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Slovo starostky…
Prázdniny utekly jako voda, ale ani v této době obec „nespala“. Během dvou měsíců, ve kterých si řada
z nás užívala zaslouženou dovolenou a děti prázdniny, v ulicích Polní a Česká intenzívně pracovníci
společnosti Ekostavby Louny s.r.o. budovali nové komunikace. V současné době probíhají dokončovací
úpravy a hlavní stavební aktivity se přesunuly do ul. E. Krásnohorské. Všem, kterým tato stavební
činnost způsobila nějaké komplikace, děkujeme za trpělivost. Odměnou budou opravené silnice a
chodníky, na které jsme všichni dlouho čekali.
A u stavební činnosti ještě zůstaneme. Někteří z vás si jistě všimli, že kolem kostela sv. Matouše
vyrostlo lešení a začal se opravovat plášť budovy. Je to akce, kterou naše dominanta již dlouho
potřebovala. Na opravě se finančně podílí církev a dotačními prostředky také Ministerstvo kultury ČR a
Ústecký kraj. Protože se ale prostředků i tak nedostává, vyhlásili jsme veřejnou sbírku, která je řádně
registrována na Krajském úřadě. Přispět může každý jakoukoliv částkou, ať už je to symbolická
dvacetikoruna, nebo jiný obnos, a to buď do sbírkové kasičky na Obecním úřadě v Dobroměřicích, nebo
na účet zřízený speciálně pro tento účel. Děkujeme všem, kteří nejen posílají příspěvky, ale k nim i milé
komentáře. Jen škoda, že do posvícenského víkendu, který nás čeká 23. a 24. září, se oprava nestihne
dokončit. To nás ale od tradičního nedělního odpoledne u kostela s vyhlášenou soutěží o nejlepší
posvícenskou dobrotu neodradí, právě naopak. Takže se přihlašujte, odměny nejen pro vítěze, ale i další
soutěžící, budou připraveny a práce porotců bude tradičně veselá, ač nelehká.
Prázdninové aktivity našich spolků opět přinesly tábory pro děti a sportovní soustředění. O některých
z nich se dočtete na dalších stránkách tohoto vydání, tak nebudu předbíhat. Naši turistickou ubytovnu
využil nejen Sokol Dobroměřice pro jeden ze svých táborových turnusů, ale i řada turistů, sportovců a
ostatních letních návštěvníků. Těší nás, že je o ubytování u nás zájem a pevně věříme, že to tak bude i
nadále.
A co nás čeká po prázdninách? S ohledem na to, že se nám podařilo získat prostory pro přestěhování
sběrného dvora, budeme moci konečně začít opravovat budovu bývalé školy. Věnujte prosím pozornost
informacím, kterými včas upozorníme na to, že sběrný dvůr bude přemístěn do jiných prostor. Dočtete
se o tom na našich internetových stránkách a ve vývěskách.
S napětím pak budeme také očekávat zprávu o tom, zda budeme mezi vybranými příjemci dotačních
prostředků od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tam jsme podali v srpnu žádost o
dotaci na revitalizaci sportovního areálu kolem fotbalového hřiště. Měli bychom tak získat část
prostředků na nové oplocení, novou multifunkční hrací plochu na místo škvárového hřiště a další
venkovní posilovací a herní prvky a také tréninkovou dráhu pro malé hasiče. Tak si držme palce, ať to
vyjde.
Naši hasiči se do konce roku konečně dočkají nového automobilu, jehož nákup bude podpořen dotací
z Ministerstva vnitra ČR, z Ústeckého kraje a Nadace AGROFERT. Součet všech dotací bude tvořit
téměř polovinu pořizovací ceny vozu. Výběrové řízení na dodavatele právě probíhá. Tak už mohou
„stříhat metr“.
V průběhu podzimních a zimních dnů pak budeme aktualizovat projekt na opravu ul. Nádražní, aby i
ona mohla v příštím roce obléknout „nový kabát“. Včas budeme všechny obyvatele informovat dopisem
do schránek všech domů, kterých se bude záležitost týkat.
Přeji všem krásný podzim a dětem úspěšný start do nového školního roku.
Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
Dnes tak trochu do světa…
Je to povídání o tom, jak si jeden Dobroměřičák nadělil
k pětačtyřicetinám dárek, který si jen tak někdo nenadělí…
Kvalifikoval se na maraton do Bostonu!
Vše ale začalo mnohem, mnohem dříve, kdy jako absolutní
nesportovec, četl článek o tom, co se děje v těle běžce, který
běží maraton. Libor sice nemá zálibu v chemii, ale směsice
těchto chemických reakcí ho natolik zaujala, že se rozhodl stát
se z gaučáka maratonským běžcem, aby si vše ověřil na vlastní
kůži. Proto dal manželce za úkol objednat předplatné časopisu
Run, ve kterém měl zrovna vyjít tréninkový plán, podle
kterého bude na maraton připraven i absolutní nesportovec,
zakoupil své první běžecké boty a „obul“ se do toho. Svůj
první maraton si zaběhl v Praze po půl roce tréninku. „Já ho vidím jako dnes, když po doběhu seděl
v restauraci se svou první medailí na krku, bolely ho nohy, bolely ho ruce, bolelo ho břicho, měl hlad,
ale nemohl téměř nic sníst. Jen tiše pozoroval, jak se ládujeme. Při tom ale zářil jako sluníčko. To bylo
přesně před deseti lety“, vypráví Liborova žena.
„Od té doby běhá a běhá… Našel si běžecké parťáky a utvořili nerozlučnou běžeckou trojici – Libor
Kůrka, Miroslav Patera a Miroslav Bartoš. Společně si každý rok zvolí jeden „hlavní“ závod, který se
obvykle běží mimo Českou republiku, takže se proběhli třeba v Berlíně nebo ve Vídni. Kromě řady
městských běhů vyrazili několikrát do Švýcarska, kde absolvovali několik horských maratonů, např.
Jungfrau nebo Zermatt. Má toho za sebou docela dost, celkově 31 maratonů a nepočítaně dalších běhů,
uběhl vzdálenosti kratší i delší, třeba i 80 km, běhá závody ve dne, ale také v noci, běhá po rovině, i do
kopců, a člověk by řekl, že už ho nic moc nedostane… Ale stalo se.
Jako destinaci pro rok 2017 si totiž kluci zvolili Boston. A to už je pojem! V Bostonu se běží nejstarší
maraton světa – první maraton inspirovaný úspěchem maratonského běhu se zde běžel v roce 1897,
účastní se ho desetitisíce běžců ze všech kontinentů, které podporují statisíce fanoušků podél celé trati.
Patří mezi 6 nejprestižnějších maratonských akcí světa. Dostat se na start není snadné. Každý, kdo o to
stojí, musí makat, aby ukázal, že na to má. Proto kluci dřeli a všichni si zaběhli potřebné časy pro jejich
věkovou kategorii. Pak přišel den D, odeslaly se přihlášky a nastalo několikadenní čekání, po kterém se
kluci dozvěděli, že za půl roku do Bostonu mohou vyrazit pouze dva ze tří. O to více si ti šťastnější
uvědomovali, že už tohle je pro ně malé vítězství.“
(…pokračování příště)
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Obecní knihovna Dobroměřice
Milé dámy, vážení pánové, dětští návštěvníci,
obecní knihovna je pro všechny otevřena v uvedené otevírací době:
Po
Út
St
Čt

