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ZDARMA

Stavba vánočního stromu
proběhla 19. listopadu,
přivezli jsme ho z Lenešic
a věnovala nám ho paní
Vodičková, staví ho naši
pracovníci ve spolupráci
s panem Vladimírem Kůrkou, jeřáb je ze společnosti
Plošiny Rybáček s. r. o.
Strom bude zdobit jako již
tradičně pan Kostka a další
pracovníci našeho správce
veřejného osvětlení Eltodo
s. r. o.
Ke slavnostnímu rozsvícení
pak dojde v pátek 30. 11.
2018 v 18 hodin a svítit
bude do Tří králů, tj. do 6. 1.
2019.
Text a foto:
Ivana Sihlovcová
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SLOVO STAROSTKY

Je to až neuvěřitelné, ale znovu nám klepe konec roku na
dveře, a to velmi neodbytně.
Samozřejmě, že s přicházejícím předvánočním časem
připravujeme tradiční akce
jako je adventní odpoledne
se slavnostním rozsvícením
vánočního stromu a Mikulášskou nadílku pro děti. To
jsou příjemné záležitosti, při
kterých se můžeme na chvilku zastavit, vzájemně se potkat a užít si příjemné chvíle
třeba na tradičním koncertu
v kostele před rozsvícením
stromu. Věřím, že se nám podaří na chvíli zapomenout
na předvánoční shon, který
nás čeká, a pevně doufám,
že revitalizace nevyhovujícího veřejného osvětlení „na
rozcestí“, tedy na křižovatce
u KD se již do té doby posune do takového stadia, že
nás nic neomezí a vše se rozsvítí, tak jak má.
Naše letos největší stavební
akce, kterou byla rekonstrukce ul. Nádražní, je zdárně
završena. Byla to záležitost velmi náročná, plná
komplikací, emocí v pozitivním i negativním
slova smyslu, ale vše je za námi a pevně věřím,
že bude dobře sloužit. Stihli jsme ji i včetně částečné výsadby zeleně, a to nejen v této ulici. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě výsadby,
a jsem ráda, že si někteří z vás našli čas, aby spolu
s námi, botanikem Albertem Šturmou a dalšími
pracovníky projektu Místa zblízka, vyjádřili své
názory a připomínky k tomu, jak by měla naše
obec v oblasti zeleně vypadat. Nemohu ale opomenout také to, že je mezi námi řada lidí, kteří
systematicky naši práci ničí, najíždějí auty do
zeleně, přejíždějí keře a navzdory volným nově
vybudovaným parkovacím místům se mnohdy
chovají naprosto bezohledně vůči všem a vše-
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mu. Tak tedy vězte, že chodníky k parkování neslouží a pokud si někdo myslí, že ano, tak se mýlí.
Některým to již vysvětlovali i pracovníci Policie
České republiky a budou v tom pokračovat. Je
třeba říci, že za takové „vysvětlení“ řidiči nevhodně zaparkovaného auta musí zaplatit. Chovejte
se tedy prosím jako lidé a peníze si šetřete na
Vánoce a ne na pokuty. To samé platí i pro majitele zaparkovaných automobilů bez registračních značek. Taková auta nemají na komunikaci
co dělat, a tak berte toto upozornění jako výzvu
k jejich odstranění. Pokud tak totiž jejich majitelé neučiní, budou opět ve spolupráci s PČR tato
vozidla na náklady vlastníka odtažena, případně
zlikvidována.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají se o nově vy-
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sazenou zeleň starat tím, že ji před svými domy zalévají i všem, kteří sami nabízejí, že si stromky či keře ve
své blízkosti „adoptují“ a budou se o ně trvale starat.
Všichni víme, že „zeleň dělá dojem“ a jsme těmto našim pomocníkům velmi vděční.
V příštím roce budeme samozřejmě s opravami komunikací i s výsadbou pokračovat, připravujeme např.
také další úpravy na hřbitově a doufáme, že se opět
zapojíte do našich aktivit.
Přeji nám všem, abychom si konec roku užili, jak nejlépe
dovedeme, abychom měli radost nejen z dárků pod stromečkem, ale také z toho, že dokážeme radost prožívat.
Přeji všem do roku 2019 pevné zdraví, hodně optimismu
a spokojenosti a těším se na vaše nápady a náměty.
Text a foto: Ivana Sihlovcová
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Nejen hasí, ale i soutěží a pomáhají
 8. 9. 2018 Tohatsu
Po prázdninové „pauze“ jsme vstoupili do dalšího kola Tohatsu FIRE CUPU v Oseku vítězně
-3. místo!
 9. 9. 2018 výjezd
Hned další den jsme byli povoláni k hašení požáru, tentokrát se nejednalo o planý poplach.
Hořel nepořádek v opuštěné budově.
Foto vpravo: Jakub Parýzek
 15. 9. 2018 Tohatsu a Stimax
Sobota 15. 9. 2018 byla trošku náročnější na
organizaci, v Krupce u Teplic probíhal závod
Tohatsu a současně závěrečné kolo Stimaxu
dětí. Skončili jsme na pěkném 5. místě.
Foto níže: Radek Šlechta

