michal Ipser

Strana 24

INFORMACE

Dobroměřický zpravodaj

Dobroměřický zpravodaj • Periodický tisk územního samosprávného celku. Je zapsán do evidence perodického tisku jako čtvtrletník. Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 21985. Rediguje Obec Dobroměřice. Adresa
vydavatele: Obecní úřad Dobroměřice, Pražská 53, 440 01 Dobroměřice, tel. č. 415 679 289, e-mail: info@dobromerice.cz. Náklad 550 výtisků. Grafik: Renáta Parkmanová. Tento výtisk je neprodejný a je distribuován zdarma.