8:00 – 10:00
10:00
9:00 – 11:00
10:00

13:00 – 17:00
– 15:00
13:00 – 17:00
– 15:00

Mě těší, že okruh čtenářů se zvětšuje a ani o prázdninách a v době dovolených jste naší knihovně
nedali „košem“. A tak opět srdečně všechny zvu a těším se na naše případné setkání u knihy,
kávy, čaje, korálkování nebo divadlení…
vaše knihovnice Hana Ričlová
Foto: Malá ukázka výrobků Dobroměřického Babince
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Mateřská škola Dobroměřice
Po prázdninách v mateřské škole
Letní prázdniny utekly jako voda a v Mateřské škole Dobroměřice začal úspěšně nový školní rok. Do
školky dochází 30 dívek a 26 chlapců a kapacita je zcela naplněna.
Před prázdninami ani během prázdnin jsme nezaháleli a tak se děti mohly těšit například na novou
venkovní učebnu, vymalované šatny a nové židličky v 1. třídě. Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola
nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje
předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských
školách. V prvním roce čtyřletého projektu jsou zapojeny tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR
a nás těší, že jednou z těch prvních jsme právě my. Do naší mateřské školy budou přijíždět kolegyně
z okolních mateřských škol a my jim budeme moci předávat naše zkušenosti s touto metodikou.
V letošním školním roce bychom chtěli s dětmi, jejich rodiči i širší veřejností zvládnout opět spoustu
aktivit, o kterých Vás budeme pravidelně informovat. Samozřejmě dál budeme zpříjemňovat prostředí
mateřské školy, zejména školní zahrady, která je pro nás již druhým rokem prioritou. Mimo jiné
bychom na školní zahradě chtěli vybudovat environmentální koutek, pokud budete mít někdo možnost
věnovat nám například pařezy, kameny na skalku či zeminu, budeme moc rádi.
Přejeme Vám krásný a pohodový podzim a děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomáháte.
Mgr. Ludmila Jirotková, ředitelka Mateřské školy Dobroměřice

