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Slovo starostky…
V minulém zpravodaji jsem si posteskla, jak ty tři měsíce od vydání prvního letošního čísla utekly.
A už je tu zase září a další číslo zpravodaje a opět ten čas uběhl velmi rychle. Ve třetím vydání
letošního zpravodaje najdete jak zhodnocení uplynulých akcí našich spolků, tak i samozřejmě
informace o tom co všichni chystáme pro nás všechny.
A tak nebudu brát „vítr z plachet“ těm, kteří si příspěvky do tohoto vydání připravili, ale
upozorním jen na některé záležitosti, které zveřejňujeme poprvé, nebo jsme pro vás přichystali
nově, na ty které nás trápí, nebo co nás aktuálně čeká.
Tak například: spolupracujeme se společností dTest, o.p.s., která provádí testování výrobků,
sleduje různé prodejní praktiky, zabývá se spotřebitelskou problematikou, poskytuje pomoc
osobám, které se dostaly do potíží v těchto oblastech, nebo sleduje jejich aktuální kauzy. V rámci
těchto aktivit také část informací dokážeme získat, aby nám všem pomohly orientovat se na
dnešním spletitém obchodním poli v reklamacích, uzavírání smluv a dalších záležitostech. Proto
se budeme snažit využít této spolupráce a získané informace poskytovat našim občanům. Dnes
přinášíme „první vlaštovku“.
Nemohu opomenout zmínit se o problémech s obecním rozhlasem. Mnozí si stěžujete, že
nerozumíte hlášení nebo ho doma neslyšíte. Rozhlas momentálně opět nefunguje tak, jak by měl a
je objednána další záruční oprava vysílacího zařízení. Pokud ovšem neslyšíte hlášení, když sedíte
doma v obýváku a sledujete televizi, tak v tomto případě je nutno podotknout, že současný rozhlas
je rozhlasem pouličním, a proto je třeba vyjít ven, nebo alespoň otevřít okno. To je bohužel na
úkor pohodlí od předešlé technologie, kterou jsme používali, tak jako běžně posloucháme rádio.
Bohužel kombinace obojího není možná, ani se nemůžeme vrátit k předešlému způsobu, jak se
mnozí dotazujete. Je to proto, že nový způsob vysílání je součástí protipovodňového systému,
pořízeného s využitím dotací.
Co ale již funguje, je restaurace Kulturního dobu Dobroměřice a od října by měl být KD
v provozu kompletně včetně sálu a kuchyně. A tak doufám, že se můžeme všichni těšit na plesy,
příjemná posezení a dobrá jídla. Věřím, že oslavy třicetiletého fungování tohoto kulturního stánku
v Dobroměřicích, budou zajímavým zpestřením podzimních dnů a čekají nás 21. listopadu 2015.
Zbývající prostor, který mám vyhrazen, ještě využiji pro informaci o tom, že v těchto dnech
začínáme s realizací stavebních úprav v ul. Na Vyhlídce. Ti, kterých se to týká, se tedy mohou
těšit na opravenou komunikaci v uvedené ulici. V následujícím roce budeme s opravami
pokračovat a budeme o tom včas informovat.
Těším se na setkání s Vámi na některé z našich plánovaných akcí, o kterých informujeme na
našich internetových stránkách a vývěskách.
Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
V neděli 20. září jste měli možnost být přítomni poutní mši v kostele
sv. Matouše. Jak je to vlastně s poutí a posvícením, to je
v Dobroměřicích zapeklitá věc. Ono to je totiž tak, že posvícení
bývá o následujícím víkendu k výročí data, kdy byl kostel vysvěcen.
To se v případě kostela sv. Matouše stalo na Aloise, tedy v červnu.
Pouť potom bývá následující neděli po svátku toho, komu je kostel
zasvěcen. U nás je to Matouš. Takže pouť by měla být v září. Jenomže tady se někdy v minulosti
přihodilo, že se u nás tyto dvě události zaměnily. Nikdo s dotazovaných pamětníků neví, jak se to
vlastně stalo, jen vědí, že je to tak. A tak, přestože proběhla poutní mše, čeká nás posvícení.
Abychom to ještě trochu zkomplikovali, vychází letos neděle po svátku Matouše na den, po
kterém následuje státní svátek sv. Václava. Takže se jedná o prodloužený víkend a nabízí se, že
kdo může, tak si ještě v naději na pěkné počasí někam vyrazí a nejspíš se vrátí až v pondělí.
A co teď s tím? Řešení se vždycky najde. Pojali jsme to jako „posvícenský víkend“ a ve
spolupráci s našimi spolky jsme připravili hned několik akcí. V sobotu to budou závody
v požárním sportu, v neděli si trochu oddechneme, abychom měli čas na nějaký výlet. Anebo si
mohli odpočinout a zajít si na jídlo třeba do KD, kde pan Novák připraví sváteční oběd, nebo
večeři, jak budete chtít. A protože na letošní rok vychází výročí narození dobroměřického rodáka,
varhaníka Josefa Chládka, zorganizovali jsme na sváteční pondělí koncert v kostele a také soutěž
o tradiční oblíbenou rodinnou posvícenskou dobrotu. Pozvánky najdete v tomto zpravodaji. Kdo
se bude chtít pochlubit se svým výrobkem, je třeba, aby dodal alespoň 5 kousků. Porota bude
pětičlenná, tak aby se nepoprali o jeden. Hodnotit se bude vzhled, vůně a samozřejmě chuť.
Hodnocení bude veřejné, podle počasí buď u kostela, nebo v KD od 14.30 hodin.
A kdybyste věděli, jak to bylo s tou záměnou pouti a posvícení v Dobroměřicích, tak nám to
přijďte říct. Třeba na obecní úřad, nebo do naší knihovny.

