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Slovo starostky…
Čas letí, rok 2017 neúprosně spěje ke svému závěru, aby uvolnil pomyslné místo roku novému.
Zpravidla v takových chvílích rekapitulujeme. Ani já nebudu výjimkou a alespoň stručně zmíním, jaký
byl ten letošní rok a co zásadního jsme v něm stihli. Zrekonstruovali jsme ulice Polní, Českou a ulici
El. Krásnohorské, získali nové prostory pro sběrný dvůr a díky tomu můžeme začít s opravami budovy
bývalé školy. Začínáme střechou ještě letos a uvidíme, co nám počasí dovolí, protože na něm je závislé
to, jak rychle budeme postupovat. V prosinci se konečně naši hasiči dočkají nového auta. No vidíte,
tolik práce a stačily mi na to čtyři řádky. Takže konec s bilancováním a pojďme dopředu. Prosinec bude
samozřejmě ve znamení adventních dnů. Tradičně jsme připravili adventní odpoledne s koncertem
v kostele sv. Matouše ve spolupráci s naším Sokolem a následně se slavnostním rozsvícením vánočního
stromu, pro děti netradiční Mikulášskou nadílku, před kterou uvidí pohádku s názvem Hlídali jsme
Ježíška v podání Divadla NAVĚTVI. Další předvánoční program si pro vás připravily další spolky,
které o tom také na následujících stránkách informují. Já ještě přidávám pro mnohé, kteří se již ptali,
informaci o tom, že Půlnoční mše na Štědrý večer v opraveném kostele bude. Proběhne od 20.30 hodin a
sloužit ji bude kaplan Vít Machek. V této souvislosti opět na žádost některých z vás připomínám, že
sbírka na opravu pláště kostela probíhá do 15. 12. 2017. Pro ty, kteří tedy chtějí použít sbírkový účet a
nemohou najít letáček z minulého vydání, připojuji jeho číslo: 115-4903470247/0100. Všem, kteří jste
na tuto dominantu naší obce přispěli jakoukoliv částkou, děkuji a vážím si každé koruny, kterou jste
poskytli.
Co chystáme v novém roce, jsem již částečně zmiňovala v průběhu roku. Chceme pokračovat s opravou
budovy bývalé školy, doladit fungování nového sběrného dvora a vybavit naše pracovníky potřebnou
technikou pro efektivnější svoz pytlů s vytříděným odpadem a další práce v obci. Z komunikací
plánujeme rekonstrukci celé ulice Nádražní. Projekt a stavební povolení bylo vydáno již v roce 2002,
proto jej budeme aktualizovat, abychom zohlednili drobné změny zejména u vjezdů a vstupů. Jakmile
budu mít k dispozici k nahlédnutí tuto studii, všem, kteří v ulici bydlí, vhodíme do schránek výzvu, aby
se přišli, pokud budou mít zájem, na ni podívat a ověřit si, že vstupy a vjezdy jsou tam, kde být mají.
Současně se v rámci těchto drobných úprav budeme snažit vyřešit i parkovací zálivy. Připomínám, že
stavební řízení již před lety proběhlo a tehdy byly zapracovány připomínky dotčených osob. V současné
době se jedná pouze o změny stavby před dokončením, nejde o nový projekt, a proto jsou možné jen
drobné úpravy, tak jako to bylo letos u již dokončených ulic. Z chodníků by to pak měla být především
kompletní oprava v ul. 5. května, a to levá strana směrem na Lenešice. Také nás v poslední době trápí
neutěšený stav vzrostlých stromů na hřbitově. Při jejich výsadbě před lety málo kdo uvažoval o tom,
kam svým vzrůstem zasáhnou za 20 – 30 let. Proto teď v době vegetačního klidu prování odborná firma
bezpečnostní řezy a kácení velkých stromů a postupně budeme dřeviny na hřbitově revitalizovat.
Chci všem poděkovat za spolupráci a za váš zájem o dění v obci. I když si někdy přijdete stěžovat, že
něco nefunguje, tak jak má, vězte, že je to potřeba. Jsou to podněty k tomu, aby se záležitosti napravily
nebo vylepšily, je-li to ku prospěchu věci a možnosti to dovolují. Proto když například nebude svítit
některá pouliční lampa, tak nehudrujte u souseda, ale zavolejte, napište zprávu, nebo se stavte na úřadě a
nahlašte ulici a číslo lampy, které každá na štítku má. Do druhého dne bude po problému. A podobně to
může fungovat se spoustou dalších věcí.