Venkovní učebna
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOBROMĚŘICE
OHLÉDNUTÍ
Poslední cvičební hodiny před prázdninami v dobroměřické sokolovně proběhly v polovině června.
Budova sokolovny se opět na dva měsíce uzavřela, aby mohly proběhnout drobné opravy, jak interiéru,
tak exteriéru.
Ale ani o prázdninách náš Sokol nespal a uspořádal pro děti dva turnusy tzv. PŘÍOBECNÍCH
TÁBORŮ. Tábory opět probíhaly v kombinovaných formách, to znamená, že děti mohly buď přespávat
anebo docházet. Celkem se táborů zúčastnilo 67 dětí ve věku 4 – 13 let a starost o ně převzalo 17
zkušených dospěláků. Jak táborníci, tak i dospěláci se jistě nenudili a určitě zažili týden, nebo dokonce
dva týdny, plné zábavy a zajímavých aktivit, které v nich zanechaly hezké prázdninové zážitky a děti
získaly nové kamarády. Pro nás, jako pro organizátory těchto akcí je velkou odměnou to, že děti se na
tábory stále vrací a noví táborníci přicházejí. První turnus se nesl v duchu Harryho Pottera a uskutečnil
se v týdnu 31. 7. – 5. 8. 2017. Zázemí pro tento tábor nám poskytla Obec Dobroměřice v Turistické
ubytovně. Druhý turnus „Po stopách lovců pokladů“ se uskutečnil v týdnu 6. 8. – 12. 8. 2017 v areálu
MŠ Dobroměřice. Tímto bychom chtěli poděkovat vedení obce za zapůjčení Turistické ubytovny a též
děkujeme i MŠ Dobroměřice, za poskytnuté zázemí.
Současně jsme se snažili rodičům a blízkým táborníků zajišťovat průběžné informace, včetně fotografií,
které jsme denně ukládali na naše webové stránky. Tyto fotografie můžete shlédnout na htp://sokoldobromerice.webnode.cz.
Nyní již více o jednotlivých táborech:
Příobecní tábor - HARRY POTTER
Na celý týden se z dětí stali kouzelníci, kteří navštěvovali spolu s Harry Potterem školu v Bradavicích.
Úspěšně absolvovali lekci lektvarů, létání na koštěti, obranu proti černé magii i lekci s kouzelnými
tvory. Díky přepychovému počasí si užili i vodní hrátky a famfrpálový turnaj na profesionální úrovni.
V samém závěru tábora čekala na malé čaroděje pouť, kde proměňovali vyhrané galeony za hodnotné
ceny. Velkým překvapením byla pro kouzelníky také návštěva opravdového mága, který jim ukázal
zajímavé triky a kousky ze své magie je dokonce naučil. Pokud byste se chtěli podívat, jak se nám
kouzlení dařilo, fotky najdete zde: http://dobrosky.rajce.idnes

Foto: Káťa Srbová

Příobecní tábor HARRY POTTER
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Foto: Návštěvu u zvířátek v Lounech si užili kouzelníci i lovci pokladů
Příobecní tábor - PO STOPÁCH LOVCŮ POKLADŮ
Na celý týden se z táborníků i jejich dospěláckých kamarádů stali lovci a stopaři. A že o poklady nebyla
nouze, dokládá i náhrdelník z nalezených mincí, který si postupně vytvořil každý z nás. Ukryté poklady
jsme nacházeli mezi skalisky, v dřevěných truhličkách nebo koženém váčku. K tomu jsme ale
potřebovali důvtip i šikovnost, abychom rozluštili šifry, které nás k nim dovedly. Našli jsme je také na
Novém Hradě v Jimlíně, kde se nám podařilo najít a vytáhnout starou truhličku zabalenou v hrubém
plátěném váčku přímo z pod tlamy draka. Každý lovec pokladů musí mít postřeh a odvahu a tu jsme
prokázali mimo jiné přespáním na rozhledně na Červeňáku, kde jsme také našli další trofej do svého
náhrdelníku. Nakonec jsme vystopovali lounského FANTOMA, který nám ukázal cestu do knihovny, a
tam jsme ve zděném výklenku zaznamenali další úspěch. A Fantom nás neopustil a poslední večer nám
pěkně okořenil naši stezku odvahy. Ale my jsme svůj strach překonali a parádně jsme si celý týden užili.