 21. 9. 2018 výměna oken
Před nadcházející zimou jsme se pustili do výměny oken v hasičárně. Počasí (bez deště) nám vydrželo jen taktak.
 24. 9. 2018 ADHR 2018
24. září přišla úžasná zpráva, a to že náš sbor postoupil v anketě Dobrovolní hasiči roku 2018 do
finále! V nejlepší činnosti sboru jsme se zúčastnili se Soustředěním mladých hasičů. Od toho dne
se rozjela velká akce na podporu v hlasování v této anketě mezi kamarády, přáteli a známými. Dokonce nás podpořila i některá média. Vše vyvrcholilo sázkou, že pokud se umístíme, velitel + tatínek
Soptičky Anetky půjdou „dohola“.
Dnes víme, že jsme USPĚLI, nicméně konkrétní umístění je stále záhadou a bude nám rozluštěno až
na oficiálním vyhlášení 14. 11. 2018 v Brně. Takže jsme stále napnutí jako kšandy! (Více na str. 6 a 7).
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Tímto chceme poděkovat všem sponzorům, kteří nám se soustředěním pomáhají a bez kterých by
to zkrátka nešlo.
 28. -30. 9. 2018 Rescue Marathon
Na konci září jsme vyrazili na víkend do Kostelce u Heřmanova Městce na Rescue Marathon. Nejedná
se o soutěž, je to akce na způsob cvičení. Ubytování je v objektu bývalých kasáren. Účastní se ho týmy
členů červeného kříže, dobrovolných hasičů, policistů i civilistů. Letos to bylo 95 účastníků, 65 figurantů. Naše SDH mělo zástupce na pozici aktivních účastníků, figurantů, hodnotícího i fotografa. Složené
týmy prochází náročnou trať, dlouhou 20 km, na které je rozmístěno 10 tematických (modelových)
stanovišť – nehoda, porod, sraz. Krom této tratě proběhl i noční zásah, letos to byla hromadná nehoda
a příprava na povodně. Víkend byl náročný, ale úžasný.
Foto: Radek Šlechta, Jarmila Burešová

 3. 10. 2018 proběhla údržba techniky, 11. -12. 10.
2018 dokončení prací okolo oken.
 13. 10. 2018 výjezd
Tento den jsme měli opět výjezd, naštěstí se jednalo
o planý poplach.
 20. 10. 2018
20. října proběhla v obci sběrová sobota, na které někteří členové SDH pomáhali.
Současně v hasičárně proběhl úklid a malování.
A vyvrcholením dne byl další poplach, hořela suchá tráFoto vpravo: Jiří Sailer
va pod „Oblouky“.
 27. 10. 2018 výjezd
Další výjezd k požáru suchého porostu Na Mořině.
A ještě omluva za nepřesnost v minulém vydání. Uvedli
jsme, že jsme pomáhali s odvozem materiálu do Děpoltovic, ale jednalo se odvoz dětí 1. běhu sokolského
tábora na vlakové nádraží. Tímto se za nepřesnost
omlouváme.
Text: Lenka Pletichová
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Náš velitel a tatínek
Anetky půjdou dohola
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Jak byli úspěšní naši malí Soptíci?