Já nám všem přeji adventní shon pouze ten „příjemný“, pohodové prožití vánočních svátků a do nového
roku pevné zdraví, hodně porozumění a tolerance, štěstí a radosti…

Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
Dnes tak trochu do světa… (Pokračování z minulého vydání)
„…Půlrok těšení na odlet do států a samotný závod utekl jako voda a sen
se pomalu začal stávat skutečností… Najednou jsme byli v Bostonu,
vyzvedli startovní čísla, prohlédli oblast startu a cíle, aby kluky v den
závodu nic nepřekvapilo a abychom věděli, kde se v tom lidském
mraveništi po závodu sejít. Jako běžec se těchto akcí neúčastním, mé
výkony na to nestačí, jezdím jen jako doprovod, ale musím přiznat, že
takovou organizaci jsem ještě nikde jinde nezažila. Samozřejmě v tom
všem hemžení i na mě doléhala nervozita ze závodu, se kterým jsem
kromě lásky k běhu a těch dvou človíčků ve startovním poli čítajícím 32500 běžců neměla nic
společného.
A pak přišel ten opravdový den D. 17. dubna ráno jsme se vydali do městečka Hopkinton, kde jsme
kolem osmé hodiny poblíž startu nechali běžce jejich osudu a vyrazili zaparkovat auto poblíž cílového
prostoru v centru Bostonu. Potom jsme se vydali na trasu najít vhodné místo pro fandění. V době, kdy
většina koledníků v Čechách už byla dávno doma, vyrazili běžci na trať. Podle jejich vyprávění už
samotný start vehnal slzy do očí nejen jim – tisíce běžců, americká hymna a nízký přelet stíhaček nad
startovním polem rozbušil jejich srdce tak, že na trať vyrazili jako střela. Bohužel jsme je na trase viděli
jen jednou, potkali jsme je na 10 km a jejich tváře byly plné úsměvů, přes všechnu naši snahu jsme je již
na trase nezastihli, o to srdečnější bylo setkání v cíli, kam se paradoxně naši běžci dopracovali dříve než
jejich doprovod prostřednictvím hromadné dopravy, která si v tento den prošla opravdu silnou
zatěžkávací zkouškou. Z vyprávění kluků mi šel mráz po zádech. Tisíce a tisíce fanoušků je
podporovalo po celou dobu závodu, od prvního do posledního metru, prý na trati nebylo místo, kde by
nikdo nefandil. Jejich výsledný čas očividně neodpovídal jejich představám, Libor byl v cíli za 3:38:52 a
umístil se na 9417. místě celkově a na 1273. místě ve své kategorii, Míra doběhl za 3:58:36, což stačilo
na celkové 15243. místo a 1245. místo v kategorii. Ale myslím, že čas je trápil jen chvíli, že ten pocit a
vzpomínky, které si ze závodu odnesli, jsou nad všechny jejich rekordy.
A co dál? Ze šestice nejvýznamnějších maratonských běhů má Libor odběhnutý Boston, New York a
Berlín. Takže už zbývá „jen“ Londýn, Chicago a Tokio. Držím klukům palce, ať jim to stále běhá a ať
jim slouží zdraví, aby tu šestici zvládli dokončit celou. Přeji jim, ať si dál mohou žít svůj běžecký
sen…“ , píše Naďa Kůrková. Liborova manželka. Je důležitější dokazovat určité věci sobě, než svému
okolí, mít pevnou vůli, vytrvalost a lásku k nějaké činnosti jsou atributy, které umožní zvládat lecjaké
životní situace s větším nadhledem, klidem a pohodou.
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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

Kromě možnosti půjčování knih, setkávání se a tvoření pro vás pracovnice obecního úřadu
připravily také kulturní vyžití. V lednu 2018 s námi můžete jet do Prahy do divadla Broadway na
muzikál Muž se železnou maskou. Vstupenka včetně dopravy bude stát 350,- Kč a představení se
uskuteční v sobotu 6. 1. 2018 od 18 hodin. Autobus bude odjíždět od Obecního úřadu
v Dobroměřicích, čas bude upřesněn. Vstupenky můžete objednávat v knihovně nebo v kanceláři
úřadu.
vaše knihovnice Hana Ričlová

4

Mateřská škola Dobroměřice
… u nás se stále něco děje
Je nám potěšením, že Vám můžeme v předvánočním čase přinést novinky z naší mateřské školy. Tento
školní rok jsme pro děti připravili témata v duchu historie. Podzimní měsíce se děti seznamovaly se
vznikem planety Země a vývojem života na ní. Zima je potom naplánovaná ve jménu Josefa Lady. I
přes probíhající adaptace děti absolvovaly již mnoho akcí. V září se dvě čtyřčlenná družstva zúčastnila
soutěže Malý Soptík 2017, která prověřila jejich fyzickou zdatnost a dovednost v soutěžních
disciplínách - požární ochrana, dálková doprava vody, hod házecími kroužky, manuální zručnost a
dopravní předpisy. Děti z naší školky sice tentokrát nevyhrály, ale odnesly si cenné zkušenosti.