Obecní knihovna Dobroměřice
Vážení spoluobčané, čtenáři i nečtenáři,
jak jistě víte čtvrtletí je opět za námi a my přicházíme s dalším vydáním Dobroměřického
zpravodaje, abychom Vám přiblížili i dění v naší knihovně. Proto mi tedy dovolte malé ohlédnutí
a shrnutí událostí knihovny.
Ve dnech 18. 6. 2015 – 20. 6. 2015 jsme se zapojili do programu MĚSTA A OBCE
ČTOU, a proto se v rámci naší knihovny
uskutečnila akce ,,VENKOVNÍ ČÍTÁRNA.‘‘
Venkovní čítárnu nám zapůjčila lounská
knihovna a měli jsme ji na dětském hřišti
v areálu turistické ubytovny. V pátek jsme
začínali programem Dámské pětky. Pět
spisovatelek, k nám zavítalo a strávilo s námi
v naší venkovní čítárně celé odpoledne
předčítáním svých vtipných povídek, příběhů a
historek z dávných ale i současných dob. Druhý
den, tedy 19. 6. 2015 bylo na programu zábavné
dopoledne s knížkou. Tohoto programu se
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zúčastnily všechny děti z Mateřské školky Dobroměřice.
Děti si toto zábavné dopoledne s knížkou náramně užily, malovaly obrázky, chvilku
prohlížely dětské obrázkové knížky a k tomu jim
bylo předčítáno ze známých, ale i méně známých
pohádkových knížek. Bylo to příjemně strávené
dopoledne nejenom pro děti, ale i pro všechny,
kteří přišli.
Následující den 20. 6. 2015 byl dnem této
akce posledním. V tomto dni si návštěvníci mohli
vyrobit a také mnozí z nich si odnesli
vlastnoručně vyrobené předměty, které si v naší
venkovní čítárně ušili a vycpali sušenou levandulí
buď s vlastním textem, nebo s textem a obrázkem
od spolku dam, které mají na starost letní
venkovní dílny. Do tohoto odpoledního programu se zapojili nejenom děti ale i jejich rodiče a
známí, kteří je doprovázeli. Všichni jsme si užili spoustu legrace při vytváření svých výrobků.
Zanedlouho nastal čas prázdnin, je to čas, který většina lidí tráví mimo obec, ať už jezdí na
dovolené nebo k příbuzným, děti na tábory. Našli se i tací, kteří si vyšetřili čas a přišli do naší
knihovny. Za dva měsíce prázdnin navštívilo knihovnu 97 návštěvníků, ať už to byli stálí čtenáři
nebo noví, kteří se přišli přihlásit, nebo jen ti co se přišli podívat, posedět nebo jen pozeptat na
knihovnu. Naše knihovna je tu pro každého. Přijďte si posedět u knihy a kávy nebo čaje, ráda
Vám je uvařím. Těším se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba:
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Lucie Postlová
Začátek roku v mateřské škole…
Začátek školního roku 2015/2016 byl plný velkých změn. První
velkou změnou je nové rozdělení dětí do věkově heterogenních
(smíšených) tříd. Věkově smíšené třídy lépe simulují běžné
sourozenecké uskupení jako v rodině a přinášejí celou řadu pozitiv
jak pro mladší, tak pro starší děti. Třídy jsou také nově přejmenovány
na třídu Myšek a třídu Koťat. Další změnou je, že do života naší
školky chceme vnést prvky alternativního programu „Začít spolu“,
který podle nás nejlépe odpovídá naší filozofii, jako jsou centra
aktivit, kde mají děti možnost vlastní volby, možnost úkol provést
samostatně a nesou zodpovědnost za svůj výběr. Pevně věříme, že
tyto změny jsou kroky vedoucí správným směrem. To, co zůstává
stejné, je počet dětí vzdělávajících se v mateřské škole, kterých je 56
a stejné je i personální složení. Nejen sobě, ale i ostatním, přejeme úspěšný školní rok plný
šťastných okamžiků.
Mgr. Ludmila Jirotková, ředitelka MŠ
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Z našich spolků…
Tělocvičná jednota Sokol Dobroměřice
OHLÉDNUTÍ
Poslední cvičební hodiny před prázdninami v dobroměřické sokolovně proběhly koncem května.
Sokolovna byla dva měsíce uzavřena, a to z důvodu nutných oprav interiéru, u kterých byla
očekávána vysoká časová náročnost. Interiér sokolovny za toto období doznal velkých změn a
úprav, které se týkaly hlavně renovace sociálního zázemí, které bylo již delší dobu v naprosto
nevyhovujícím stavu. Byla kompletně vyměněna veškerá sanita a došlo i na nové obklady.
Vstupní chodba a šatna doznaly též změn, ve formě nově položené dlažby a výměny všech
interiérových dveří. Sál sokolovny byl nově vymalován a byly vyměněny staré, netěsné, dveře za
nové plastové. V současné době je interiér sokolovny zase o něco hezčí a příjemnější. Veškeré
práce spojené s opravami a malováním, byly realizovány brigádnicky našimi členy. Ještě jednou
všem VELKÉ díky za ochotu pomoci.
PŘÍOBECNÍ TÁBORY
I o letošních prázdninách naše organizace uspořádala dva turnusy „Příobecních táborů“. Tábory
opět probíhaly v tzv. kombinovaných formách. To znamená, že děti mohly buď přespávat a nebo
docházet. Celkem se táborů zúčastnilo 65 dětí ve věku 4 – 12 let a starost o ně převzalo 17
zkušených dospěláků. Jak táborníci, tak ani dospěláci se jistě nenudili a určitě zažili týden, nebo
dva týdny, plné zábavy a zajímavých aktivit, které v nich zanechaly hezké prázdninové zážitky.
Vždyť co může být pro organizátory větší odměnou, než že se děti na tábory stále vrací.
Zároveň 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://sokol-dobromerice.webnode.cz/tabor/.
Tábory se nám daří a snad se budou dařit i nadále, a proto se již nyní těšíme na všechny budoucí
táborníky. Nyní již více o jednotlivých táborech:
INDIÁNSKÝ TÁBOR
Indiáni už jsou zase proměněni ve školáky
Naši indiáni si už zase jako žáci skol či školek zvykají na pevný řád a běžné povinnosti, které jim
nový školní rok přinesl. Svým kamarádům teď mohou vyprávět zážitky ze srpnového týdne, který
strávili na příobecním táboře v Dobroměřicích jako indiáni. A není jich zrovna málo. Se svými
náčelníky naše tři kmeny nejdříve vykopaly válečnou sekeru a soupeřily mezi sebou o zlato a
trofeje na indiánské náhrdelníky. Odvahu jim dodával také indiánský tanec u tanečních štítů, které
si vlastnoručně vyrobili sami indiáni. A nejen to, postavili a vyzdobili si také svá malá týpí a
vyzkoušeli si spoustu dovedností. Díky panu Černému, který se nám věnoval téměř celý den ve
skanzenu v Březně, si pomocí kamenného mlýna vlastnoručně namleli mouku, ze které na horkém
kameni pekli placky, ale také zkoušeli i další činnosti z dob dávno minulých. A tak navzdory
velkému horku a díky skvělému přístupu našeho průvodce si užívali nová poznání. Naši zpáteční
cestu jsme plánovali pěšky. Slunce bylo ale natolik spalující, že jsme si netroufali indiány vést
rozpálenou prérií a přenesli jsme se na chvíli zpět do našeho století. Vše vyřešila bravurně
dispečerka společnosti BusLine paní Urbánková, která dokázala během chvíle vyčarovat téměř
nemožné a patří jí velké poděkování, protože naši indiáni se mohli velkým železným ořem na
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kolech, který se nazývá
autobus, rychle přemístit zpět
do stínu svého velkého týpí.
A zase soupeřili, jezdili na
koni, trénovali svou paměť na
indiánských jménech, která si
sami vymysleli, aby se na
závěr při obraně svého
teritoria
před
nájezdem
bledých tváří spojili v silný
kmen Dobračů a zakopali
válečnou sekeru. Všichni
vykouřili pomyslnou dýmku
míru a před společně
vyzdobeným totemem se pomalu rozloučili s indiánskou divočinou a vrátili se zpět do svých
domovů. A tak nezbývá, než poděkovat všem dobrým lidem, kteří naše snažení jakýmkoliv
způsobem podpořili, a hlavně kolegům náčelníkům, kteří indiánům obětovali svůj čas na již pátém
ročníku sokolského příobecního tábora s podtitulem „Za humny jsou věci nepoznané…“