Foto: Diana Ivanovičová

Přílobecní tábor Po stopách lovců pokladů
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Exkurze do prostor „Kanceláří prezidenta České republiky – Pražský hrad“ – 9. 6. 2017
Během exkurze jsme měli možnost navštívit různé části Pražského hradu, ve kterých Kanceláře
prezidenta republiky sídlí, a ve kterých vykonává své ústavní pravomoci hlava státu. Prohlídka nás
zavedla do míst, z nichž většina není veřejnosti běžně přístupná ani v rámci pravidelných dnů
otevřených dveří. Nahlédli jsme do architektonicky zajímavých prostor Pražského hradu, z nichž
nejzajímavější byla knihovna T. G. Masaryka a jídelní servis prezidenta republiky. Zároveň jsme byli
účastníky slavnostní výměny hradní stráže na 1. Hradním nádvoří, která je pro běžnou veřejnost též
uzavřena. Tato exkurze mohla mít pouze 26 účastníků a tento početní limit byl stanoven vedením
Kanceláří prezidenta republiky, kde jsme museli striktně dodržet i jednotlivá bezpečnostní opatření.
Protože byl o tento zájezd až nebývale velký zájem, chtěli bychom ho opakovat i v příštím roce opět na
jaře. Jaro volíme proto, že jsou v té době zpřístupněny i zahrady Pražského hradu.

8

PŘIPRAVUJEME
PODZIMNÍ DOBROMĚŘICKÁ DRAKIÁDA - sobota 23. 9. 2017
Na letecké ploše RC Modelář, uspořádáme již 5. ročník
„Podzimní dobroměřické drakiády“. Pro všechny příchozí
soutěžící děti se svými dráčky bude zajištěno občerstvení i
sladké domácí pochoutky. Kromě dračích soutěží bude
připraven i doprovodný program. Už jste někdy jedli
opékané brambory v popelu nebo jablka na ohni? Tyto a
možná i jiné pochoutky z doby našich babiček a dědů sami
vyzkoušíme. Více informací o Podzimní dobroměřické
drakiádě najdete na http://sokol-dobromerice.webnode.cz.

VEČER SVĚTEL – pátek 10.11.2017, 17:30 hod.
Poslední dva roky, společně s SDH Dobroměřice, pořádáme akci „Večer světel“, která se
setkává s velice kladnou odezvou u veřejnosti. Lampiónový průvod projde i letos
ulicemi Dobroměřic a bude končit u hasičárny, kde na děti bude
čekat opět BÍLÁ PANÍ. Ta zavede děti na stezku, které se říká
odvážná. Samozřejmě nebudou pro děti chybět oblíbené
Martinské rohlíčky z kuchařských dílen sester sokolek a pro
dospěláky Svatomartinské víno a jiné tekuté pochoutky. Na závěr
celé akce pak….…….. a to si necháváme jako překvapení.
Nácvik na VŠESOKOLSKÝ SLET 2018
V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného
Československého státu, XVI. všesokolský slet. Ani příští rok nebudou scházet zástupci naší Sokolské
jednoty na této akci. Naše jednota Sokol Dobroměřice se zapojí do nácviku skladby ŽENOBRANÍ,
která je určená ženám bez rozdílu věku. Skladba má krásnou choreografii i hudbu – Čechomor, Fleret.
Je-li mezi vámi někdo, kdo by chtěl s námi nácvik a účast na Všesokolském sletu 2018 v Praze
absolvovat, přijďte mezi nás 17. 9. 2017, v 10:00 hodin do dobroměřické sokolovny.
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ZÁVĚREM
Závěrem bychom Vás rádi chtěli pozvat do naší sokolovny, kde v letošním roce máme pro vás
připravený následující cvičební program, 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 Z.
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 Z.
Pátek:
16:00 – 17:00 MAŽORETKY 5 – 10 let - cvičitelka Jana Vlčková
(přesný datum začátku upřesníme během září)
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
Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům obce Dobroměřice a přátelům naší tělocvičné
jednoty krásný barevný podzim. Očekáváme, že s mnohými z Vás se setkáme při činnostech
našich oddílů anebo při akcích organizovaných naším Sokolem.
Za T. J. Sokol Dobroměřice text: Iva Hušková, Káťa Srbová, Ivana Sihlovcová
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Vážení spoluobčané,
již třetí v pořadí, letošní zpravodaj
přináší pár informací s aktivitami
našeho RC modelářského klubu.
Během letního období naši členové
spolu s modeláři jiných klubů
uspořádali několik akcí, o kterých se
zde zmíním.

Dne 24. 6. 2017 a 26. 8. 2017 se na našem modelářském letišti konaly závody RCA. Náš klub poskytl
prostor a zázemí našim kolegům z RC klub Ústí nad Labem. V červnu dorazili pouze 4 závodníci, přesto
to na zajímavosti soutěže neubralo. V srpnu se konal druhý ze závodů, obsazení závodů a výsledky
nebyly v době psaní tohoto článku k dispozici, informace se dozvíte v následujícím zpravodaji.
Výsledky 24.6. 2017
1. Milan Valenta
2. Jan Legner
3. Jiří Materna.

