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Slovo starostky…
Relativně dlouhou a v posledních letech nezvykle mrazivou zimu máme za sebou a těšíme se na
příchod jara, slunce a nové energie. Se zimou jsme se rozloučili tradičním masopustním
průvodem, který 25. února procházel obcí a já děkuji všem, kteří v maskách provázeli vůz
s koňmi, i všem přihlížejícím a „hostitelům“, protože společně vytvořili tu pravou masopustní
atmosféru.
Možná si mnozí již všimli, že v týdnu, kdy si děti užívaly jarní prázdniny, došlo ke změně
dopravního značení na křižovatce u obchvatu. A tak když teď přejíždíme z „velkých“ Dobroměřic
do „malých“, už před křižovatkou obec nesmyslně nekončí a za křižovatkou znovu nezačíná. Tyto
značky zmizely, objevily se na silnici I. třídy a znamená to, že vozidla jedoucí po obchvatu
projíždějí obcí. O tuto změnu jsme usilovali více než dlouhé dva roky. Mnozí možná namítnou, že
se nic zásadního nestalo, protože je tam stále „sedmdesátka“. Zkušení řidiči však vědí, že tresty za
nepřiměřenou rychlost jsou v obci mnohem vyšší, než mimo obec, takže situace stejná rozhodně
není. Má to ale i další důvody. Když jsme totiž jako obec jednali o možných opatřeních pro
zvýšení bezpečnosti na této velmi nebezpečné křižovatce, mnohdy jsme získávali odpověď, že je
nelze uskutečnit na komunikaci I. třídy ležící mimo obec. A protože ta komunikace od počátku
obcí prochází a přeťala ji na dvě části a jednoznačně leží v oboustranně zastavěném území obce,
rozhodli jsme se, že se jen tak nevzdáme. Jsem velmi ráda, že pracovníci ŘSD i Krajského úřadu
Ústeckého kraje nás podpořili a shledali naše úsilí jako oprávněné a rozumné.
Jak už jsem několikrát avizovala, letos nás čekají také stavební akce, které se budou týkat
především ulic Polní a Česká. V současné době připravujeme podklady k výběrovému řízení na
zhotovitele této rekonstrukce, tak aby nic nebránilo realizaci dlouho připraveného a nyní
aktualizovaného projektu.
Opět nás čekají tradiční akce, jako jsou Máje, dětský den a další akce našich spolků. A tak na
Máje zveme hned, zájemci o kroj, hlaste se na OÚ. Plakátek na dětský den si ale schováme do
příštího vydání.
Dnes zmíním ještě pochvalný dopis, který v tomto čísle zveřejňujeme. Došel do naší MŠ a musím
napsat, že paní ředitelka trochu skromně váhala, když jsem ji žádala o svolení ho zveřejnit. Já se
ale domnívám, že nechválí jen MŠ, ale tak trochu všechny děti, rodiče a mnohé další, které
učitelkám ve školce pomáhají dobrými příklady. Třeba tím, že se ve volném čase nezištně věnují
práci v různých zájmových klubech nebo spolcích a ukazují tak, že dělat něco pro sebe i druhé bez
nároku na peněžitou odměnu je prostě normální, že to k běžnému životu patří stejně, jako chodit
do školy, nebo do zaměstnání. Třeba tím, že je táta dobrovolný hasič, strejda modelář, soused
chodí na fotbal a půl ulice do Sokola a na rybářských závodech, na Májích nebo jiné akci se sejde
půl vesnice…
Přeji všem krásné jaro plné pohody a hodně společných zážitků.
Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
Mnozí z nás ani netuší, co dříme v našich sousedech, jakými
talenty či dovednostmi by se mohli pochlubit. Dnes jednu
takovou osobnost představíme. Je to paní Eva Kučerová, která
píše básně k nejrůznějším příležitostem. Mohou to být verše
k narozeninám či jiným výročím, nebo verše, kterým dala
vznik nějaká událost či vzpomínka. Když bylo takových básní
víc, soustředila je paní Kučerová do sbírky s názvem
Neučesané verše. S vydáním jí pomohl manžel Břetislav
Kučera, který doplnil sbírku ilustracemi a také byl tím, kdo se
postaral o vazbu, obálku, prostě o vše, co dělá knížku knížkou,
jakkoliv je tenká. Za jednu z básní s názvem Co je štěstí, obdržela paní Kučerová ocenění v roce
2010. Chcete-li si sbírku prohlédnout a přečíst, přijďte do naší knihovny. Na tomto místě
přinášíme malou „ochutnávku“, kterou je část z oceněné básně.