NÁMOŘNICKÝ TÁBOR
Tématem druhého sokolského tábora byli letos NÁMOŘNÍCI. Naším přístavištěm byl areál
Turistické ubytovny a dětského hřiště v Dobroměřicích. Tábora se zúčastnilo celkem 40 dětí,
z nichž dvacet šest s námi celý týden nocovalo a ostatní děti každý den docházely. Celé posádce
velelo osm kapitánek, které se staraly o program, plná hrdla a úsměvy všech námořníků. Níže si
můžete přečíst, jak náš Námořnický tábor probíhal. Více fotografií pak najdete na:
http://dobrosky.rajce.idnes.cz/.
První den byl pro nás dnem seznamovacím. Začal tím, že se děti rozdělily do čtyř týmů, ve
kterých pak působily celý týden. Dopoledne bylo velice tvořivé, týmy vymýšlely svůj název,
pokřik, malovaly vlajky a zdobily si námořnická trička. K obědu již přišli námořníci z týmů
Modrásci, Plachetníci, Mariňáci a Koráb slunce se svými vlajkami. Týmovou spolupráci děti ještě
posílily při odpoledních hrách v háječku. Zde musely projít poslepu bludiště, prolézt lanovou
pavučinou, vyřešit záhadu otočení plachty a překonat nástrahy Býčího oka. Ještě před večeří jsme
zavítali k dobroměřickému rybníku, kde jsme viděli ukázku modelů lodiček dobroměřických
modelářů.
V úterý nás čekal celodenní výlet parníkem do pražské Zoologické zahrady. Ráno nás před
ubytovnou vyzvedl autobus, jenž nás dovezl až k Čechovu mostu. Tam jsme nasedli na parník a
mnozí z nás poprvé v životě vyrazili z přístaviště na hladinu Vltavy. Po proplutí zdymadla a
zhlédnutí pražských památek jsme dorazili k břehům ZOO Praha. Zde se naše oddíly rozdělily,
aby každý mohl vidět co nejvíce zvířat. Všichni jsme se po prohlédnutí spodní části výběhů a
osvěžení v bazénku setkali u báječného cvičení lachtanů. Lanovkou jsme se dostali do vrchní části
ZOO, kde jsme obdivovali především slony a žirafy. Poté jsme již znaveni po krásném výletě
odjeli domů.
Dalším dnem naší plavby byla středa. Dopoledne jsme tvořili lodičky z kůry a jejich funkčnost
pak vyzkoušeli na hladině řeky Ohře. Tou se mnohé děti brodily vůbec poprvé, a tak si v ní mnohé
i zaplavaly. Loďky zůstaly naším tématem i odpoledne, kdy jsme se vydali do Veslařského klubu
Louny. Zde jsme si nejdříve vyzkoušeli na trenažérech veslování na suchu, a pak už se všichni
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vrhli na hladinu řeky tentokrát na veslicích, či pramičce. Příjemnou večeří v restauraci U Somolů
jsme se chýlili k samému závěru dne, na kterém ještě pro nocující byla připravena stezka odvahy.
Čtvrteční dopoledne jsme se vydali na střelecký ostrov - modelářské hřiště. Zde na nás čekali
lenešičtí myslivci se svým poutavým programem. Děti si zasoutěžily ve střelbě ze vzduchovky,
poznávaly rostliny, parohy a stopy zvířat a dalekohledem dokonce hledaly zvěř v polích.
Odpolední horko jsme pak přežili díky koupání v bazénu, osvěžení se zmrzlinou a vodními hrami.
Posledním dnem naší plavby byl pátek. Dopoledne námořníci plnili své celotýdenní úkoly, jako
vázání uzlů, školku s míčem a skákání přes gumu. Po rozdělení závěrečných bodů už na děti
čekaly odměny v podobě hledání pokladu, a nafukovací skluzavky. Vyhodnocením celotáborové
hry, podepisováním námořnických triček a rozdáním upomínkových listů jsme se odpoledne
rozloučili s docházejícími dětmi. Nocující si poslední večer užili při diskotéce a stolních hrách. Po
sbalení a poslední kanadské noci jsme se i s nimi nakonec rozloučili.