Abychom dostáli našeho záměru seznamovat děti co nejvíce s environmentální výchovou, většina
naplánovaných akcí byla zaměřena na poznávání a ochranu přírody. Na začátku října jsme všichni vyjeli
do lesa v Boru u Rakovníka, kde ve spolupráci s Lesy ČR byl pro děti připraven program na poznávání
života v lese. Ve stejném měsíci se na zahradě školky pro děti, jejich rodiče i širší veřejnost konalo již
tradiční Putování za Dobrouškem. Tentokrát měly děti za úkol namalovat, jak by si představovaly
environmentální koutek na zahradě pro kamarády Dobrouška, malovaly na kameny a mohly si také
vyrobit drobná zvířátka z keramické hlíny. Všechny výtvory budou podkladem pro podání žádosti o
dotaci - výzva Ministerstva životního prostředí zaměřená na rozvoj ekologické výchovy a posílení
vztahu dětí k přírodě. Cílem je vytvoření environmentálního koutku na školní zahradě. V listopadu jsme
se zúčastnili projektu „Dotkni se křídel“, ve kterém školku navštívili manželé Jirsovi s několika dravými
ptáky. Děti měly možnost během hodinové přednášky si dravce nejen prohlédnout zblízka, ale také
pohladit a vyzkoušet několik cviků. Zatím poslední akcí byla interaktivní přednáška Náš les a jeho
obyvatelé, při které tým Kynologického Servisu dětem představil prostřednictvím velice zajímavých
pomůcek zvířata žijící v lese. Spousta akcí nás ještě čeká, ale o těch Vás rádi budeme informovat
v dalším Zpravodaji.
Dovolte nám popřát všem kouzelné prožití adventu, krásné Vánoce a do roku 2018 mnoho zdraví a
úspěchů.
Za kolektiv mateřské školy Ludmila Jirotková
„Dotkni se křídel“
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOBROMĚŘICE
OHLÉDNUTÍ
Již od září se postupně začaly v sokolovně rozbíhat jednotlivé cvičební hodiny pro celou širokou
veřejnost.
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 již od září zapojila do nácviku skladby
ŽENOBRANÍ, která je určená ženám bez rozdílu věku. Skladba má krásnou choreografii i hudbu –
Čechomor, Fleret.
Rádi bychom také chtěli obnovit cvičení rodičů s předškolními děti. Bohužel se nám zatím nepodařilo
zajistit cvičitele. Maminky nebo tatínkové je-li mezi vámi někdo, kdo by se ujal tohoto cvičeníčka, rádi
Vás mezi sebou uvítáme.

Dobroměřická DRAKIÁDA
V sobotu 24. 9. 2017 se na letecké ploše RC modelář uskutečnila DOBROMĚŘICKÁ podzimní
drakiáda. Akce se opravdu vydařila po všech stránkách. Počasí bylo opravdu nádherné, sluníčko svítilo
a co více si přát foukal i vítr. Děti své dráčky měly v oblacích dvě hodiny. Pro děti byly připraveny
odměny a drobné 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.
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VEČER SVĚTEL – 10. 11. 2017
V pátek 10. 11. 2017 členové dobroměřického Sokola a SDH Dobroměřice uspořádali již po třetí tzv.
Večer světel. Tentokrát lampiónový průvod začínal u mateřské školky a dále procházel ulicemi
Dobroměřic a svou pouť zakončil před areálem hasičské zbrojnice. Tam už pro děti byla připravena
noční stezka s řadou milých strašidýlek. Ten, kdo se nebál a stezku zvládl, byl po zásluze odměněn
s možností výběru buď svítících balónků, brýlí anebo uší. Pro dospěláky byly připraveny tekuté
zahřívací formace v podobě svařáčku, grogu nebo Svatomartinského vína z vinařství Chrámce.
V kuchařských dílnách sester sokolek byly napečeny chutné a oblíbené martinské rohlíčky. Bohužel pro
silný vítr nebylo možno vypouštět lampióny štěstí. Budeme doufat, že příští rok bude k nám počasí
trošku vlídnější a lampióny štěstí společně s osvětlenými modely letadel budou moci opět vzlétnout.