11

V sobotu 17. 6. 2017 se ve Stromovce v Lounech pořádal další ročník Dobrodění, kde naši zástupci
předvedli ukázky RC autíček. Děti si mohly ježdění i vyzkoušet.
Dobrodění 2017 proběhlo úspěšně. Stromovku navštívilo přes 400 lidí. Celkový výtěžek charitativní
akce Dobrodění, který v letošním roce činí krásných 64 840 korun, byl rozdělen mezi tři subjekty.
Polovina peněz bude připsána na účet Centra Terapie Autismu, mezi dalšími obdarovanými byli dva
chlapci, Darísek Kubík a Filípek Otta. Více informací na stránkách Dobrodění –
https://www.facebook.com/dobrodejovo

V neděli 18. června 2017 se konal dětský den na fotbalovém hřišti v Dobroměřicích, kde jsme měli také
své zastoupení a předvedli jsme nejen letovou ukázku, ale zapojili jsme se i do zajištění atrakcí pro děti.
Pod vedením modelářů si děti vyzkoušely jezdit s auty na ovládání, za které byly i náležitě odměněny.
Naše RC ukázky se setkaly s velkým úspěchem.
Někteří členové našeho klubu jezdí a účastní se i dalších akcí, ať už se jedná o prezentaci RC modelů
nebo soutěží.
Do konce roku nás ještě čekají, jako každý rok, EPP Combat – Podzimní dobroměřická stuha, která se
uskuteční v říjnu na našem modelářském letišti. Budeme rádi, když se přijdete podívat na vzdušné
napínavé souboje a podpoříte nejen naše domácí závodníky. V neposlední řadě chystáme také Podzimní
drakiádu ve spolupráci se Sokolem Dobroměřice.
Děkujeme všem, kteří navštívili naše akce, a těšíme se na vaše návštěvy na akcích budoucích.
Za RC modelářský klub Dobroměřice – členové 
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Rybářské závody v Dobroměřicích
Stejně jako každý rok, patřil poslední prázdninový víkend v Dobroměřicích rybářům.
Každoročně se totiž na rybníčku pod kostelem, konají nejedny rybářské závody pro děti, mládež a
dospělé. Nejinak tomu bylo i letos. Ještě téměř za svítání se v ranních hodinách do naší vesnice začali
sjíždět první vyznavači rybolovu a přátelé Petrova cechu. Za poněkud chladného a sychravého počasí
v kategorii rybářů starších 15 ti let soutěžilo celkem 29 soutěžících. Vzdálenosti mezi rybáři byly již na
samé hranici únosnosti. Že bylo možné všechny zájemce uspokojit, bylo jen díky tomu, že několik
rybářů se i přes rezervaci místa nedostavilo. Toto svědčí o oblíbenosti, úrovni a jménu, jaké si naše
závody získaly. Byli zde rybáři z Jablonce nad Nisou, Prahy, Kladna atd. Nad regulérností dohlížela
nekompromisní vybraná skupina tří rozhodčích z řad členů Rybářského spolku Dobroměřice, kteří
každou ulovenou rybu přeměřili a zapsali její délku do úlovkového lístku. Kritériem byl nejvyšší součet
délek nalovených ryb. Nejvíce se dařilo Pavlu Marešovi, který zvítězil se 317 nalovenými centimetry,
druhý se umístil Květoslav Koudela se 272 cm a na pomyslný bronzový stupínek vystoupil Lukáš
Charvát s 204 cm. Tradiční vedlejší soutěží byla soutěž o největší ulovenou rybu, kterou byl
šedesáticentimetrový kapr ulovený závodníkem na stříbrném stupni. Každý závodník si vybral dle
dosažených výsledků odpovídající cenu. V této kategorii bylo uloveno celkem 110 kusů ryb. Jen čtyřem
rybářům se za sobotní dopoledne nepovedlo ulovit rybu žádnou. Organizátoři závodů věří, že rybáři,
kteří nic neulovili, budou pilně trénovat.
Slunečné nedělní dopoledne patřilo jako již tradičně dětem do 15 let, kterých se sešlo celkem 18.
Většinou v doprovodu rodičů nebo přátel z rodin. Po bezplatné prezenci, a předání úlovkových lístků,
začalo od 9 ti hodin tříhodinové dětské rybářské klání. Konec závodů ohlásil v pravé dobroměřické
poledne kostelní zvon. Že jablko nepadá daleko od stromu, se i zde potvrdilo. Zvítězil mladý Jan Mareš
se 140 cm, druhý byl mladý Jakub Charvát se 117 cm a největší ulovenou rybou naprosto stejné
velikosti a druhu jako v sobotu v kategorii dospělých. Třetí byla mladá rybářka Lucie Nipauerová.
Celkem bylo uloveno 15 ryb. Každé dítě si odneslo diplom, rybářskou i sladkou odměnu. Věříme, že i
zážitky, které si děti ze závodů odnesly, budou mít v paměti jako hezké ukončení letošních prázdnin.
Rybářský spolek Dobroměřice děkuje všem, kteří se zasloužili o hladký průběh závodů a dobrou
organizaci. Především velké poděkování patří OÚ Dobroměřice za dlouhodobou podporu, majitelům
místní hospůdky s příznačným názvem U Čudly za vynikající obsluhu a občerstvení, za nezištnou
pomoc panu Pešulovi, dále panu Brecklovi a dobrovolníkům z řad místních občanů, bez jejichž pomoci
by zajištění závodů, tak vysoké
úrovně bylo velmi složité.
Rybářský spolek Dobroměřice
přeje dětem úspěšný vstup do
nového školního roku, který právě
začíná. Všichni se již těšíme na
další společné akce, které bude
místní rybářský spolek pořádat.
Jednou z nich by mohly být i
připravované II. Pstruhové závody
v ročním období paní zimy, čase
adventním s vůní cukroví.
Za rybářský spolek Dobroměřice
Josef Vilhelm
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Vaříme s chovatelem - Křepelčí vejce na našich stolech