22. 9. v Kounově na soutěži „Železný hasič“ získala 3. místo v kategorii starších dívek Sabina Dědková a 21. 10. v Lubenci na soutěži Plamen obsadil krásné 3. místo Petr Prchal, z dívek Bára Kouříková získala 5. místo v kategorii staršího dorostu. Z družstev starších dětí se naši Soptíci umístili
na 4. a 12. místě.
Text a foto: Jarmila Burešová
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Dospěláci dětmi i modelkami
Dne 22. 9. se někteří z našich členů zúčastnili obecní akce, pořádané
pod hlavičkou spolku chovatelů. Při sobotním „Dětském dnu pro dospělé“ jsme postavili soutěžní družstvo s podporou jedné členky Sokola Dobroměřice. Pod názvem „MODELKY“ jsme se pustili do zápolení
s bojovnými soupeři z řad občanů a chovatelů. První místo nám na-

konec uteklo pouze o fous,
ale druhý stupínek byl také
slušný. Užili jsme si to a již
se těšíme na další zápolení
za rok.
Text: Libor Sláma

Foto z předávání výtěžku z Dobrodění (z minulého čísla), který je věnován handicapovaným.
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Setkáváme se také při Posvícenském víkendu
Posvícenský víkend (22. – 23. 9. 2018) se stává další
pravidelnou akcí setkávání místních i přespolních
návštěvníků. Po Májích a Masopustu je to další
pěkná tradice, kterou naši chovatelé
již po druhé obohatili velmi zajímavou
a organizačně velmi
náročnou výstavou.
Letos jsme se tímto víkendem také
připojili k oslavám
stého výročí vzniku samostatného
Československa. Ale
pěkně po pořádku.
V sobotu se spolu s
chovatelskou výstavou konal první „Dětský den
pro dospělé v Dobroměřicích“. Otcem myšlenky byl Pepa Vilhelm a na odpoledne zajistil také
country hudbu. Tři týmy – Chovatelé, Modelky
(zástupci RC modelář s jednou sokolkou) a Mažoretky (chlapi z obce, které posílila sokolská trenérka mažoretek) – soupeřili společně v kyvadlové
štafetě, kde byl štafetovým kolíkem půllitr, skákání
v žocích ve dvojicích, pojídání párků na čas, pití
piva brčkem a stavění komínu z dřevěných kostek.
A věřte, že nasmáli se opravdu všichni. První cenu

- poukaz na uzené sele získal tým Mažoretek, Modelky sud piva za 2. místo a chovatelé za 3. pořadí
také neodešli s prázdnou. Je skvělé, že se mezi se-

bou domluvili a společně se sešli v sobotu 6. října
na grilování čuníka a pití vyhraného pivečka.
Neděle začala dopoledne poutní mší v kostele
sv. Matouše. Odpoledne pak probíhal staročeský jarmark, děti si mohly malovat keramiku, razit
mince, mezi stánky nechyběl trdelník a jiné dobroty, ale ani drobné dárky – dřevěné ozdoby, dárečky z korálků a další. Snad nám pršelo štěstí,
protože počasí nám opravdu nepřálo. I přesto
ale proběhla soutěž o nejlepší posvícenskou
dobrotu. Já v porotě nebyla, ale ty vítězné kolá-

Foto: Jarmila Burešová
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če jsem ochutnala a musím říct, že vyhrály právem. Když se na chvíli mraky rozestoupily, přišli
na „scénu“ šermíři se svým vystoupením. Celý
víkend pak završil varhanní koncert v kostele.
Před jeho začátkem jsme si českou hymnou připomněli sté výročí založení republiky. Hymnu
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nám zazpívali členové pěveckého sboru Carmen, který působí při ZUŠ Louny a zněla opravdu nádherně.
Tak doufejme, že příští rok bude venku přívětivěji
a že se zase sejdeme a užijeme si příjemné chvíle.
Text: Ivana Sihlovcová, foto: Petr Štola
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Putování s Dobrouškem

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se na zahradě mateřské školy konalo tradiční Putování s Dobrouškem. Tentokrát
děti s rodiči vyráběly skřítky pro naši budoucí EKO zahrádku. Děkujeme všem, kteří i ve větrném počasí
přišli a společně s námi tvořili z přírodnin, dýní nebo plastelíny. Radost tím udělali nejen Dobrouškovi,
ale všem dětem, které ještě několik dní vítala ve školce skvělá podzimní výzdoba.