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PŘIPRAVUJEME
Advetní koncert v kostele sv. Matouše - 1. 12. 2017
Nastává čas adventní, čas pohody, lásky a porozumění. Všechny vás srdečně zveme na adventní koncert
Tria Cum Amore, tentokrát spolu s dětským pěveckým sborem Carmen, který již tradičně pořádá Sokol
Dobroměřice ve spolupráci s Obcí Dobroměřice.
Koncert bude zahájen v 16:30 hodin. Přijďte načerpat vánoční atmosféru v podobě hudby a zapomenout
na předvánoční shon.
V. Mikulášský turnaj ve stolním tenise – 2. 12. 2017
Již popáté v řadě se v sobotu 2. 12. 2017, uskuteční v dobroměřické sokolovně Mikulášský turnaj ve
stolním tenise pro neregistrované hráče. Máte-li zájem zúčastnit se tohoto turnaje, kontaktujte pana
Karla Aulického tel.: 603254708.
ZÁVĚREM
Rok 2017 byl pro náš Sokol velice náročný počtem uspořádaných akcí pro veřejnost. V tomto roce jsme
uspořádali 14 samostatných akcí a na dalších 8 akcích jsme vypomáhali. Od obce Dobroměřice jsme
získali pro tento rok finanční prostředky na nákup cvičebního nářadí, které se snažíme postupně
obměňovat. Přednostně byly zakoupeny cvičební sestavy pro děti, kterým právě v zimních měsících
poskytuje naše sokolovna zázemí, ať už jsou to děti z řad dobroměřických fotbalistů, anebo naši
nejmenší hasiči.
I v roce 2018 bychom rádi pokračovali v postupných obnovách jak interiéru, tak exteriéru sokolovny, a
naší snahou je i nadále dovybavení tělocvičny potřebným cvičebním náčiním. Vše však záleží na
finančních prostředcích, které se nám podaří získat.
Pevně věříme a doufáme, že se s mnohými z vás opět setkáme při tělocvičných hodinách, anebo na
akcích organizovaných naším Sokolem pro širokou veřejnost.
Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům Dobroměřic a členům a přátelům našeho Sokola
příjemný adventní čas a klidné pohodové vánoční svátky. Do nového roku 2018 vám a vašim blízkým
přejeme hlavně hodně zdraví a životní pohody.
Za T. J. Sokol Dobroměřice: text Iva Hušková
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Cvičební program dobroměřické sokolovny, 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 Zdeněk
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 Zdeněk
Pátek:
16:00 – 17:00 MAŽORETKY 5 – 10 let - cvičitelka Jana Vlčková
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
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I. propagační výstava v Dobroměřicích a návštěva dětí z mateřské školy u
nás.
Díky dobrovolné a obětavé práci členů naší Základní organizace Českého svazu chovatelů se
podařilo uspořádat při příležitosti posvícenské neděle dne 24. září v naší obci historicky I. propagační
výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Celá akce se konala v prostorách kolem obecního
úřadu. Podařilo se tak naplnit další předsevzetí, které jsme si při zakládání této organizace v dubnu
letošního roku dali. Na veřejnosti se náš nejmladší spolek poprvé představil při příležitosti konání
dětského dne na fotbalovém hřišti. Vzhledem k tomu, že už při této akci, byl velký zájem dětí o novou
disciplínu, bylo operativně rozhodnuto, že výstava se prodlouží až do pondělního dopoledne.
Na výstavě bylo k vidění v sekci králíků hned několik plemen a barevných rázů. Jen namátkou
vzpomenu vystaveného samečka novozélandského bílého králíka nebo velmi pěkné králíky
novozélandské červené př. Miroslava Havlici. Kombinace barev byla vidět u vystavených kalifornských
černých, meklenburských strakáčů, které pro tuto akci zapůjčil náš kamarád př. Pavel Tábořík z Loun.
Vystavena byla i dvě národní česká plemena ze sedmi, která se u nás běžně chovají. Těmito plemeny
byli králíci plemene český černopesíkatý králík a český strakáč černý. Dětem se velmi líbila krotká a
mazlivá samička s mláďaty červenookých hermelínů a další zakrslíci př. Veroniky Vilhelmové. Při
pohledu na klece s holuby bylo vidět, že holubi nejsou jen modří a černí, ale že mohou být i červení a
žlutí. Náš člen př. Miloslav Vávra z Kozel vystavil několik barevných rázů moravských pštrosů, ukázku
barevných rázů rakovnických kotrláků vystavil další náš člen př. Zdeněk Vondráček z Lenešic.