„Štěstí není v majetku a penězích,
ani neroste nikde na mezích.
Co je pravé štěstí, to snad každý ví,
Je to věrnost, láska a přátelství.“
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Mateřská škola Dobroměřice na začátku roku 2017
V závěru loňského roku jsme poprvé uspořádali Vánoční dílny pro rodiče s dětmi, kteří měli možnost si
ve školce vyrobit klasický adventní věnec, ozdoby z korálků, nazdobit si perníčky, připravit si vánoční
výzdobu doplněnou ovčí vlnou nebo tvořit z keramické hlíny. Tímto děkuji těm, kteří se na realizaci
podíleli – Heleně Charvátové, Věře Růžičkové, Zdeňce Parýzkové, Markétě Suché a samozřejmě
kolektivu MŠ Dobroměřice. V současné době máme za sebou první dva měsíce tohoto roku, které byly
díky změně školského zákona relativně klidné. Klidné v tom smyslu, že letos poprvé neprobíhaly
v lednu zápisy do základních škol, ale termín je posunut až na duben. Zápis do mateřské školy potom
bude na začátku května. I přesto jsme nezaháleli a zvládli spoustu věcí. Starší děti úspěšně absolvovaly
několik preventivních programů realizovaných Pedagogicko-psychologickou poradnou, které byly
zaměřeny na prevenci rizikového chování. Mateřskou školu navštívila divadla s představeními pro děti,
dále také státní policie a členka záchranné služby s krátkými přednáškami a ukázkami, čímž doplňovali
tematické bloky našich vzdělávacích programů. Pro rodiče předškolních dětí byla připravena přednáška
o školní zralosti vedená Mgr. Taťánou Zouzalovou. Nejvíce času nyní věnujeme přípravě na taneční
vystoupení pro soutěž školek Lounská Mateřinka, do které jsme se po jednoleté přestávce opět přihlásili.
Tak nám držte palce.
Ludmila Jirotková
ředitelka MŠ
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Na tomto místě přinášíme dopis zmiňovaný v úvodu tohoto výtisku a celému kolektivu MŠ i všem
dětem gratulujeme za pochvalu, kterou se jim za jejich šikovnost, dovednosti a rozvahu dostalo…
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Obecní knihovna Dobroměřice
Milé dámy, vážení pánové, dětští návštěvníci, čtenáři i nečtenáři,
jsem ráda, že si najdete cestu do knihovny, ať už je příležitost jakákoliv. Ne každý si přijde
přečíst nebo půjčit knihu. Naše dámy chodí každou středu na „babinec“, jiní si přijdou posedět a
poklábosit, někteří jen ze zvědavosti nakouknou. Knihovna se také díky vám návštěvníkům stala
oceněným komunitním centrem.
Opět pro vás připravujeme zájezd do divadla, opět je doprava zdarma a platí se jen
vstupenka. Přihlašovat se můžete v knihovně nebo kanceláři obecního úřadu. I letos vás budeme
moci pozvat do venkovní čítárny na zahradu v mateřské škole a nebude to jen o čtení. Včas vás
budeme prostřednictví plakátů informovat.
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 7 let od oficiálního založení.
Tato doba není nikterak dlouhá, ale myslím si, že jsme
již pevnou součástí naší krásné obce Dobroměřice.