Dobroměřický zpravodaj

ZE ŽIVOTA NEJMENŠÍCH

Strana 13

Do konce kalendářního roku nás
čeká ještě jedna
společná akce –
Vánoční dílny,
na které bychom
Vás tímto velice rádi pozvali.
Rodiče, příbuzní
i přátelé Mateřské
školy Dobroměřice, srdečně Vás
zveme na společnou akci spojenou s krátkým vystoupením dětí,
která se bude konat ve čtvrtek 29. 11. 2018 od
15.30 hodin. Těšíme se na Vás.
Všem, se kterými se již v tomto krásném adventním čase neuvidíme, přejeme příjemné prožití
Vánoc a do roku 2019 spoustu splněných přání. A na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří
nás jakýmkoli způsobem podporují a pomáhají
nám.

Školní rok plný environmentálních aktivit
V minulém školním roce jsme podali tři projekty s žádostí o dotaci zaměřené na environmetální výchovu
a ekologii a s velkou radostí oznamujeme, že jsme
všechny tři dotace získali. Tento školní rok bude plný
realizací. Jako první máme za sebou nákup elektrického kompostéru z dotace Ústeckého kraje. Díky
němu budeme ekologicky zpracovávat biologický
odpad, jehož výsledkem je hygienizovaný substrát,
který je dále využitelný jako sekundární zdroj živin.
Další dotace jsou ze Státního fondu životního prostředí a umožní nám vyjet s dětmi v březnu s Ekocentrem Dymnivka na environmentálně zaměřenou
školu v přírodě do Jizerských hor. Na školní zahradě
vybudujeme EKO koutek, kde děti budou moci pozorovat přírodu a učit se sounáležitosti s ní.
A protože se maximálně snažíme shánět finanční
prostředky z jiných zdrojů, zapojujeme se opět do
projektů z OP VVV - Šablony II, kde je hodnota projektu přes 400 000 Kč. O všech realizacích Vás budeme pravidelně informovat.
Texty: Ludmila Jirotková, foto: Gábina Andrásová
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Nenudíme se...
Výchovně vzdělávací nabídku pravidelně
obohacujeme o nejrůznější představení
a akce. V podzimních měsících děti několikrát ve školce navštívili herci s různorodým
divadelním představením a starší děti v říjnu
vyjely do Vrchlického divadla v Lounech.
V září některé z nejstarších dětí reprezentovaly naši mateřskou školu v soutěži „Malý Soptík
2018“. Sice jsme letos nevyhráli, ale 5. místo
z 21 družstev nás velice potěšilo. Děti tím
prokázaly, že mají dobré znalosti týkající se
IZS a že zvládají plnit jednoduché úkoly podle daných instrukcí.
Na začátku října jsme s dětmi jeli na výlet do
lesa v Boru u Rakovníka, kde pod vedením zaměstnanců Lesů ČR byla pro děti připravena
naučná stezka s ukázkami zvířat.
Na konci října jsme také ve spolupráci se
starostkou obce Ing. Ivanou Sihlovcovou
a za velké spoluúčasti dětí zasadili na školní
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zahradě strom, který nám bude nejen připomínat 100. výročí založení republiky, ale
pomůže nám k částečnému zastínění zahrady. A protože podzimní témata v naší
školce jsou věnována živé přírodě, oslovily
jsme Ladu Vildovou z Ekocentra Dymnivka
Postoloprty a ta pro děti připravila v parku
Masarykovy sady projektový den „Stromy
a lidé“. Tímto všem, kteří se na akcích podíleli, velice děkuji.