Prácheňské káníky modré černopruhé vystavil autor tohoto článku. Strukturová plemena byla
zastoupena anglickým pavíkem a kudrnáči. Ve voliérce před vstupem bylo možno vidět čínské holuby
bílé př. Radky Vilhelmové. Vystavena byla i další plemena jako je košoa nebo poštovní holub. Parčík
pod autobusovou zastávkou byl zaplněný drůbeží jak vodní, tak hrabavou ve 23 voliérách. Předseda
okresní odborné komise drůbeže okresu Louny př. Stehlík z Loun vystavil hned pět plemen, a to
hempšírky, sasexky, vlašky koroptví, vlašky stříbrně zbarvené a české slepice. Př. Zdeněk Vondráček
vystavil zdrobnělé paduánky bílozlaté a rousné žluté bíle tečkované. Bojovná plemena drůbeže byla
k vidění v podobě indických bojovnic, zdrobnělých novoanglických a staroanglických bojovnic.
Z hrabavé drůbeže byla vystavena bílefeldská slepice ve dvou rázech, velsumky, araukany divoce
zbarvené. Široká škála vodní drůbeže jen potvrdila její rozmanitost a krásu. Návštěvníci mohli
zhlédnout indické běžce hráškové, kachnu pižmovou bílou. Další náš člen př. Tibor Berki vystavoval
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orpingtonské kachny a velmi kvalitní kachny saské. Velké pozornosti se těšil houser husy labutí bílé,
který se velmi hlasitě projevoval a ukazoval se ve své plné parádě. Pokud bych pokračoval ve výčtu
všech vystavených plemen, tak bych určitě vzpomněl další neméně zajímavá plemena. Ozdobou bylo
dekorativní jezírko se zakrslými kachnami v šesti barevných rázech, a kachnami smaragdovými,
doplněné o kachničky mandarinské a karolinské, které vystavoval př. Vondráček a další členové spolku.
Letošní pávi byli vystaveni ve dvou voliérách, několik voliér bažantů jistě také imponovalo. Za
vystavení patří poděkování př. Táboříkovi a př. Rudolfu Bechyňskému. V rohu byla tři vietnamská
prasátka, která se opravdu nenudila. V technické místnosti OÚ, byla pestrá ukázka exotického ptactva.
Velké množství andulek, zebřiček, chůviček, holoubků, kteří byli v klecích, doplnilo několik voliér
penantů, korel, papoušků horských, papoušků nádherných a alexandrů. Hodně těchto exotů vystavil př.
František Pešek z Břízy na Litoměřicku, dále vystavovali přátelé Bechynský, Havlica, Roháč, Novotný,
Vilhelm. Na výstavě nešlo jen o počet vystavených zvířat, ale i pestrost a rozmanitost. Příchozí měli
možnost zakoupit lístek a vyhrát jednu z cen, kde byla i živá zvířata. Pokud chtěl někdo podpořit náš
nový spolek, mohl přispět formou dobrovolného vstupného na této akci.
V pondělí dopoledne se natolik pokazilo počasí, že jsme nevěřili v příchod pozvaných dětí
z mateřské školy v Dobroměřicích. Velký vítr a vytrvalý déšť dětem vůbec nevadil, protože se na
výstavu dle jejich sdělení moc těšily. Každé dítě si odneslo maličkost a časopis Českého svazu
chovatelů Chovatel, který je plný krásných obrázků. Chceme i nadále z místní mateřskou školou
spolupracovat. Věříme, že se nám povede v příštím roce uskutečnit inspirativní přednášku či soutěž.
Děti naopak slíbily, že nám namalují obrázky zvířat, které vystavíme na naší další výstavě v roce 2018,
a tak obohatíme naši akci a přitáhneme další zájemce o chovatelství. Celkově shrnuto, i členové
místního spolku se ještě lépe vzájemně poznali, nabrali nové poznatky a navázali nová přátelství. Naše
organizace se teprve rozvíjí, a členem se může stát každý občan starší šesti let, který si plní členské
povinnosti a souhlasí s platnými stanovami. Členství v ČSCH je dobrovolné, a budeme velmi rádi,
pokud se naše řady rozšíří. Možná, že se nám podaří založit kroužek mladých chovatelů, což by bylo
vynikající. Zejména dětem, ale i dospělým je potřeba ukázat, že volný čas se dá trávit nejen u počítače a
tabletu či televize.