Příobecní tábor – NÁMOŘNÍCI, 9. 8. – 15. 8. 2015
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foto: Káťa Srbová

Účast mažoretek na Touchovických slavnostech
Dne 9. 8. 2015 se dívky z oddílu mažoretek zúčastnily Touchovických slavností. Byly součástí
slavnostního průvodu, a zároveň vystoupily s nově nacvičenou choreografií. Jejich výkon
ve sluncem vyprahlém počasí, kdy teploměr ve stínu ukazoval 35oC nelze jinak hodnotit než na
výbornou.

Mažoretky, 9. 8.2015, Touchovice

foto: Iva Hušková

Účast mažoretek na srazu rodáků a přátel obce Raná k 680. výročí založení obce
Dne 12. 9. 2015 se dívky z oddílu mažoretek zúčastnily oslav 680. výročí založení obce Rané, kde
pochodovaly v čele slavnostního průvodu obcí za doprovodu dechové hudby.

Mažoretky, 12. 9. 2015

foto: Iva Hušková
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NOC SOKOLOVEN
Dne 11. září 2015 se zapojila naše T. J. do celorepublikové akce NOC SOKOLOVEN, kterou
vyhlásila ČOS (Česká obec sokolská). Byly zpřístupněny všechny prostory sokolovny, dalo by se
říci od podlahy až po střechu. V klubovně byla připravena výstava fotografií, jak ze současného
dění sokola, tak především z historie. Nechyběly ani různé jiné historické dokumenty, např.
Smlouva trhová o zakoupení budovy sokolovny, účetní kniha z r. 1947 a další. Pro všechny
návštěvníky této akce bylo připraveno malé pohoštění v klubovně sokolovny. Těší nás, že mezi
občany je zájem o dění v dobroměřickém Sokole a přišli se podívat. Přikládáme namátkou
vybrané snímky z vystavovaných fotografií:

