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Slovo starostky…
„Velkou změnou bude v příštím roce systém placení poplatků za odpad…“ Tato slova jste četli na
této stránce v minulém vydání Zpravodaje. A já už jen dodávám - máme to za sebou. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří s trpělivostí a pochopením přestáli zmatky, které změna přinesla. Mnohdy
občanům, úřednicím obecního úřadu a především svozové firmě zamotalo hlavu umístění
odpadových nádob a další nesrovnalosti, které jsme společně museli řešit. A vy, vlastníci
nemovitostí, kteří dosud smlouvu uzavřenou nemáte (a není vás mnoho), přijďte, abychom dali
společně tyto záležitosti do pořádku. Již víte, že v nemovitostech, kde nikdo trvale není hlášen,
tedy tzv. chalupáři a tam, kde žijí občané osamoceni, nemusíte mít nádobu, ale můžete využít
flexibilní pytlový svoz. Bližší informace rádi poskytneme na našem úřadě.
A ještě chvíli k odpadům. Vyhodnotili jsme pytlový svoz tříděného odpadu. Přepočítali jsme
množství odevzdaných pytlů z jednotlivých čísel popisných na počet osob trvale v nich hlášených.
Sedm domácností se dostalo na vyšší počet, než deset pytlů na osobu. Proto jsme se rozhodli tyto
občany odměnit. Někteří již odměny obdrželi, na ty, které jsem zatím nezastihla, ještě čekají.
Získávají sadu tašek na tříděný odpad, trička a první tři ještě květináče na pěstování bylinek.
Trička a květináče dodala společnost EKO-KOM, a.s. a my jí i všem, kteří třídíte, děkujeme a
vyhodnoceným gratulujeme.
Jak už jsem avizovala, letos nás čeká především stavební akce, která se bude týkat ulice U Hřiště.
V současné době ještě řešíme některé záležitosti, které musí předcházet výběrovému řízení na
zhotovitele této akce, tak aby nic nebránilo realizaci dlouho připraveného projektu.
Opět nás čekají tradiční akce, jako jsou Máje, dětský den a další akce našich spolků. A že jich není
málo, to se přesvědčíte na stránkách našeho čtvrtletníku. Patří se také v této souvislosti poděkovat
všem, kteří jste přišli podpořit v maskách i bez nich tradiční masopustní průvod. Některé masky
byly opravdu unikátní, např. robot. Vyrobit takhle dokonalou postavičku si zaslouží velký obdiv.
A že náš průvod byl vskutku netradiční? Aby ne, když se vedle krále objeví kovboj, čarodějnice,
jeptišky, robot, mušketýr, cikánky a další. Je to jedna z tradic, kterou se budeme snažit zachovat i
v dalších letech. Výběr z fotografií uskutečněných akcí zveřejňujeme na našich webových
stránkách v sekci fotogalerie. A zveme hned na Máje, zájemci o kroj, hlaste se na OÚ.
Já opět všem spolkům i občanům děkuji za náměty, nápady a spolupráci. Tentokrát ovšem musím
zvlášť poděkovat panu Jiřímu Fryčkovi, který mi přinesl zajímavé historické dokumenty a
fotografie, umožnil mi je naskenovat a část jich obci věnoval do archivu. Některé z nich najdete na
dalších stránkách a věřím, že potěší nejen příznivce sportu.
Těším se s vámi na setkání na některé z našich akcí a přeji všem krásné jaro plné pohody
optimismu a dobré nálady.

Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
Ve třetím čísle našeho čtvrtletníku, který jste měli možnost
v loňském roce číst, jsme psali o tom, jak je to vlastně s poutí a
posvícením. A také jsme se ptali, proč je v září, kdy je svátek
sv. Matouše, u nás posvícení a ne pouť. S laskavým svolením
otiskujeme odpověď, kterou jsme obdrželi od p. Wernera
Horáka, kanovníka Děkanství v Lounech.
„Vážení přátelé,
Ve svém hezkém a vtipném zpravodaji informujete občany o dobrých věcech a snažíte se také zajet
na hlubinu. Hned v úvodním článku paní starostky se ptáte, kdy se vlastně slaví posvícení –
posvěcení chrámu. Pokusím se v krátkosti o vysvětlení.
V době před josefínskými úpravami (císař Josef II.) byly oslavy posvěcení chrámu vždy ve
výročí posvěcení. Ve Vašem případě to bylo v červnu na svátek sv. Aloise 21. 6. Na tento den bylo
pracovní volno pro obec, která tuto slavnost prožívala. Vlivem průmyslového a továrního
rozmachu tyto jednotlivé svátky narušovaly státní pracovní činnost. Proto vyšlo nařízení Josefa
II., že posvícením bude slavit jednotně první neděli po svátku sv. Martina. V mnoha případech se
dosáhlo úlevy, že se posvícení slavilo na státní svátek sv. Václava. Obojí bylo možné. Pouť zůstává
vždy na svátek světce, kterému je kostel zasvěcen…“
Děkujeme za milé a fundované vysvětlení panu děkanovi, věříme, že se nám podaří obnovit tuto
tradici u nás v Dobroměřicích natrvalo a v září se opět sejdeme při této příležitosti.