Závěrem dovolte, abych jménem naší organizace poděkoval za pomoc dobrovolníkům z řad
místních občanů, sponzorům a vystavovatelům z jiných organizací za zapůjčení zvířat. Zvláštní
poděkování patří paní starostce za pomoc při řešení problémů, dále celému zastupitelstvu za přízeň,
které se naší mladé organizaci, která je teprve v plenkách, dostalo. V roce 2018 se chceme i nadále
podílet na kulturním a volnočasovém vyžití všech našich občanů. Přejeme jménem naší organizace
všem občanům radostné Vánoce, dětem hodně dárků, všem pevné zdraví a hodně spokojenosti v roce
2018.
S chovatelským pozdravem
,,Chovu zdar“
Petra Hesová
jednatelka ZO ČSCH Dobroměřice

Josef Vilhelm
předseda ZO ČSCH Dobroměřice
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Mládež FK Dobroměřice

V rámci podzimních soutěžních utkání musím konstatovat, že se naše mládežnické týmy velmi důstojně
účastní jak krajských soutěží v žákovských kategoriích, tak i okresních soutěží v kategoriích přípravek.
Ve všech čtyřech mládežnických družstvech se na počátku podzimní přípravy k jednotlivým týmům
připojilo postupně poměrně velké množství nových dětí, a to jak z Dobroměřic, tak z Loun a okolních
obcí. Noví hráči do jednotlivých týmů zapadli velmi dobře a tím pádem se též vytvořila ještě větší
konkurence. Děti se snaží podávat co nejlepší výkony jak v utkáních, tak i na trénincích, přičemž za tyto
výkony jsou odměňováni potleskem a chválou přihlížejících rodičů, ale i pochvalou od trenérů.
Každopádně se osvědčila již druhým rokem fungující spolupráce s FK Postoloprty, kde v zimních
měsících máme přislíbeno využívání umělého povrchu a také na hřišti FK Postoloprty v rámci
sdružených týmů sehráváme mistrovská utkání. Spolupráce mezi těmito kluby je oceňována z obou
stran. V zimních měsících je připravena kromě tréninků, různých turnajů a přátelských utkání též
mikulášská rozlučka, která proběhne v kulturním domě v Dobroměřicích a již připravujeme program na
jarní část sezony a také i soustředění mládežnických týmů.
Mimo jiné v zimních měsících probíhá zkvalitnění trenérských týmů, kdy si trenéři jednotlivých
kategorií zvyšují vzdělání v rámci doškolování a rozšiřování licencí.
Tímto bych chtěl poděkovat na závěr roku všem trenérům, dětem, rodičům, sponzorům včetně Obce
Dobroměřice a také všem ostatním podporovatelům za možnost v těchto kvalitních podmínkách vést
děti k lepším výkonům nejen na hřišti, ale i mimo hřiště. To se nám s pomocí vás všech daří a díky
těmto všem faktorům děti vytvořily velmi dobrý kolektiv, který drží spolu nejen při hře. O tom je možno
se přesvědčit osobně v rámci akcí, kterých se zúčastňujeme.
Všem velice děkuji za podporu a přeji hezké svátky vánoční a vše nej… v novém roce 2018.
Aleš Havelka
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ – SOPTÍCI
Podzim u Soptíků byl ve znamení závodů. V září jsme dokončili seriál závodů Stimax v Chomutově a
v Děčíně. Mezi nejúspěšnější soptíky ve své kategorii patřil Radek Šlechta, který se celkově umístil na
krásném 8. místě a Gabriela Rýdlová, která byla na 9. místě. Také jsme byli pozvaní na 120. výročí
SDH Koštice, kde se děti zapojily do průvodu a zakončily to soutěží o pohár starosty obce Koštice.
V říjnu nás čekal jediný a také poslední závod v tomto měsíci. Byli jsme v Lubenci na branném závodě,
kde soutěžily dva týmy a jeden jednotlivec a všichni měli krásná umístění.
Po posledním závodě čekalo v hasičárně malé soptíky překvapení v podobě rozloučení s letošní
sezónou, děti si ugrilovaly nějaké dobroty a rodiče dobrovolně připravili pro ně i nás vynikající
občerstvení ve formě chlebíčků, jednohubek, slaného a sladkého pečiva.
O Halloweenu jsme si na kroužku vydlabali dýně, děti se rozdělily do pěti týmu a moc je to bavilo, pak
se každý tým se svojí dýni vyfotil.