Vánoční dílny - 29. 11. 2018
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme
na Vánoční dílny.
Na začátku akce pro Vás děti mají
připravené krátké vystoupení,
po kterém si společně s nimi
budete moci vyrobit
vánoční dekorace
v několika centrech.
Těšíme se na Vás!
Texty: Ludmila Jirotková,
foto: Gábina Andrásová
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Děti se na stezce moc nebály
Na oblibě si získává stále více akce
VEČER SVĚTEL, kterou naše T. J. Sokol Dobroměřice spolupořádá s SDH
Dobroměřice. I pro letošní ročník jsme
připravili různá překvapení a nescházela ani stezka odvahy.
Bohatý lampiónový průvod odstartoval v půl šesté před budovou místní
mateřské školky a pokračoval dále
ulicí U Hřiště, Pražská a Nádražní až
k hasičské zbrojnici. Tam už čekala na
děti a jejich dospělácký doprovod bílá
paní. Děti se pak vydaly na večerní
stezku. Musíme říci, že letos byly děti
opravdu odvážné, většinou se nebály
a chodily bez dospěláků. Letošní malou zvláštností bylo, že děti u každého
strašidýlka plnily různé úkoly, za které
byly po zásluze odměněny. Pro dospě-
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láky byly připraveny různé tekuté formace v podobě svařáčku, čaje s rumem, svatomartinského
vína a pozor nově z dílen sester sokolek domácí
ořechovka. Samozřejmě že ani letos nescházely od našich sokolek martinské rohlíčky a nově
i gulášek. Vše nejspíše chutnalo, protože po
všech domácích produktech se jen zaprášilo.
Večer byl doprovázen zajímavou ukázkou osvětleného letadla, které pilotoval zkušený člen z řad
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RC modelářů z Dobroměřic pan Radek Termer,
za což mu moc děkujeme.
V průběhu večera byly k prodeji lampióny štěstí,
které se pak za asistence dobroměřických hasičů mohly vypouštět. Závěrem a úplnou tečkou
této akce byl ohňostroj, který na chvilku rozzářil
zatažené nebe nad Dobroměřicemi. Za rok se
na Vás budeme opět těšit při této akci.
Text: Hušková Iva

Drakiádu si užili především tatínci

T. J. Sokol Dobroměřice ve spolupráci s RC modelář Dobroměřice uspořádali v sobotu 30. 9.
2018 na letecké ploše modelářů DOBROMĚŘICKOU podzimní DRAKIÁDU. Byli jsme mile
překvapeni, jak hojný počet dětí a hlavně jejich
dospěláckého doprovodu se sešel. Akce se vydařila po všech stránkách. Počasí bylo opravdu
nádherné, sluníčko svítilo a co více si na drakiádě přát, než aby foukal hlavně vítr, což se povedlo. Některé děti měly své dráčky v oblacích přes
dvě hodiny. Všechny přítomné děti obdržely za
své výkony odměny, kterých bylo rozdáno přes
šedesát kusů. Někteří si zakoupili své draky v obchodech, ale někteří poctivě vyrobili. A právě za
vlastnoručně vyrobeného draka byly rozdány
tři speciální ceny. V posledních ročnících naší

drakiády sledujeme, že čím dál více se této akce
zúčastňují dospěláci, tedy především tatínkové
a dědečkové. A tak jsme rozdali právě i speciální ceny pro tyto dospěláky a věřte, že z toho
měli stejně velkou radost jako děti. V této tradici
bychom chtěli dále pokračovat, protože zjišťujeme, že především tatínky nesmírně baví pomáhat s pouštěním draků svým dětem.
Na děti čekaly připravené napečené sladkosti
z dílen sester sokolek. Samozřejmě nescházela
oblíbená pochoutka brambory v popelu a pečená jablíčka na ohni. Doufáme, že i v příštím
roce se s vámi na drakiádě setkáme a budeme si
přát tak nádherné počasí, jako se vydařilo letos
a užijeme si tak hezké podzimní odpoledne.
Text a foto: Iva Hušková
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Sokolové oslavili Den české státnosti

K významným oslavám stého výročí vzniku samostatné Československé republiky se připojila 28. 10.
2018 také naše jednota T. J. Sokol Dobroměřice.