Obecní knihovna Dobroměřice
Milé dámy, vážení pánové, dětští návštěvníci,
jsem ráda, že zájem o knihy, jejich čtení i návštěvu knihovny z jiných, než „čtecích“
důvodů ve vašich řadách stále roste.
Na našich internetových stránkách jste pravidelně informováni o
DOBROMĚŘICKÉM BABINCI, který se schází jednou za čtrnáct dní vždy ve
středu a ve fotogalerii jsme také nabídli pohled na jedno z odpolední. Vězte, že nás
čeká také „výjezdní zasedání“, a to ve středu 23. 3. 2016, kdy pojedeme na
velikonoční akci do sokolovny v Ročově.
Kromě toho, že komukoliv z vás ráda půjčím knihy, které si vyberete a že u
nás můžete využít přístup na internet, pro vás připravujeme i další akce. V pondělí 11. 4. 2016 od
15. hodin to bude trénování paměti s paní Marcelou Langrovou, která zábavnou formou pro
všechny věkové kategorie napoví, jak si snadno zapamatujete to, co je příliš dlouhé, méně
srozumitelné a odhalí některé techniky, které nám všem mohou pomoci využívat naši paměť lépe
a efektivněji.
A tak neváhejte a přijďte, těším se na setkání
vaše knihovnice Hana Ričlová
Otevírací doba knihovny:
Po
Út
St
Čt

8:00 – 10:00
9:00 – 11:00

13:00 – 17:00
10:00 – 15:00
13:00 – 17:00
10:00 – 15:00
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Vážení spoluobčané, naše občanské
sdružení RC modelář Dobroměřice o.
s. oslavilo dne 12. února 6 let od
oficiálního založení. Tato doba není
nikterak dlouhá, ale myslím si, že jsme již
pevnou součástí naší krásné a pohodové obce
Dobroměřice.
Naši členové, i v loňském roce přispěli svou aktivitou
u různých kulturně a sportovně pořádaných akcí naší
obce a to je dobře. Spolupráci budeme i nadále prohlubovat, obec Dobroměřice je jedním z našich
sponzorů a chtěl bych paní starostce a zastupitelům, touto cestou moc poděkovat.
Letošní rok 2016 jsme jako vždy, začali Novoročním setkáním našich členů na RC letišti. Počasí
se nám vydařilo a 1. leden 2016 byl velmi povedený a sešlo se nás, no skoro všichni . Pár
sněhových vloček, nás neodradilo a ve vzduchu se v jednu chvilku, prohánělo i pět modelů na
jednou.
30. ledna jsme pořádali
členskou
výroční
schůzi
v nově zrekonstruovaném KD
v Dobroměřicích v salonku,
kde se o nás postaral kolektiv
zaměstnanců p. Nováka, a za
sebe mohu říct, že skvěle.
Nově se k nám v letošním
roce připojili další tři noví
členové a rozšířili naše řady.
Jsem rád, že je o naše členství
zájem! Modelářské letiště je
díky tomu udržované a pěkné.
Víc rukou víc udělá .
I v letošním roce se na nás můžete přijít podívat
a podpořit nás v činnosti na našem letišti RC
Modelář Dobroměřice.
20. 3. 2016 - EPP
dobroměřická stuha“

COMBAT

„Jarní

30. 4. 2016 - Otevření nebe
25. 6. 2016 - RCA-Ústecké červnové akrobaty,
současně DOBRODĚŇÍ Stromovka Louny
9. 10. 2016 - EPP COMBAT „Podzimní
dobroměřická stuha“
22. 10. 2016 - Podzimní drakiáda
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První tři měsíce v novém roce, jsou pro nás méně aktivní, i přesto již někteří z nás mají několik startů
za sebou. Někteří z nás se úspěšně zúčastnili 6. 2. Masopustního průvodu, který naší obcí procházel
pod dohledem našich Dobrovolných hasičů. Myslím, že spoustu z nás nebylo k poznání, tato akce se
velice povedla, byla legrace a i tanečkem jsme přispěli . Je trochu mrzuté, že naši občané tyto
slavnosti více nepodporují, třeba účastí v průvodu. Myslím si, že tradiční slavnosti jsou velkým
přínosem a naši občané by měli držet pospolu a tyto tradice ctít a užívat si je v dnešní uspěchané
době.