Nyní soptíci připravují překvapení na rozsvícení vánočního stromečku, letos v jiném duchu než
v předchozích letech.
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Vážení spoluobčané,
v posledním letošním zpravodaji bych vám všem nejprve za celý RC modelářský klub Dobroměřice z.s.
popřál krásné prožití Vánočních svátků, spoustu dárečků pod Vánočním stromkem, lásku, zdraví, štěstí
a v novém roce 2018 mnoho úspěchů a radosti.

Podzim u nás v klubu se soustředil na podzimní závody EPP a drakiádu. Bohužel závody EPP se
z technických důvodů neuskutečnily, ale to se občas stane, proto se těšíme na jarní, které již určitě
budou .
Drakiáda, která se v roce 2016 nekonala z důvodu špatného počasí, se letos povedla na výbornou.
Krásné počasí s perfektními povětrnostními podmínkami na naše letiště přilákalo pěknou řádku dětí a
dospělých.

Společně s našimi Sokolkami, které se velkou měrou na této drakiádě podílely, jsme opékali nejen
jablka na ohni, ale i již tradiční brambory v popelu. Děti soutěžily o nejdelší let draka o zajímavé ceny a
diplomy a v jednu chvíli si kolegové modeláři myslili, že již žádné RC ukázky nepředvedou , protože
drakům se z oblohy vůbec nechtělo. Draků bylo na obloze opravdu mnoho všech možných barev a
tvarů.
Nakonec se vše přece jenom povedlo a ukázky proběhly včetně shozu bonbónů z RC dronu. Pokud si
někdo z dětí nepřinesl draka, mohl si zkusit připravené soutěže nebo jízdu s RC autíčkem. Všichni si
toto krásné odpoledne užívali a na dětech bylo vidět, jak moc a nejen na nich , co říkáte rodičové….
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Dne 1. 1. 2018 se již tradičně sejdeme na letišti, při
NOVOROČNÍM LÉTÁNÍ, pokud tedy půjdete
první den roku 2018 na procházku, vezměte to
okolo našeho RC modelářského letiště .
Závěrem bych chtěl Všem našim občanům poděkovat za přízeň a toleranci k našemu koníčku a ještě
jednou popřát Vše neeej do roku 2018 a pohodový zbytek roku letošního
Předseda RC Libor Sláma
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Obec Dobroměřice vyhlásila
program veterinární prevence množení (kastrace)
koček a kocourů na území Obce Dobroměřice
1. Cílem programu je podpořit chovatele koček chovaných v domácnosti a motivovat je
poskytnutím finančního příspěvku ke kastracím jimi chovaných zvířat, aby se omezil nárůst
opuštěných koťat a toulavých koček na území obce. Dalším cílem je utlumení populace
toulavých koček, žijících v obci.
2. Program se vztahuje na zákroky prováděné u koček a kocourů v péči občanů s místem trvalého
pobytu na území Obce Dobroměřice.
Pravidla pro poskytování příspěvku na kastrace koček:
-

žadatel o poskytnutí příspěvku musí mít trvalé bydliště na území Obce Dobroměřice,
žádost bude podána na formuláři, který je přílohou tohoto Programu,
povinnou přílohou žádosti je originál dokladu vydaného veterinárním lékařem za provedený
výkon,
žádost bude uplatněna na Obecním úřadě v Dobroměřicích, Pražská 53,
finanční příspěvek bude vyplacen bezhotovostním převodem na účet žadatele nebo v hotovosti,
žadatel může žádat o příspěvek pouze za zákrok provedený v příslušném kalendářním roce, tj.
roce 2017,
žádost lze podat do 2 měsíců od provedení zákroku, nejpozději však do 31. 12. 2017 tak, aby
mohl být k uvedenému datu příspěvek fyzicky vyplacen,
výše poskytovaného příspěvku je stanovena na 200,- Kč bez ohledu na pohlaví zvířete,
příspěvek v daném kalendářním roce bude poskytován pouze do vyčerpání objemu finančních
prostředků, určených pro zajištění programu.
pro rok 2017 je vyčleněna v rozpočtu obce částka 11.000,- Kč.

Tento Program byl schválen Usnesením na 24. zasedání Zastupitelstva Obce Dobroměřice dne 11. 10.
2017 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění.
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Centrum služeb pro postižené zahajuje PPP - Projekt Pomáháme pečujícím
Na Lounsku se podle kvalifikovaného odhadu nachází bezmála dva a půl tisíce rodinných a
neformálních pečovatelů, kteří se v různém rozsahu starají o osobu blízkou a mnohdy se v závažné
situaci sami ocitají. Na pomoc těmto pečujícím nyní přichází nová služba Centra služeb pro zdravotně
postižené a seniory.