Česká obec sokolská se stala
partnerem projektu STROMY
SVOBODY, který si dal za úkol
objevit dávno zapomenuté
Stromy svobody, nechat je odborně ošetřit a společně vysadit stromy nové. A proč zrovna
Stromy svobody? Symbolizují
vznik Československé republiky
a v letech 1918 a 1919 jich lidé
vysadili tisíce. Do výsadby se
tehdy zapojili starostové, žáci,
členové místních spolků. Stromy
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byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala
se hymna a ke kořenům se ukládaly pamětní
listy. Sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945,
1968), a to vždy, když si lidé chtěli připomenout
a oslavit význam svobody a demokracie.
Další příležitostí pro výsadbu nových Stromů
svobody byly právě stoleté narozeniny naší republiky. V rámci projektu se vysadilo na území
České republiky 2241 nových stromů a my jsme
hrdí na to, že v Dobroměřicích takový strom
máme. K jeho kořenům byl zakopán vzkaz dalším generacím, který obsahuje nejen podpisy
všech zúčastněných, ale také vzpomínkové
fotografie a relikvie z letošního roku. Během
příprav na akci jsme také zjistili, že jeden Strom
svobody již v Dobroměřicích máme. Je to lípa
zasazená před budovou místní základní školy
při oslavách pražského jara v roce 1968. Věřme,
že i naše lípa posbírá dostatek sil a bude demokracii a svobodu připomínat našim potomkům,
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kteří nezapomenou na své kořeny.
Text: Káťa Srbová, Foto: Iva Hušková
Dovolte mi, abych Vám všem jménem naší organizace T. J. Sokol Dobroměřice popřála krásný
a pohodový nadcházející Advent, krásné a klidné Vánoce.
Do nového roku 2019 Vám všem přeji hlavně
hodně zdraví a také trochu pověstného štěstí.
Iva Hušková
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Vystavovali jsme drobné zvířectvo
Po loňském konání propagační výstavy se letos
při příležitosti posvícení v naší obci uskutečnila
historicky první místní výstava králíků, holubů
a drůbeže. Samostatné expozice těchto odborností byly umístěné na tradičním místě konání
posvícení. Celkem 35 jmen čítal katalog vystavovatelů, někteří přijeli až z Litoměřicka, Kladenska,
nebo Chomutovska. V expozici králíků bylo vystaveno dvacet plemen. Od krásných francouzských beranů až po dlouhosrsté angory. Dětem
se nejvíce líbila plemena zakrslíků. Celkem bylo
vystaveno 81 zvířat. Ve dvoře obecního úřadu
byla umístěna expozice holubů. Celkem se jednalo o 81 kusů z 18 plemen či barevných rázů.
Drůbež byla k vidění v přilehlém parčíku. Tato
expozice čítala více jak čtyřicet voliér. Od drůbeže hrabavé přes krůty, husy, kachny. Každé
zvíře na výstavě mělo oceňovací lístek, který vyjadřoval odborné posouzení. Nejlepší výstavní
exponáty byly označeny kokardou a jejich majitele čekala lahodná odměna. Návštěvníci mohli
také vidět kozy, okrasné kachničky a ve vnitřních
prostorách exotické ptactvo. V samostatné místnosti byly vystaveny obrázky dětí z MŠ v Dobroměřicích. Za tuto kolekci patří velké poděkování
našim předškolákům. V nabídce byla možnost
zakoupení chovatelsky zaměřené odborné literatury, knih i drobných dárkových předmětů.
Ve spolupráci s OÚ Dobroměřice jsme uspořá-