V poslední době jsou v českých kuchyních stále žádanější a
oblíbenější křepelčí vejce. Jedná se o malá vejce, která dosahují
hmotnosti 11 – 17g. Velikost křepelčích vajec je asi pětkrát menší
než vajec od slepice. Nutriční hodnota dosahuje až 155 Kcal což je
asi polovina nutriční hodnoty vejce slepičího. Navíc ještě obsahují
další prvky a účinné látky jako je hořčík, fosfor, selen, železo a
měď. Mají vysokou bílkovinnou hodnotu. Křepelčí vejce lze vřele
doporučit především lidem, kteří trpí např. kardiovaskulární
chorobou, sportovcům, dětem a těhotným ženám. Křepelčí vejce
obsahují vitamín D, který stimuluje vstřebávání vápníku a fosforu
v těle a příznivě tak působí na kosti a zuby. Vitamín D zlepšuje nervovou soustavu a přispívá
k regeneraci tkání, jako jsou kůže, vlasy a nehty. Tento vitamín má také antioxidační účinky. Selen
zpomaluje proces stárnutí buněk a má preventivní onkologické vlastnosti. Železo podporuje obnovu
krevních buněk a zlepšuje schopnost učit se. Zabraňuje stavům únavy či anémie a spolu s jódem
podporují funkce štítné žlázy. Křepelčí vejce obsahují 73,5 % vody a tím i napomáhají k celkové
hydrataci těla. Křepelčí vejce má vysoký obsah lecitinu a tak jejich konzumace přispívá ke snižování
hladiny cholesterolu. Křepelčí vajíčka navíc prý podporují i
potenci. Jejich pravidelné podávání a konzumace má
antibakteriální účinky.
Z křepelčího vejce se dá velmi dobře zpracovat i
skořápka, která má nejrůznější barvu s nepřebernou škálou
tmavých skvrn. Usušené a rozdrcené skořápky je možné
přidávat bez obav do jakéhokoliv jídla. Tímto způsobem si
můžeme zajistit přirozený přísun vápníku pro naše tělo.
Křepelčí vejce připravujeme naprosto stejně jako vejce
slepičí. Je možné využití ve studené i teplé kuchyni. Hodí se
k nejrůznější dekoraci pro všední i sváteční stůl.
V poslední době se tato vajíčka velmi často nakládají do nejrůznějších nálevů. V této podobě
jsou opravdovou delikatesou i pro náročné gurmány. Pokud máte zájem vyzkoušet vaše kulinářské
umění a překvapit návštěvy zkuste tento jednoduchý recept: vejce
uvařte (asi 4 min.), oloupejte, narovnejte do sklenice. Proložte dle
fantazie proužky červené nebo zelené papriky, plátky česneku a
kousky bylinky, kterou máte rádi (rozmarýn, majoránka, kopr,
bazalku atd). Zalijte nálevem jako na okurky, přidejte celý pepř,
bobkový list, hořčičné semínko. Sklenici pečlivě uzavřete,
uskladněte v chladničce a nechte alespoň 4 dny odležet. Takto
naložená vejce můžete použít na chlebíčky, studené mísy nebo je
obložit zeleninou, pokapat majonézou či dresinkem a s čerstvým
pečivem podávat jako rychlou večeři. Přeji všem, kteří se budou
s vyzkoušením receptu zabývat, pevné nervy a především
,,DOBROU CHUŤ “
Josef Vilhelm
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Základní organizace Českého svazu chovatelů

Dobroměřice
Vás srdečně zve k návštěvě

I. propagační výstavy
králíků, holubů, drůbeže a exotů
při příležitosti posvícení v Dobroměřicích

24. září 2017
v prostorách kolem Obecního úřadu
Otevřeno pro veřejnost: neděle: 9 – 17 hodin