Netradičně bych chtěl poprosit všechny občany, pokud by někdo měl doma jakýkoli RC
modelářský spalovací motor starší výroby, tak máme mezi členy jednoho šikulu, který jim dává
nový kabátek a všechny, které má po renovaci jsou plně funkční. Nevyhazujte prosím tyto
zajímavosti a obraťte se na nás e-mailem nebo telefonicky. Vše najdete na našich stránkách.
Děkuji

Za RC modelářský klub Dobroměřice, Vám přeji krásné jaro a těším se na Vaši návštěvu při
našich akcích pořádaných v letošním roce.
Předseda RC modelář Dobroměřice o.s.

5

T. J. SOKOL DOBROMĚŘICE
OHLÉDNUTÍ
Minulý rok 2015 byl pro náš dobroměřický Sokol, nebo spíše pro naši budovu sokolovny zcela
zásadní. Díky tomu, že se nám podařilo sehnat finanční prostředky na opravu střechy
sokolovny, která byla již několik let ve velmi špatném technickém stavu, jsme v minulém roce
realizovali výměnu střešní krytiny. V roce 2015 též doznal značných změn interiér naší
sokolovny, a to ve formě oprav sociálního zázemí a výměny podlahové krytiny v chodbě a
šatně, čímž se staly vnitřní prostory opět o něco přívětivější.

Úspěchy stolních tenistů

Jaroslav Reichl, oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Dobroměřice „Družstvo A“, Krajský přebor třídy 1

Naši muži „Družstvo A“ v uplynulé sezóně 2015 vyhrálo soutěž krajského přeboru třídy 2 a
postoupilo do druhé nejvyšší krajské soutěže, kde se v letošní první sezóně drží na
krásném 5. místě. Nejúspěšnější hráč Sokola Dobroměřice A Jaroslav Reichl, obsadil 2. místo
na okresních přeborech a postoupil na přebory Ústeckého kraje, kde je již velmi silná
konkurence ligových hráčů a i zde si vedl velmi dobře a obsadil celkové 9. místo. Družstvo B
hraje okresní soutěž třídy 1, zde se drží v horní polovině tabulky a ve svých řadách se snaží v
soutěži dospělých začlenit naše nadějné žáky, např. Matěje Kadlece. Matěj ve věku 13 let má v
této soutěži více jak 50% úspěšnost odehraných zápasů.
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V současné době má Sokol Dobroměřice 5
žáků. Tréninky probíhají 3 krát v
týdnu + turnaje. Žáci
se
pravidelně
zúčastňují krajských bodovacích soutěží,
kde si vedou velmi dobře. V kategorii ml.
žáci je Matěj Kadlec na 3. místě krajského
žebříčku. V kategorii nejml. žáci Aleš
Brandtl na 2. místě a Sára Brandtlová na 1.
místě krajského žebříčku. Posledním
velkým úspěchem Sáry je získání 3. místa
v Poháru olympijských nadějí ml. žákyň
v Chomutově (viz obrázek).
V dubnu budou absolvovat naši ml. i st.
žáci republikový bodovací turnaj ve
Vlašimi. Budeme jim držet palce, ať se jim
daří co nejlépe.
V loňském roce registrovaný oddíl stolních
tenistů uspořádal v areálu sokolovny
26 turnajů, kterých se zúčastnilo více jak
110 hráčů.

III. Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Již potřetí v řadě, v sobotu 5.12.2015, se uskutečnil v dobroměřické sokolovně Mikulášský
turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče (viz obrázek). Turnaje se zúčastnilo celkem 17
hráčů a konečným vítězem se stal Petr Lang. Tento turnaj se opět uskuteční závěrem letošního
roku.