Šibřinky, restaurace U Kosů (dnes truhlářství Vlasák)

Divadlo v sokolovně (30.léta 20.st.)

foto: archiv T.J. Sokol Dobroměřice

foto: archiv T. J. Sokol Dobroměřice
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Zveme Vás do sokolovny
Přijďte si zacvičit do dobroměřické sokolovny, máme pro Vás od
září 2015 tuto nabídku
PONDĚLÍ
18:00 – 19:00 CVIČENÍ PRO ŽENY - aktivní seniorky (kondiční cvičení)
19:00 – 20:00 BODYSTYLING s Evou
ÚTERÝ
17:00 – 18:00 STOLNÍ TENIS DOROST - LIGA
18:00 – 20:00 STOLNÍ TENIS – LIGA
STŘEDA
18:00 – 20:00 STOLNÍ TENIS PRO KAŽDÉHO
ČTVRTEK
17:00 – 18:00 STOLNÍ TENIS DĚTI - LIGA
18:00 – 20:00 STOLNÍ TENIS – LIGA
PÁTEK
15:30 – 16:30 MAŽORETKY, dívky 5 – 12 let
16:30 – 17:30 CVIČENÍČKO PRO DĚTI 3 - 12 let
18:00 – 19:00 CVIČENÍ PRO ŽENY – aktivní seniorky (kondiční cvičení)
19:00 – 20:00 BODYSTYLING s Lenkou Tauškovou

Tato nabídka je určena i pro nečleny Sokola.
Více informací najdete na http://sokol-dobromerice.webnode.cz
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PŘIPRAVUJEME
POZNÁVACÍ ZÁJEZD K HORNÍMU TOKU OHŘE - 12. 10. 2015
Náš Sokol ve spolupráci s Obecní knihovnou Dobroměřice, bude pořádat pro širokou veřejnost
malý poznávací zájezd k hornímu toku řeky Ohře.
V tomto roce oslavuje řeka Ohře 1210 let od její
první písemné zmínky. Hlavní oslavy začaly 27. 6.
2015 v Kadani a budou ukončeny v říjnu
v Litoměřicích.
O cílech naší cesty
v předchozím zpravodaji

jsme

již

informovali

Věříme, že se mezi Vámi najdou zájemci o tento
poznávací zájezd, aby se mohl uskutečnit.
PODZIMNÍ DOBROMĚŘICKÁ DRAKIÁDA - 25. 10. 2015
Na letecké ploše RC Modelář, uspořádáme již 3. 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 jedly
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.

VEČET SVĚTEL – pátek 13. 11. 2015, 17:30 hod.
Na podzim minulého roku jsme společně s SDH Dobroměřice uspořádali premiérovou akci
„Večer světel“, která se setkala s velice kladnou odezvou u veřejnosti. Lampiónový průvod projde
i letos ulicemi Dobroměřic a bude končit u hasičárny, kde na děti bude čekat BÍLÁ PANÍ, která
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.
Závěrem celé akce, bude vypouštění lampiónů štěstí.
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ZÁVĚREM
Zabezpečovat chod naší jednoty po všech stránkách je rok od roku náročnější finančně i
administrativně. Starost o budovu, zabezpečení dostatku financí pro provoz a provádění
nejnutnějších oprav není jednoduché. Naši předci nám zde ale zanechali tradice, které je spojovaly
a obohacovaly, a v tomto jejich odkazu pokračuje i dobroměřický Sokol. Dále se budeme snažit
ze všech sil, aby Sokol a budova sokolovny v Dobroměřicích fungovaly co nejdéle.
Naším důležitým úkolem pro příští období je zajistit potřebné finanční prostředky buď z dotací,
nebo případně i sponzorských darů, pro doplnění a obnovu zastaralého náčiní a nářadí nutného pro
činnost našich oddílů, které je již dosluhující pro své stáří. V první řadě vybavení pro aktivity
předškolních a školních dětí (žíněnky, herní a cvičební prvky). Finanční náročnost lze očekávat
velmi vysokou, neboť toto vybavení musí kromě jiného splňovat veškeré bezpečnostní předpisy a
zajistit maximální bezpečnost našich nejmenších členů.
Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům obce Dobroměřice a přátelům naší
tělovýchovné jednoty krásný barevný podzim. Očekáváme, že s mnohými z Vás se setkáme při
činnostech našich oddílů a nebo při akcích organizovaných naším Sokolem.