Bohatá tombolaVstup dobrovolný
Občerstvení zajištěno
15

Mládež FK Dobroměřice
O probíhajících prázdninách jsme začali s přípravami na nový ročník soutěží, a to i za účasti několika
nových tváří v našich týmech. Starší a mladší žáci se zúčastní krajských soutěží a starší a mladší
přípravka okresních soutěží. O probíhajících prázdninách jsme uspořádali další ročník soustředění a
tentokráte na Přimdě, kde se tohoto soustředění zúčastnilo celkem 27 dětí. V krásném prostředí si děti
užily sluníčka a naučily se další fotbalové dovednosti. V současné době se již všichni těší na zápasy,
které je čekají. Na soustředění se opět ukázalo, že děti jsou fajn a že parta, kterou mezi sebou všichni
mají je opravdu super. Doufám, že kluci získají podporu nejen u rodičů, ale i u dalších lidí z obce, kteří
je přijdou podpořit v jejich úsilí a snaze o co nejlepší výkon na hřišti. Probíhajících tréninků se děti
účastní ve velkém množství, což je velmi pozitivní pro další práci s nimi.
Aleš Havelka
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Tábor, nebo-li 3. soustředění SOPTÍKŮ – malých hasičů.
Letošní tábor jsme strávili znovu na Farmě Zababeč jako vloni, protože se tam děti chtěly vrátit.
28. 7. 2017 jsme se tedy opět objevili na farmě, kde jsme se ubytovali a večer se rozdělili do týmů
RAMADONIC a TOGADANTO. Název byl složen vždy z části jmen dětí, které do týmu patřily.
Další den si děti vyrobily podle své fantazie vlajky a večer z přírodních materiálů v lese svého maskota.
Ten den za námi dorazily i naše kola, takže jsme byli mobilní a mohli jsme sami odvážet pohledy na
poštu. Program byl pestrý, hasičský i nehasičský. Vyslechli jsme přednášku o evakuaci a sirénách, a pak
jme si zkusili zabalit evakuační zavazadlo. Plnili jsme různé úkoly např. střílení ze vzduchovky, plavání,
potápění a mnoho dalších. Za každý splněný úkol děti dostávaly body.
Každé dítě si upletlo PARACORD, což je pásek na ruku na přežití. Jeden den si děti postavily v lese
příbytky na přespání, ale pro špatné počasí nám to bohužel nevyšlo. Svůj den si děti užily i v zábavném
centru Méďa, ale super zážitek tábora byla plenková párty. Děti nic netušily a dorazily na párty, kde
dostaly plenu a dudlík, jako podmínku pro vstup. Nejhorším zážitkem pak byl určitě noční výsadek, kdy
Soptíci podle buzoly hledali zpáteční cestu na farmu. A pak také hrůzostrašná stezka odvahy. Vyráželi
jsme na výlety a prostě si to užívali, jak nejlépe jsme mohli.
Poslední den jsme zabalili kufry, rozloučili se se zvířátky a pak vyrazili směr DOBROMĚŘICE, kde nás
čekalo překvapení ve formě transparentu „VÍTEJTE DOMA“, který pro nás vyrobili rodiče jednoho
z dětí.
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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: Na co nezapomenout při reklamaci zájezdu
Vrátili jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které vám poskytla cestovní kancelář?
Ubytování bylo horší, vzdálenost od moře neodpovídala informaci v katalogu a slibovaný
bazén úplně chyběl? Braňte se a vady zájezdu reklamujte.
Cestovní kancelář jako pořadatel zájezdu odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s
uzavřenou smlouvou, ať už má služby poskytovat ona sama nebo jiný smluvený
poskytovatel, tedy například hotel či letecký přepravce. „S reklamací se můžete vždy
obrátit přímo na cestovní kancelář. Pokud byl zájezd zprostředkován jinou cestovní
kanceláří či agenturou, je možné oznámit vady zájezdu i zde,“ radí Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu, a dodává: „Podobu zájezdu určuje sepsaná smlouva nebo
vystavené potvrzení o zájezdu, jedno z toho musí mít písemnou podobu. Ohlídejte si, aby vše, co
pracovníci cestovní kanceláře přislíbili ústně, bylo i uvedeno ve smlouvě, potvrzení, katalogu či dalších
pokynech.“
Jestliže dovolená neprobíhá tak, jak by měla, má cestovní kancelář povinnost zajistit nápravu. Vaše
nároky se liší podle závažnosti nedostatků a možnosti jejich odstranění. „Předně se cestovní kancelář
musí postarat o pokračování zájezdu i za cenu nižší kvality služeb, kdy se rozdíl v ceně zákazníkovi
vrací. Naopak vyšší standard hradí vždy cestovní kancelář ze svého,“ poukazuje Zelený. Jedná-li se o
vadu podstatnou (třeba objednaný hotel s nadstandardním sportovním areálem se teprve buduje), je
právem zákazníka pokračování zájezdu odmítnout a nechat se dopravit zpět domů.
Neodpovídá-li například výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným požadavkům, je zapotřebí
jednat hned a reklamovat na místě. Zákazník by měl ihned upozornit svého delegáta, že situace je
odlišná od uzavřené smlouvy, a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň žádat vystavení písemného
dokladu o uplatněné reklamaci. „Mějte na paměti, že veškeré vytýkané nedostatky bude nutné nějakým
způsobem doložit, například fotografiemi. Jako důkaz může posloužit také svědectví dalších účastníků
zájezdu,“ radí Zelený.
Ke zjednání nápravy určete lhůtu. Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta vás pak opravňuje si
potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě.
U vad, se kterými se toho moc nenadělá, zbývá pouze právo na finanční kompenzaci. Sleva přichází do
úvahy za situace, kdy typicky není možné vadu odstranit nebo už na to není čas, například chybějící
slibovaný bazén nebo nižší komfort při zpáteční cestě na letiště. Řídit se můžete tzv. frankfurtskou
tabulkou slev, podle které rozhodují zejména německé soudy. Dle ní by například u chybějícího bazénu
bylo možné požadovat slevu 10 až 20 % a u nižší třídy dopravního prostředku až 15 % z ceny zájezdu.
Nejzazší lhůta pro uplatnění práva na slevu je jeden měsíc od skončení zájezdu. Reklamaci musí
cestovní kancelář vyřídit nejpozději do 30 kalendářních dnů. „Pokud reklamaci zamítne, můžete nárok
na slevu uplatnit u soudu nebo spor řešit mimosoudní cestou,“ říká Zelený.
Právem požadovat slevu však výčet nároků nekončí. Pokud vám zároveň vznikla škoda, je možné vůči
kanceláři pořádající zájezd uplatnit navíc i nárok na její náhradu, kupříkladu již zaplacená víza u
nečekaně zrušeného zájezdu. Kancelář však neodpovídá v případě, kdy škoda vznikla objektivními
okolnostmi nebo byla zaviněna třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb cestovního
ruchu.
Cestovní kancelář musí také kompenzovat i narušení dovolené například jejím zkrácením nebo úplným
zmařením. „Jedná se o takzvanou ztrátu radosti z dovolené,“ podotýká Zelený a vysvětluje: „Máte-li
tedy již nahlášenou dovolenou u zaměstnavatele a cestovní kancelář posune termín konání zájezdu tak,
že se ho nebudete moci zúčastnit, budete mít právo na náhradu újmy za zmařenou dovolenou, i když
budete muset sami od smlouvy o zájezdu z tohoto důvodu odstoupit.“
.
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Kam odložit vysloužilé spotřebiče
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze
železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k
recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající
nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu
využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná
trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého
působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více než 17 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by
se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v
českých domácnostech začaly zabydlovat už
začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice,
pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou
masového připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým
nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let,
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle
vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních
letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno
mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty
s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu
nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou
dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se
jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních
muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na počátku
nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě
před jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé
skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize,
chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší
je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně
recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za
11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 260 000 tun.
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Upozorňujeme, že na říjen 2017 opět připravujeme sběrovou sobotu.
Připomeneme vám ji jako obvykle letáčky vhozenými do schránky.