dali první tzv. „Dětský den pro dospělé“. Jednalo
se o netradiční soutěže, jako je pojídání párků
v časovém limitu, nebo skákání v pytli ve dvojicích a dalších podobných překvapení. Celé sobotní odpoledne, které se dle vyjádření návštěvníků také velmi líbilo, nám vyhrávala country
kapela Pohodáři ze Zlonic. Snahou bylo propojit
místní skupiny a spolky mezi sebou. Bohužel nepodařilo se nám vše podle našich představ. Po
dlouhém období bez dešťů nám větší část celé
akce pršelo, což nemůžeme nijak ovlivnit. V žádném případě nás ani nepřízeň počasí neodradí
od pořádání našich výstav. Budeme i nadále naši
činnost obohacovat a rozšiřovat.
Pro naše členy to byla velká zkouška, zda budeme schopni celou akci zvládnout. Velké podě-
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kování platí všem vystavovatelům, sponzorům,
dobrovolníkům a pomocníkům z řad našich občanů, MŠ Dobroměřice a především OÚ Dobroměřice za poskytnutí prostor a zázemí pro celou
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akci, bez kterého by konání první místní výstavy
u nás nebylo možné.
Za výstavní výbor
Josef Vilhelm a Petra Roháčová

Druhý díl: Nesou a nenesou zlatá vejce
Dalším aspektem úspěšného chovu slepic je
ustájení, chcete - li – příbytek pro slepice – kurník. Dnešní chov slepic se opírá jak o dlouholeté
zkušenosti, tak i o moderní výzkumy a řada poznatků je uplatňována i v malochovu.
Nejčastěji se stavba dělá ze dřeva, palubek
a nejrůznějších hranolů. Nejlepší situování je
k jihovýchodu až k jihozápadu, ale samozřejmě
vycházíme z konkrétních možností. Použití zděného materiálu, má také své výhody. Základem
je, aby byl kurník dostatečně tepelně izolován.
Měl by být světlý a snadno větratelný. Podlaha
se musí dát dobře čistit a neměla by být studená
a vlhká. Měla by být vždy alespoň 20 – 30 cm
nad terénem. Výška není rozhodující, ale pro
obsluhu a kontrolu doporučuji 170 – 190 cm.
Velikost kurníku by měla být pro 3 – 5 ks slepic
na jeden metr čtvereční, závislosti na jejich velikosti. Okna by měla mít 1/4 - 1/6 podlahové
plochy. Je dobré před výlezem udělat malou
předsíňku, která poslouží v zimě při nepřízni

počasí. Vzhledem k tomu, že drůbež má vyšší
tělesnou teplotu než savci, dochází v jejím organismu k oxidačním procesům, díky čemu mají
větší spotřebu kyslíku.
Další záležitosti jako jsou hřady, trusný stůl,
popeliště, snášková hnízda jsou neméně důležitou součástí kurníku. Pokud má někdo možnost v podzimních a zimních měsících rozsvítit
a prodloužit tak slepicím den, bude to jen ku
prospěchu. Slepice má poměrně rychlé trávení, a z tohoto důvodu jsou již velmi brzy ráno
ve výběhu. Toto jsou nejdůležitější pravidla pro
úspěšné ustájení vaší drůbeže. Snáška vajec je
rozdílná v závislosti na chovaném plemeni.
Jaká čistokrevná plemena jsou ta nejvhodnější,
si povíme v příštím čísle. Pokud jste se chtěli dozvědět o drůbeži něco víc, navštívili jste místní
výstavu v Dobroměřicích, která se konala ve
dnech 22. – 23. září v prostorách parku u budovy OÚ Dobroměřice. Vaše návštěva nás potěšila.
Josef Vilhelm
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Po osmi letech jsme zažívali velké derby

V sobotu 3. 11. 2018 krátce po poledni přišlo to, na co se fandové dobroměřického fotbalu těšili
celých 8 let. Na domácím hřišti jsme přivítali ve 13. kole krajského přeboru velkého rivala FK Louny.
Že jde o velké derby, bylo cítit ze všech stran, perfektně připravené hřiště bylo obklopeno vůní grilovaných klobás, pivo teklo proudem a pro fajnšmekry jsme připravili svařáček.