„Naše Centrum pomáhá v náročných životních situacích nejen lidem se zdravotním postižením a
seniorům z Loun, Postoloprt a Lounska. Občanům ve finanční krizi už pátý rok slouží naše Dluhová
poradna, kde kvalifikovaní odborníci bezplatně radí, jak s oddlužením. Lidem, kteří pečují o osobu
blízkou, pak nabízíme odlehčovací službu, aby si mohli odpočinout. Z vlastní zkušenosti vím, v jak
složité situaci se tito pečující často nacházejí. Přitom je jejich činnost nesmírně záslužná a společensky
nedoceněná. A právě jim je určena naše nová služba – projekt Pomáháme pečujícím,“ informuje Venuše
Firstlová, ředitelka Centra služeb pro zdravotně postižené a seniory.
Dlouhodobé poskytování péče je fyzicky a psychicky velmi náročné. Pečující nemají čas na svůj osobní
život, následkem ustavičného psychického a fyzického vypětí dochází ke zhoršení jejich zdraví. Těžko
se jim kloubí zaměstnání a péče, náročnost situace postihuje i vztahy v rodině a to vše prostupuje stálá
nejistota z budoucna, ze zdravotního stavu opečovávaného a z finančních potíží. Rodinní pečovatelé
jsou vystaveni vyššímu riziku chudoby a sociálního vyloučení.
„Cílem projektu je, aby pečující získali komplexní podporu a mohli se tak o osobu blízkou starat ještě
kvalitněji a ve větší psychické pohodě. Aby získali informace, které jim umožní úplnou orientaci
v současném systému a dosažení podpory, která jim náleží. Pokud budou mít zájem, zajistíme jim i
podporu v domácím prostředí, například nácvik, jak nejlépe jednat v situacích, které konkrétně v jejich
případě mohou nastat,“ přibližuje novou službu spoluautorka projektu Eva Wiesnerová.
Už od letošního října zahajuje činnost tým kvalifikovaných odborníků - poradců (v oblasti zdravotně
sociální, finanční, ale také fyzioterapeut a právník), kteří neformálním pečovatelům zdarma poskytnou
celkové informace, ale také praktické rady.

Pokud pečujete o osobu blízkou anebo o tom uvažujete a uvítáte radu a pomoc, kontaktujte nás.
Telefonujte na číslo 736 118 781, pište na e-mail pomahamepecujicim@seznam.cz nebo na adresu
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s – Projekt Pomáháme pečujícím, Rakovnická 2502, 440 01
Louny; anebo nás osobně navštivte – Centrum se nachází v Lounech v Domečku pod lounským
domovem seniorů a jsme tu pro vás každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin.
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Informace Obecního úřadu v Dobroměřicích

Pozor!!! Sběrný dvůr bude od soboty 9. 12. 2017 fungovat v nových
prostorách. Najdete je před benzinovou čerpací stanicí Agron při výjezdu
z Dobroměřic ve směru na Louny před tzv. „oblouky“, tedy inundačním
mostem. Pro lepší orientaci uvádíme, že je to v blízkosti prodejny SALDO –
Zlatohlávek.
Připomínáme, že k uzavřeným smlouvám na odvoz odpadu není třeba pro rok
2018 uzavírat žádný dodatek, protože ceny pro příští rok zůstávají zachovány.
Změny formou dodatku je třeba dělat jen tehdy, požadujete-li změnu velikosti
odpadní nádoby, nebo jinou frekvenci svozu. Splatnost úhrady za odvoz odpadu
je tradičně do 31. 3. 2018.
Zavádíme moderní informační systém pro občany, kterým je platforma
„Mobilní rozhlas“. 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. Máte-li nainstalovanou aplikaci v telefonu a
nezobrazují se vám upozornění na nové zprávy, pak je třeba v nastavení vašeho
telefonu tuto službu povolit. V některých telefonech je tato možnost nazvána
také jako „notifikace“. Nevíte-li si rady, během chvilky a zdarma vám
v prodejnách mobilních telefonů jejich pracovníci tuto službu nastaví.

Připravujeme tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD, pravděpodobný termín akce
17. 2. 2018 bude ještě upřesněn a včas vás budeme informovat. Zájemci o masky
do průvodu se mohou hlásit na obecním úřadě.
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Dobroměřický zpravodaj– periodický tisk územního samosprávného celku
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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