Za T. J. Sokol Dobroměřice text: Iva Hušková, Káťa Srbová, Ivana Sihlovcová
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Rybářské závody v Dobroměřicích.
Poslední letošní prázdninovou sobotu přesněji 29. srpna se na rybníčku pod kostelem
v Dobroměřicích, konaly druhé letošní rybářské závody pro děti, mládež a dospělé. Ještě téměř za
tmy se v brzkých ranních hodinách do naší vesnice začali sjíždět první vyznavači rybolovu. Po
přátelském přivítání se s přáteli, následovalo specifické losování stanovišť soutěžících. Za
krásného počasí v kategorii rybářů starších 15-ti let soutěžilo od sedmé hodiny ranní celkem 25
příznivců Petrova cechu, a jejich výkony přišlo shlédnout během dopoledne dalších několik
desítek návštěvníků. Nad regulérností dohlížela vybraná skupina 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.
Slova uznání si nejvíce zasloužili první František Velinger se 479 nalovenými centimetry
druhý Tomáš Kolčava se 470 cm a třetí Petr Záhora se 318 cm. Tradiční vedlejší soutěží byla
soutěž o největší ulovenou rybu, kterou
byl kapr ulovený panem Zdeňkem
Dražanem. Zdolávání 73 cm dlouhého
rybího krasavce trvalo několik minut na
vlasec o síle 14 mm. Polední zvonění
kostelního zvonu ukončilo jako již
tradičně dopolední část. Každý závodník
si vybral dle dosažených výsledků
odpovídající cenu. V této kategorii bylo
uloveno celkem 168 ks ryb. Jen třem
rybářům se za sobotní dopoledne
nepovedlo
ulovit
rybu
žádnou.
Organizátoři závodů věří, že místní
rybáři, kteří nic neulovili, budou pilně
trénovat. Byla jim udělena speciální cena v podobě voňavého mýdla a ručníku, to pro případ, že si
budou chtít umýt ruce a setřít pot z čela.
Slunečné odpoledne patřilo jako již tradičně dětem do 15-let, kterých se sešlo celkem 26.
Většinou v doprovodu rodičů nebo přátel z rodin. Po bezplatné prezenci, vylosování stanovišť a
předání úlovkových lístků, začalo od 14 ti hodin dětské rybářské klání. Nejúspěšnější v této
věkové kategorii byli sourozenci Ševčíkovi.
Pořadí bylo následující:
1. Václav Ševčík - 181 cm; 2. Natálie Ševčíková 110 cm; 3. Jan Mareš 96 cm. Ve vedlejší soutěži
si cenu za největší rybu 37 cm odnesla Alexandra Vitmayerová. Celkem bylo uloveno 18 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. Některé děti plánují
činnost v rybářském kroužku a případné získání prvního rybářského lístku.
Rybářský spolek Dobroměřice děkuje všem, kteří se zasloužili o hladký průběh závodů a
dobrou organizaci. Především velké poděkování patří OÚ Dobroměřice, majitelům místní
hospůdky s příznačným názvem U Čudly, za vynikající obsluhu a občerstvení, za nezištnou
pomoc panu Pešulovi, dále všem sponzorům a dobrovolníkům z řad občanů, bez jejichž pomoci
by zajištění závodů tak vysoké úrovně bylo velmi složité. Všichni se již těšíme na další společné
akce, které bude místní rybářský spolek pořádat.
Za rybářský spolek Dobroměřice
Josef Vilhelm
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FK Dobroměřice – mládež
Fotbalovou sezonu ročníku 2014/2015 jsme zakončili již tradičně fotbalovým
turnajem pořádaným FK Dobroměřice za přispění sponzorů a to hlavně Obce Dobroměřice a fa.
František Linka – dopravní značení. Turnaje se zúčastnilo celkem 21 týmů z celých Čech a v této
konkurenci se naše tři týmy vůbec neztratily. Jeden tým skončil na velmi hezkém 2. místě a druhý
a třetí tým skončil ke konci, ovšem výkony všech zúčastněných byly na vysoké úrovni a také
všichni byli stejně odměněni.
Po tomto turnaji následoval již tradičně fotbalový
odpočinek, který byl ukončen přípravou na další
fotbalová klání a to soustředěním, kde naši
nejmenší a bylo jich cca 20, se účastnilo
tradičního stanování na našem hřišti spojeném
s bohatým programem připraveným trenérem
Miroslavem Parýzkem a rodiči. Starší hráči tj. 912 let se účastnili soustředění v oblasti Českého
lesa a to na Přimdě, kde v překrásném prostředí
si všichni, a to 27 hráčů, každý den užívali
v trénincích po cca 2 hodinách. Všem se pobyt
líbil a též jsme se shodli, že se další rok na stejné
místo chce vypravit opět. Dětem se domů vůbec
nechtělo. V tomto prostředí jsme sehráli dvě
přátelská utkání s týmy z Tachova a Stříbra s
velmi dobrými výsledky, které nebyly vůbec
důležité, jelikož jsme navázali nová přátelství.
Touto cestou bych chtěl všem dětem, rodičům, i
sponzorům našeho oddílu velmi poděkovat za
přízeň a podporu, kterou z jejich strany máme, jelikož bez těchto aspektů bychom nemohli vůbec
fungovat.
Pro lepší ilustraci dokládám fotografie z našeho soustředění.
Aleš Havelka
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ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2015

DOBROMĚŘICE "A"
kolo

den

datum

utkání

výkop

6.

sobota

26.9.

A – TJ SOKOL DOMOUŠICE

16.30h

7.

sobota

3.10.