550 přítomných diváků (největší návštěva v krajském přeboru v této sezóně) se zahřálo nejen svařákem, ale především předváděnou hrou obou aktérů. Derby bylo od začátku velice vyhecované
a některé zákroky byly skutečně ostré, ale vše v zápalu boje a hlavně v duchu fair play. Fotbalisté FK
Louny jsou v současné době na špici krajského přeboru, což se projevilo na kvalitě jejich hry, ale bojovností a nasazením a chutí zvítězit jsme se jim zcela vyrovnali. V době, kdy už jsme se všichni těšili,
že toto výborné derby rozhodnou penalty, přišel útok a z něho lounský kanonýr Lesniak rozhodl, že
3 body putují do Loun. Přítomní diváci viděli skvělý fotbal a i přes prohru ocenili náš výkon. Také samotní hráči si po zápase výbornou diváckou atmosféru pochvalovali a děkují za vaši podporu.
Do nejvyšší soutěže v kraji jsme postoupili loni a v současné době nám patří 12. místo. V této soutěži
se stále rozkoukáváme a věříme, že po jarní části se ještě o dvě, tři místa posuneme výše.
Naše B mužstvo hrající nejvyšší okresní soutěž bude opět, stejně tak jako v loňské sezóně, přezimovat na 1. místě. Borci z našeho rezervního týmu nastříleli v 11 zápasech 44 gólů. Nejlepší
střelec celé soutěže je náš kanonýr Honza Hendrych, který nastřílel 16 branek.
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Nesmíme zapomenout ani na naši mládež:
Máme 4 mužstva. Starší a mladší žáci hrají krajské přebory, kde měří síly se stejně mladými fotbalisty např. z Loun, Žatce, Mostu, Kadaně a jsou jim zdatnými soupeři. Mladší žáci zimní přestávku
stráví na bronzové příčce a jejich starší kamarádi jsou na krásném šestém místě. Odměnou za
trenérskou práci bývá již pravidelná pozvánka na tzv. brankářské kempy Ústeckého kraje pro našeho brankáře Dominika Šišu. Zde se pod vedením zkušených ligových brankářů a legend konají
speciální brankářské tréninky. Starší a mladší přípravka hraje okresní soutěže. Tyto soutěže se hrají
tzv. satelitním systémem, což znamená, že se vždy každý týden na jednom hřišti (dle rozlosování)
sjedou 4 mužstva a systémem každý s každým odehrají miniturnaj.
Přesto že nejde ani tak o výsledek, ale o to, aby měly děti pohyb, sportovaly a byly na čersvém vzduchu, tak i zde se projevuje spousta emocí a vášní, především mezi rodiči.
Určité vášně a emoce zažili především hráči mladší přípravky, pro které jsme prostřednictvím předsedy lounského Fanclubu Bohemians Praha 1905 Zděnka Boudy uspořádali zájezd na stadion do vršovického Ďolíčku, kde naši nejmenší fotbalisté nastupovali před mistrovským utkání dospělých 10. kola
Fortuna Ligy mezi Bohemians a Karviné v přímém televizním přenosu na hrací plochu. Před samotným nástupem si hráči mohli prohlédnout útroby stadionu, navštívit muzeum a vyfotit se s pohárem
za vítězství v lize z roku 1982. Samozřejmě se všichni hráči pozdravili s proslulým bohemáckým klokanem. Asi největším zážitkem pro naše mladé hráče bylo, že si o přestávce zahráli proti stejně starým
hráčům Bohemky. Opět vůbec nešlo o výsledek, ale o to, zažít naživo atmosféru velkého fotbalu. Když
rozhodčí tento zápas našich nadějí ukončil, 4200 diváků stálo a tleskalo. Tento výlet určitě splnil naše
očekávání, děti i rodiče byli nadšeni! Přejme si a pro děti dělejme vše tak, aby si některý z nich mohl
takovouto atmosféru vychutnat znova, a to třeba jako hráč prvoligového mužstva.
Ani v zimě však nebudeme čekat, až se na jaře zazelená trávník. Již od listopadu čeká naše mládežnické týmy velká řada turnajů jak v hale, tak na umělých trávnících. Mladší přípravka halový turnaj již
absolvovala 10. 11. v Rakovníku, kde z osmi družstev skončila na pěkném 5. místě.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a na jaře se na vás všechny těšíme.
Sportu zdar a dobroměřickému fotbalu zvlášt!			
Text a foto: Michal Ipser
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