Informujeme o tom, že sběrný dvůr se bude v blízké době stěhovat na jiné
místo. Také o tom vás budeme informovat prostřednictví letáků ve schránkách a
samozřejmě tuto skutečnost oznámíme v našich vývěskách i na internetových
stránkách.

Připomínáme všem, že termín splatnosti úhrady za odvoz komunálního
odpadu dle uzavřených smluv byl 31. 3. 2017. Děkujeme všem, kteří mají své
záležitosti vyřízeny. Ty, kdo své povinnosti dosud splněny nemají, naposledy
vyzýváme, aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se tak následnému vymáhání,
případně exekuci.

Zavádíme moderní informační systém pro občany, kterým je platforma
„Mobilní rozhlas“. Jeho prostřednictvím - budete-li mít o službu zájem - vás
můžeme informovat nejen o krizových situacích, ale i ostatním dění v obci. Sami
si vyberete, o které zprávy máte zájem a my vám je prostřednictvím
nainstalované aplikace v mobilním telefonu, e-mailem nebo SMS zprávou
budeme zasílat. K aktivaci této služby je třeba vyplnit registrační formulář. To
lze udělat dvěma způsoby. Buď elektronicky přes naše internetové stránky, nebo
v listinné formě vyplněný formulář můžete odevzdat v kanceláři Obecního úřadu
v Dobroměřicích.
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O posvícenskou neděli všechny zveme na varhanní koncert do kostela sv. Matouše, kde budete mít
jedinečnou příležitost prostřednictvím kamery a plátna sledovat varhaníka při hře, což obvykle
není možné, když hraje na kůru.
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