TJ TATRAN PODBOŘANY - A

16.00h

8.

sobota

10.10.

TJ SOKOL BŘEZNO - A

16.00h

9.

sobota

17.10.

A – TJ VČSA ERVĚNICE

15.00h

10.

pondělí

19.10.

SK STRUPČICE - A

15.00h

11.

sobota

31.10.

A – TJ BŘEZENECKÁ CHOMUTOV

15.00h

12.

sobota

7.11.

TJ SOKOL ÚDLICE - A

14.30h

13.

sobota

14.11.

A – SK VIKTORIE LEDVICE

Přijďte podpořit naše hráče.
Případné změny budou včas oznámeny.
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14.00h

Prázdniny utekly jako voda a máme zde další vydání Obecního zpravodaje. Modelářský klub
potažmo jednotliví členové se
zúčastnili několika zajímavých závodů
a reprezentovali jak náš klub,naši
obec tak sebe samotné. „Ještěr“,
který se účastní soutěží F3F (větroně
na svahu) se prezentoval již na
několika závodech 23.5 na Písečné
nedaleko od Loun 5 místo, 30.5
v Liberci 17 místo celkově se zatím
drží na krásném 18 místě. Další
z našich členů maketář Igor V. byl
jedním z účastníků závodů polomaket
v Rakovníku a obsadil skvělé 7 místo
se svým Focke Wulfem TA-152.
Držíme palce při dalších závodech
letošního roku. Na našem modelářském letišti, jak jsme již avizovali, se dne 27.6 konaly závody
RCA pod názvem Ústecké červnové akrobaty. Tuto soutěž nikdo z našich nelétá, ale byli jsme jako
pořádající klub a dva naši členové dělali bodovače. Létalo se na tři kola a bylo se na co dívat.
Kdo umí, ten umí!! Osm závodníků bojovalo o body a napínavé to bylo až do konce. Fotky ze