III. Mikulášský turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů, 5.12.2015, sokolovna Dobroměřice
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Zájezd na muzikál FANTOM OPERY – 20.2.2016
Dobroměřický Sokol se rozhodl po delší odmlce uspořádat zájezd do divadla na muzikál
FANTOM OPERY. Muzikál, který se již uváděl ve 149 městech a 25 zemích celého světa,
shlédlo již přes 100 mil. lidí. I my jsme měli možnost vidět tento krásný muzikál, kde v hlavních
rolích excelovali Radim Schwab a Monika Sommerová.
Zájem o zájezd a rychlost prodaných lístků na toto představení nás velice mile překvapil, a proto
již nyní můžeme prozradit, že na podzim tohoto roku plánujeme další divadelní zájezd.

Týdenní pobyt dětí na Moldavě aneb „S tebou mě baví svět“
V pořadí již druhým rokem, se ve dnech 28. 2. – 4. 3. 2016, uskutečnil na Moldavě týdenní
pobyt dětí, letos s podtitulem „S tebou mě baví svět“. Děti se na svůj týdenní pobyt na Moldavu
vydaly opět vláčkem přímo z Dobroměřic. Odvoz zavazadel nám zajistili členové SDH
Dobroměřice. Moc jim za to děkujeme a vážíme si jejich pomoci a spolupráce.
Jak děti, tak dospěláci si užívali týden na sněhu a pobyt si zpříjemnili i jinými aktivitami např.
návštěvou horské služby na Bouřňáku. Fotografie z tohoto jarního pobytu na horách můžete
shlédnout na http://sokol-dobromerice.webnode.cz.

Přednáška o KAMBODŽI aneb „Tam kde král mluví česky“
Ve čtvrtek 25. 2. 2016, proběhla v salónku KD v Dobroměřicích přednáška o Kambodžském
království, kde současný král jako jediný monarcha světa mluví opravdu česky. O tom, jak se
žije v této exotické zemi, vyprávěl cestovatel pan Tomáš Hušek. Prostřednictvím snímků bylo
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možno vidět zajímavou krajinu, obydlí na kůlech, chrám Angkor Vat, lidi při práci, jak vypadá
škola a také delikatesy z kambodžského jídelníčku. Např. jsme se dozvěděli, že sušené žáby
chutnají jako chipsy a v některých školách se zvoní na konec vyučování na kus traverzy.
Závěrem této akce byla dobrovolná sbírka pro děti v Ugandě s názvem „Pastelka pro Ugandu“.
Všichni přítomní přispěli svým dobrovolným vstupným právě na tento projekt. Díky tomuto
finanční příspěvku budou nakoupeny pastelky a během března 2016 budou předány dětem
v Ugandě.

Foto: Tomáš Hušek, chrám Angkor Vat, Kambodža
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PŘIPRAVUJEME
Velikonoční tvoření pro malé i velké – sobota 19. 3. 2016
Týden před Velikonocemi uspořádá náš tým šikovných ručiček v klubovně naší dobroměřické
sokolovny velikonoční tvořivý den, jak pro děti, tak pro dospěláky. Budete si moci vyzkoušet
zdobení vajíček, výrobu zápichů, zdobení velikonočních perníčků a vyrobit si ozdobný závěs na
dveře. Uvítáme každého, kdo by nám přinesl ukázat, nebo se jen tak přišel pochlubit se svými
výrobky spojené právě s oslavou svátků jara.

Přednáška o Aljašce a Severní Kanadě – Cestami zlatokopů
24. 3. 2016 – 17:30 hodin
V salónku Kulturního domu se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2016 přednáška o Aljašce a Severní
Kanadě. Přednáška bude doprovázena snímky a jistě zajímavými zážitky dobroměřického
cestovatele Josefa Zienerta. Tato přednáška bude poslední v tomto pololetí. Další budou
následovat v druhé polovině roku, až nastanou zase kratší dny a delší večery.

Pálení čarodejnic na Červeňáku 30. 4. 2016
Sokol Louny a Sokol Dobroměřice již pravidelně pořádají na Červeňáku tzv. „Pálení
čarodejnic“. Jinak tomu nebude ani v tomto roce. Pro malé i velké čarodějnice, ale také
čaroděje, bude připraven zajímavý podvečerní program, kde jistě nebudou scházet soutěže.
Závěrem celé akce bude opékání buřtíků. Předpokládaný začátek je v 16:30 hodin.