závodů najdete na: http://rcdobromerice.rajce.idnes.cz/RCA_zavody_v_Dobromericich/
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Současně s probíhajícím dětským dnem na Stochově 23.5, kde jsme opět nechyběli, naši členové
zajišťovali ukázku lodního modelářství na rybářských závodech v naší obci na našem rybníčku.
Na
příobecním
táboře pořádaným
Sokolem
Dobroměřice
„NÁMOŘNICKÝ
TÁBOR“ jsme také
měli své zástupce
z řad modelářů. Děti
shlédli ukázku RC
lodiček a někteří si i
vyzkoušeli RC řízení
modelu. Předváděli
se
modely
jak
rychlostní člun, tak
lodičky
zavážecí
nástrahu a krmení
pro rybáře.
Již po třetí jsme s ukázkou RC aut měli úspěch na Dobrodění dne 20.6 konané ve Stromovce
v Lounech. Výtěžek této akce bude věnován na nemocné děti .
Dne 11.10 se na letišti bude
konat Podzimní Dobroměřická
stuha, již třetí podzimní ročník.
Z předchozích zpravodajů jistě
víte, ža tato soutěž je velmi
zajímavá pro diváky. Všichni
jste srdečně zváni a těšíme se
na Vás.
Rád bych touto cestou požádal
všechny
občany
obce
Dobroměřice o shovívavost při
venčení psích miláčků na našem
letišti. Nejedná se o plochu
k venčení psů!! K tomuto jsou
určená místa v obci a přilehlých
částech. Udržování plochy je
velmi nákladná a časově
náročná práce a psí exkrementy
nejsou úplně košer .
V letošním roce jsme se na letišti setkali také s vandalismem, několik místních mladíků bylo i
přistiženo jak svůj volný čas tráví poškozováním cizí věci a byli z letiště vykázány. Chtěl bych
poprosit rodiče, ať dětem vysvětlí, že se jedná o soukromý pozemek, určený pro akce RC a
potažmo akce obce Dobroměřice a čas trávili někde jinde!!! Děkuji
Za celý RC modelářský klub Dobroměřice vám popřeji krásný podzim a těšíme se na Vaši
návštěvu při akcích konaných na našem letišti.
předseda RC modelář Dobroměřice
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Obec Dobroměřice spolupracuje se společností dTest, o.p.s. Proto Vás budeme pravidelně
informovat o nástrahách a aktuálních problémech, se kterými se můžeme setkat. Další
informace získáte v naší Obecní knihovně. Dnes vybíráme tento článek:
Pozor na podomní prodejce energií a služeb
Setkali jste se již s podomními prodejci, kteří vám nabízeli výhodnější smlouvu s dodavatelem
elektřiny, plynu či telefonním operátorem? Pokud ne, čtěte dále a dozvíte se o možných rizicích
podomního prodeje energií a služeb, i o tom, jak se vyhnout nepříjemnému překvapení.
Nezvané návštěvy prodejců, kteří se ohánějí velkými úsporami peněz, když změníte například
dodavatele elektřiny, jsou problematickým fenoménem poslední doby. Pamatujte na to, že nemáte
povinnost je vpouštět do svého bytu či domu a předkládat jim na jejich žádost "ke kontrole"
vyúčtování služeb. Přestože často lze změnou dodavatele či operátora opravdu něco ušetřit, je
velmi nepravděpodobné, že vás navštíví právě prodejce s nejvýhodnější nabídkou. Mnohdy to
bude spíše prodejce nejdrzejší či nejméně seriózní.
Podomní prodejci jsou placeni podle počtu uzavřených smluv. V poradně dTestu se setkáváme i s
případy, kdy - zejména žije-li senior v domě s dětmi či vnoučaty, které mají samostatnou
domácnost - se jej prodejce snaží přimět k podpisu smluv "i za ně". Že je to v rozporu se zákonem,
mu vůbec nevadí.
Podomní prodejci mají velký dar řeči a přesvědčování. Často sahají k argumentům typu: "Víte, jak
máte chytrého starostu? Ten podepsal a radoval se, kolik ušetří." Je vhodné brát výmluvnost
prodejců s rezervou a rozhodovat se s chladnou hlavou. Budete-li na vážkách, zda smlouvu
podepsat či nikoliv, domluvte se s prodejcem, aby přišel za dva či tři dny, abyste si mohli v klidu
přečíst návrh smlouvy a ověřit si jeho informace. Pokud vám odmítne smlouvu k prostudování
předat, víte, na čem jste a důrazně ho odmítněte. Pamatujte si, že na první pohled výhodnější cena
může být spojena například s nevýhodnými smluvními podmínkami.
Na pozoru se mějte i před osobami, které se vydávají za zástupce vašeho stávajícího dodavatele či
operátora. Ten s vámi totiž zásadně komunikuje jinou formou než osobní návštěvou. Vždy trvejte
na ověření totožnosti dané osoby, vhodné je se na její vztah ke společnosti dotázat i na informační
telefonní lince pro zákazníky vašeho dodavatele či operátora.
Pokud vám nejsou milé návštěvy podomních prodejců, můžete dát svůj názor najevo pomocí
vzkazu na dveřích. dTest pro vás připravil pro tyto účely samolepku s výzvou „Prodejci,
nezvoňte“, kterou si můžete zdarma objednat na www.dtest.cz/nezvonte.
Příklad (pokud bude prostor, např. formou rámečku)
Paní Marie, 68 let, uzavřela s obchodními zástupci jednoho dodavatele energií dle jejich vyjádření
"velmi výhodnou smlouvu" na dodávku elektřiny. Až po uplynutí zákonné lhůty k odstoupení od
uzavřené smlouvy se dozvěděla, že smlouva není tak výhodná, jak slibovali obchodní zástupci.
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena na dva roky, musí paní Marie (nechce-li se pouštět
do nejistých sporů s novým dodavatelem) čekat na zvýšení ceny za elektřinu, které jí umožní
smlouvu bez sankce zrušit a přejít k jinému dodavateli.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTest, o.p.s.
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Akce O2 v Dobroměřicích
V minulých dnech bylo možné se v Dobroměřicích setkat se zástupcem firmy O2. Proč se zástupce
největšího telekomunikačního operátora v ČR pohybuje právě v Dobroměřicích?
Dobroměřice byly jako jedna z mála obcí v kraji vybrány pro marketingový projekt O2. Tento projekt je
charakterizován neveřejnou zvýhodněnou nabídkou služeb. S podrobnými informacemi přichází
zástupce firmy za vámi domů, aby vás v pohodlí vašeho domova a v čase, který vám vyhovuje, seznámil
s novými možnostmi, které firma v obci nabízí. Za tímto účelem navštěvuje v Dobroměřicích
domácnosti a firmy. Pokud dáváte přednost předem domluvené schůzce, lze si její čas se zástupcem
sjednat.
Vysokorychlostní internet po pevné lince
 100% spolehlivost bez ohledu na počasí a denní dobu užívání internetu
 100Kč měsíční úspora pro O2 mobilní zákazníky
 Bezdrátovým WiFi modem
 Nonstop telefonní technická podpora zdarma
Unikátní O2TV
 Digitální TV s více než 100 kanály - vybíráte si sami
 Zpětné zhlédnutí až 30 hodin po odvysílání
 100 hodin nahrávání jakýchkoli pořadů
 Videotéka s více než 1 000 filmy
 V ceně 4 mobilní přístupy ke sledování TV (počítač, tablet, mobil…)
 Exkluzivně Liga Mistrů, Premier League, Synot liga, Formule 1
Dovolte našemu obchodnímu zástupci navštívit vás v následujících dnech v pohodlí Vašeho domova.
Naši specialisté Vám rádi služby společnosti O2 ukáží (na TV nebo tabletu). Obchodní zástupce se
bude samozřejmě identifikovat zaměstnaneckou kartou O2 a na požádání také občanským průkazem.
Pokud si přejete dohodnout konkrétní termín návštěvy, kontaktujte nás na telefonu nebo mailu níže.
Produktový specialista pro Vaší lokalitu:
Michal Čížek
Tel: 607 617 557
Email: cizek.michal@o2.cz
Vaše O2

23

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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