Poznávací zájezd – 3. 5. 2016
V minulém roce jsme zaznamenali velice positivní zájem ze strany občanů o poznávací zájezdy.
V letošním roce jsme pro Vás připravili dva zájezdy tohoto typu. V úterý 3. 5. 2016 se uskuteční
poznávací zájezd, jehož začátkem bude návštěva výrobního závodu Českého porcelánu v Dubí,
který je proslulý svou výrobou cibulového porcelánu. Součástí prohlídky je i Dům porcelánu
s modrou krví, kde je stálá expozice porcelánu. Dalším cílem naší cesty bude zámek
v Duchcově, kde několik let pobýval i Giacomo Casanova. Jestliže nám to časové možnosti
dovolí, navštívíme informační centrum elektrárny Ledvice, kde si na interaktivní tabuli budeme
moci nasimulovat třeba hluk vody padající z chladící věže nebo hluk turbíny. Poslední naší
zastávkou bude zámek Jezeří, kterému se svého času říkalo Krušnohorská perla a dnes se vypíná
nad hnědouhelnými doly. Doufáme, že se nás sejde dostatečný počet, abychom mohli tento
poznávací zájezd uskutečnit.

Folklórní festival Českého středohoří v Třebívlicích – 28. 5. 2016
Již v minulém roce, se náš smíšený soubor zúčastnil „Folklórního festivalu Českého středohoří“
v Třebívlicích s nebývale úspěšným vystoupením Hoštice. I v letošním roce jsme byli na tento festival,
který probíhá v krásném přírodním amfiteátru, pozváni. Nabízíme možnost i všem ostatním občanům
jet se podívat na tento festival do Třebívlic. Doprava bude zajištěna autobusem zdarma. V případě
zájmu se hlaste v kanceláři OÚ u paní Miloslavy Březinové. Zatím nemáme od pořadatelů této akce
v Třebívlicích více informací, takže o případném odjezdu Vás bude informovat.
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Dětský den na Červeňáku – neděle 29. 5. 2016
Další akcí, při které spojí síly dobroměřický a lounský Sokol a také Svaz českých turistů je již
tradičně Dětský den na Červeňáku. Do cíle, k vrchu Červeňáku, budou muset děti dorazit trasou,
kde na ně budou čekat různé úkoly. Předpokládaný začátek akce je plánovaný na 14:00 hodin.

Příobecní tábor 2016
Již 6. rokem bude náš Sokol Dobroměřice pořádat Příobecní tábor pro děti. Zájem o tento tábor
je ze strany rodičů a dětí tak velký, že již po čtvrté budou probíhat turnusy dva. První turnus se
uskuteční v období od 24. 7. do 30. 7. 2016 a nejen z dětí se na týden stanou PIRÁTI. Druhý
turnus bude probíhat od 31. 7. do 6. 8. 2016.
Tábory jsou organizovány v kombinované formě. To znamená, že některé děti denně dochází a
jiné mohou využít nocování. Přípravy a organizace těchto táborů jsou již v plném proudu, tak
abychom dokázali dětem zajistit týdny plné zábavy, zajímavých aktivit a zanechaly všem hezké
prázdninové zážitky. Rozhodně nebudou chybět kolektivní hry, sportovní soutěže, výlety do
okolí, celodenní výlet a kreativní tvoření.
Zázemí nám opět poskytne areál MŠ Dobroměřice i areál Turistické ubytovny a samozřejmě i
naše sokolovna. Po celou dobu trvání táborů je vždy zajištěn kvalifikovaný pedagogický
personál a zdravotník. Celková kapacita obou táborů bude 70 dětí. Zároveň se snažíme z táborů
zajišťovat pro rodiče denní informace včetně fotografií, prostřednictvím našich webových
stránek. Na fotografie z již uspořádaných táborů se můžete podívat na:
http://sokol-dobromerice.webnode.cz/fotogalerie/.
Přihlášky a další propozice k táborům budou k dispozici již od 7. 3. 2016 na našich webových
stránkách http://sokol-dobromerice.webnode.cz/tabor/tabor-2016/. Těchto táborů se může
zúčastnit kdokoliv z dětí i ti, kteří nejsou členy dobroměřického Sokola. Již nyní se těšíme na
všechny naše letní táborníky.

ZÁVĚREM
Naše T. J. Sokol Dobroměřice pořádá akce pro celou širokou veřejnost. Jakékoliv tzv. cvičební
hodiny může též využít kdokoliv z řad občanů. Informace a fotografie o těchto pořádaných
akcích uveřejňujeme pravidelně hlavně na našich webových stránkách, nebo právě
v „Dobroměřickém zpravodaji“. Podívejte se na http://sokol-dobromerice.webnode.cz/.
A úplným závěrem bych ráda poděkovala všem našim členům, kteří se podílejí na chodu
jednoty, organizaci oddílů a zajišťování jednotlivých akcí. Věřím a doufám, že jejich nadšení
pro práci v naší organizaci přetrvá a budou i nadále přispívat k našim dalším úspěchům. Přeji
mnoho zdaru nám i všem ostatním volnočasovým organizacím v Dobroměřicích při vykonávání
obtížné dobrovolné činnosti.
Jménem členů Tělocvičné jednoty Sokol Dobroměřice přeji všem občanům Dobroměřic
HEZKÉ JARO.
Text: Iva Hušková – T. J. Sokol Dobroměřice
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Zveme Vás na

pořádaný oddílem FK Středohor Dobroměřice ve
spolupráci s obcí Dobroměřice
pro ročník 2004 a ml.
dne 18. 06. 2016 v Dobroměřicích
Prezence
Zahájení
Počet týmů
Hrací systém
Hrací doba
Ceny
Startovné

:
:
:
:
:
:
:

08:30 hod. v místě konání
09:00 hod.
max. 18
7+1
1 x 12 min.
Ceny získají všechna družstva, dále nejlepší střelec, hráč a brankář

1.100,- Kč - nutno uhradit na účet klubu č. 1020399359/0800 (VS: telefon vedoucího
mužstva; zpráva pro příjemce - název klubu). Teprve po uhrazení startovného bude tým plně
zaregistrován do turnaje – podrobnosti v propozicích (případné dotazy k platbě zodpoví Verner Pavel 724 976966). Pro předběžné přihlášení do turnaje je třeba zaslat přihlášku, která je součástí této
pozvánky, na e-mail: pripravkafkdobromerice@seznam.cz.

Přihlášení nebo plnou registraci Vašeho týmu si budete moci ověřit na
www.pripravkafkdobromerice.webnode.cz v odkazu „Turnaj FK Dobroměřice“ v záložce „Týmy“,
kde bude v případě plné registrace Vašeho týmu označeno zaplacení startovného.
Děkujeme za včasné přihlášení a těšíme se na Vaši účast v turnaji.
Podrobné informace Vám rád podá Aleš Havelka, tel.: 723677242
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webu:

FK Dobroměřice – mládež
Touto cestou bych chtěl přiblížit činnost dětí přes zimní období, které převážně trávíme s dětmi
v tělocvičnách v Lounech a též v sokolovně v Dobroměřicích, včetně fotbalového hřiště, kde probíhají
tréninky našich družstev podle věku.
Přes zimní období se též pravidelně zúčastňujeme fotbalových turnajů, většinou v plném možném počtu
tak, aby si všechny děti užily atmosféru halových turnajů. Výsledkem je vždy odměna a také většinou
krásné umístění, kde jsme s mladšími žáky byli na prvním místě na velmi kvalitně obsazeném turnaji
v Praze. Též se utkáváme se staršími soupeři, což je pro nás výborná průprava na jarní část mistrovské
sezony. Každopádně takřka každý víkend absolvujeme s dětmi turnaj, což je sice náročné na čas, ale na
dětech je vidět jak se stále zlepšují a co více jak spolu komunikují a jsou spolu velmi rádi. Vytvořilo se
mezi nimi opravdové kamarádství, a to je více než něco jiného. V našich družstvech jsme přes zimu
přivítali několik nových tváří včetně hráče ze sousedních Loun Martina Friedricha, kterého kluci mezi
sebe hned přijali, jako by byl součástí týmu již dříve. Všichni, kteří se zúčastňují našich setkání, se
navzájem respektují a na dětech je vidět, že se na vše těší a přistupují k povinnostem zodpovědně, což je
pro nás rodiče a realizační tým tou opravdovou odměnou.
V plném proudu jsou přípravy na každoroční turnaj dětí pro ročník 2004 a mladší, který se uskuteční
dne 18.6.2016 v areálu našeho fotbalového hřiště, kde k dnešnímu dni je přihlášeno již 10 týmů, a to
nejen z okolí, ale i z Prahy a Kladna. Tyto týmy hrají velmi kvalitní fotbal. Již dnes je jisté, že turnaj
O pohár hejtmana Ústeckého kraje, pořádaný fotbalovým oddílem FK Dobroměřice ve spolupráci
s Obecním úřadem Dobroměřice, bude i tento rok velmi úspěšný o čemž se příznivci našeho fotbalu
mohou osobně přesvědčit.

Text a foto Aleš Havelka
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Tabulka sezóny 2015 - 2016
ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2016
DOBROMĚŘICE "A"
kolo

den

datum

utkaní

výkop

14

SO

26-3.

A - LOUNY B

15.00h

15

SO

2-4.

KADAŇ - A

10.15h

16

SO

9-4.

A - SPOŘICE

14.00h

17

SO

16-4.

OBRNICE - A

17.00h

18

SO

23-4.

A - KLÁŠTEREC

14.00h

19

SO

30-4.

DOMOUŠICE - A

17.00h

20

SO

7-5.

A - PODBOŘANY

14.00h

21

SO

14-5.

A - BŘEZNO

14.00h

22

NE

22-5.

ERVĚNICE - A

17.00h

23

SO

28-5.

A - STRUPČICE

17.00h

24

SO

4-6.

BŘEZENECKÁ CV - A

17.00h

25

SO

11-6.

A - ÚDLICE

14.00h

26

SO

18-6.

LEDVICE - A

15.00h

Historická fotografie S. K. Dobroměřice, v pozadí budova bývalé školy
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ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2016
DOBROMĚŘICE "B"
kolo

den

datum

Utkaní

výkop

26

NE

20-3.

B – ČERNČICE

15.00h

14

NE

27-3.

BLATNO – B

15.00h

15

NE

3-4.

B – LUBENEC

16.30h

16

SO

9-4.

ŽIŽELICE – B

16.30h

17

NE

17-4.

B – LENEŠICE

17.00h

18

SO

23-4.

PERUC - B

17.00h

19.

NE

1-5.

B – VÝŠKOV

17.00h

20.

SO

7-5.

BLAŽIM –B

17..00h

21.

NE

14-5.

SLAVĚTÍN – B

17.00h

22.

SO

21-5.

B – CÍTOLIBY

17.00h

23.

NE

29-5.

VROUTEK B – B

15.00h

24.

NE

5-6.

B - P.TÝNEC

17.00h

25.

SO

11-6.

K.DVŮR – B

17.00h

Historická fotografie S. K. Dobroměřice
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení a milí spoluobčané,
u příležitosti letošního prvního vydání dobroměřického zpravodaje, vás všechny vítáme v roce
2016. Přejeme hlavně štěstí, lásku a zdraví. Nyní něco málo z naší činnosti od doby, co jste četli
poslední vydání zpravodaje.
SDH – zájmová činnost, výjezdová jednotka:
K 1. 1. 2016 náš sbor čítal celkem 48 členů. Zimní období našemu sportu moc nevyhovuje, tudíž
závodní stříkačka byla zazimována a nám nezbývá, než se těšit opět na jaro. Ovšem to neznamená, že se
celou zimu budeme válet doma, cpát cukrovím a řízky . V prosinci vypomáháme obecnímu úřadu
s rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou. Nastal vánoční čas a konečně si můžeme dát
to zmiňované cukroví a řízky. Doufáme, že jste všichni svátky vánoční a následné oslavy příchodu
Nového roku přežili bez kosti v krku, bez žlučníkových záchvatů a určitě i bez požáru.
Hned v lednu, a to 16. 1. 2016 jsme jako každý rok měli výroční valnou hromadu, tentokrát na
sále kulturního domu. Svou návštěvou nás poctila paní starostka a pan místostarosta obce, zástupci
některých spolků, kamarádi z okolních sborů a nesmělo chybět ani představenstvo z řad hasičů okresu a
kraje. Byl zhodnocen rok 2015 a následně schválen plán činnosti na rok 2016.
Tento čas je bohatý na výroční schůze a plesy. Proto jsme neodmítli pozvání na výroční schůzi
k modelářům, sokolům ani k našim kamarádům do Minic. 13. 2. pro nás nastal den ,,D“, protože jsme
pořádali již 9. hasičský ples. Celý den, ale nejen tento den, byl plný příprav, organizace a obětavé práce
našich členů. Nezbývalo proto nic
jiného, než si přát, aby se večer
vydařil. Z našeho pohledu, ale i
z reakcí některých návštěvníků si
troufáme říci, že ples se vydařil.
Účast byla velice hojná, lidé se
bavili,
vše
proběhlo
bez
jakéhokoliv konfliktu a to je pro
nás ta největší odměna. Teď
nezbývá, než vás pozvat na ples
desátý, jubilejní a snad stejně
povedený. Budeme se snažit
nezklamat. Tímto děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravách a
samotném
průběhu.
Největší
poděkování ale patří vám všem,
vám, kteří nás navštěvujete a rádi
se k nám vracíte. Kdyby měl
někdo zájem o fotky z plesu, tak
budou
k vidění
na
našem
facebookovém profilu ,,SDH
Dobroměřice“.
V zimních měsících se také
zdokonalují členové výjezdové jednotky, ať jsou to školení, praktické výcviky, práce v dýchací technice
a obsluha agregátů. Nyní bude také probíhat seminář pro našich pět preventistů, kteří jsou ochotni vám
poradit v problematice například komínů, spalinových cest či revize a čištění. Pokud by někdo z občanů
měl zájem, neváhejte nás kontaktovat. Rádi poradíme a pomůžeme. Telefonní kontakt na obecním úřadě
nebo na 606244635.
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Soptíci – mladí hasiči :
Ani naši mladí Soptíci v zimním čase nezaháleli. Stejně jako u dospělého družstva mužů se
žádné závody nekonají, a proto byl čas natrénovat vánoční koledu, kterou zazpívali u rozsvícení
vánočního stromu. Mikulášská nadílka neodmyslitelně patří k adventu a ani na naše hasičské ratolesti
Mikuláš s Andělem a Čertem nezapomněli.
Dobrých skutků není nikdy dost a jimlínský útulek nás přivítal s otevřenou náručí, když jsme
pejskům a kočičkám přivezli granule a pamlsky. Samozřejmě nechyběla procházka spojená s venčením
některých opuštěných pejsků. V tentýž den na děti čekala v hasičárně vánoční besídka. Pod stromkem,
který si Soptíci sami ozdobili, nacházeli nové hadice, přilby, opasky a také drobnost pro každého
z malých členů.
S blížícím se hasičským plesem, jsme se snažili připravovat na vystoupení, kterým Soptíci celý
ples zahájili. Trénování trvalo celý měsíc. Pěvně doufáme, že se líbilo a vykouzlilo nejeden úsměv na
tváři našich hostů. Tímto děkuji vedoucím za obětavou práci a za jejich čas.

Po plese náš kolektiv čekala výtvarná činnost. Přihlásili jsme děti do celostátní soutěže ,,Požární
ochrana očima dětí“. Měly za úkol nakreslit nebo jinak ztvárnit práci hasičů nebo preventivní činnost
proti vzniku požáru.
V současné době se plně věnují učení a trénování daných osnov, aby splnili znaky odbornosti
malý Preventista nebo Strojník. Budeme jim držet palce. Samozřejmě, že opět začneme trénovat na
závody a už také plánujeme letní soustředění, které se v loňském roce dětem líbilo. Přejeme proto
malým hasičů plno úspěchů v letošní sezóně, hodně elánu do další práce a vedoucím pevné nervy.
Za SDH Dobroměřice děkuje starosta Jiří Sailer
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK
DOBROMĚŘICE
pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníčku pod kostelem

21. května 2016
Pro dospělé a mládež
Zahájení: 7.00 hodin

Startovné: 250,- Kč
Ukončení: 14.00 hodin

22. května 2016
Pro děti do 15 let
Startovné: zdarma
Zahájení: 9.00 hodin
Ukončení: 12.00 hodin
Prezence 30 minut před zahájením samotných závodů
Pro každého závodníka připraveno občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé
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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:
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Informace Obecního úřadu Dobroměřice

Upozorňujeme, že na 2. 4. 2016 jsme pro vás připravili sběrovou sobotu.
Připomeneme vám ji jako obvykle letáčky vhozenými do schránky

Připomínáme všem, že termín splatnosti úhrady za odvoz komunálního
odpadu dle uzavřených smluv je 31. 3. 2016. Vyhnete se tak následnému
vymáhání, případně exekuci.

Připomínáme všem, kteří dosud nepřihlásili své psí miláčky, nebo neuhradili
poplatek za psa za rok 2016, že je tak třeba neprodleně učinit. Své pejsky
přihlašujte do evidence nejpozději ve třech měsících věku štěněte.

Připravili jsme pro vás knihovně trénování paměti s paní Marcelou Langrovou.
Přijďte si zábavnou formou osvojit metody, které pomohou vaší paměti a vašemu
sebevědomí. Těšíme se na setkání v pondělí 11. dubna 2016 v 15.00 hodin.

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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OBEC DOBROMĚŘICE
Sbor dobrovolných hasičů
T. J. Sokol Dobroměřice

pořádají a zvou na tradiční

STAROČESKÉ MÁJE
14. května 2016
sraz v areálu hasičské zbrojnice je ve 12.00 hodin
od 13.00 hodin průvod obcí
od 19.00 hodin MÁJOVÁ ZÁBAVA
v areálu hasičské zbrojnice

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY
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