Naši členové i v loňském roce přispěli svou aktivitou u různých kulturních a sportovních akcí
pořádaných v naší obci a to je dobře. Spolupráci budeme i nadále utužovat a rozvíjet s našimi kolegy ze
spolků. Obec Dobroměřice je jedním z našich sponzorů a chtěl bych paní starostce a zastupitelům obce,
touto cestou moc poděkovat za finanční podporu pro rok 2017.
Letošní rok 2017 jsme jako vždy, začali Novoročním setkáním našich členů na RC letišti. Počasí
1. ledna 2017 nebylo až tak povedené, jako v roce 2016 a přišli pouze ti skalní a ti kteří byli zdrávi . I
přes nepřízeň počasí naši členové poprvé v letošním roce uchopili kniply svých RC ovladačů a zamířili
k oblakům.
Zimní čas byl letos více než dlouhý a naše
hoby je sezónní záležitost. Přesto někteří
z našich trénují svůj um i v zimě a chodí létat
do tělocvičen a sportovních hal, aby
zdokonalili své RC letecké umění .
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Dne 28. 1. 2017 jsme pořádali členskou schůzi našeho klubu v KD Dobroměřice. Na programu toho
bylo více než hodně a jeden z bodů programu byla změna statutu našeho RC modelářského klubu
vzhledem k legislativě ČR, z O.S. (občanské sdružení) na Z.S. (zapsaný spolek ). Plánované akce na
letošní rok najdete na našich webových stránkách nebo našem FB a není jich zrovna málo . Aktivitu i
nadále vyvíjíme mimo naši obec a tím ji i reprezentujeme a zviditelňujeme. Poděkování za profesní
přístup a zajištění občerstvení p. Novákovi a obsluze KD Dobroměřice je zde na místě.

První letošní společnou akcí s naší obcí a spolky v Dobroměřicích byl Masopust, který se konal
25. února. Super počasí a skvělá parta lidí, která celý průvod vedla, je známkou toho, že v obci tradice
nezůstaly na mrtvém bodě a naše obec žije v každém ročním období. Určitě jste všichni viděli fotografie
z této sobotní akce ale, přesto několik málo přidám do našeho příspěvku. Už teď se těšíme na Májové
oslavy .
Masky na fotografii nemusím popisovat, určitě je všichni poznáte .
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Srdečně bych Vás pozval na naše první letošní závody EPP a WW1 souboje letadel, který se musel
posunout z původně plánovaného termínu 2 .4. 2017 na 19. 3. 2017. Letošní rok nám přislíbili kolegové
z UL účast, tak budeme mít nové soupeře, které ještě ve vzduchu neznáme. O to budou naše první
závody zajímavější. Těšíme se na Vás, závody atraktivní pro diváky začínají v 10,00 hodin.
Za RC modelářský klub Dobroměřice Libor Sláma
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T. J. SOKOL DOBROMĚŘICE
PŘIPRAVUJEME
Pálení čarodejnic na Červeňáku – neděle 30. 4. 2017
Poslední dubnový den již tradičně patří pálení čarodějnic. I pro letošní rok připravujeme společně
s lounským Sokolem a také s SDH Dobroměřice tuto akci na Červeňáku. Určitě nebude scházet opékání
buřtů a dětské soutěže jako např. slalom na koštěti, hod koštětem na cíl, nebo ropuchou do kotlíku.
Předpokládaný začátek akce je v 15:30 hodin s tím, že děti cestou na vrch Červeňák budou postupně
plnit úkoly.

Dětský den na Červeňáku s podtitulem RECYKLIÁDA
sobota 3. 6. 2017
Další akcí, při které spojí síly dobroměřický a lounský Sokol a také Svaz českých turistů je Dětský den
na Červeňáku. Do cíle, k vrchu Červeňáku, budou muset děti dorazit trasou, při které plní různé
zajímavé úkoly. Letošní dětský den se uskuteční s podtitulem RECYKLIÁDA, takže děti i jejich
dospělácký doprovod se mají jistě na co těšit a všichni si tak mohou užít krásné sobotní odpoledne.
Předpokládaný začátek akce je ve 14:00 hodin.

Dětský den na Červeňáku, 28. 5. 2016 – minulý rok s podtitulem PIRÁTI NA SUCHU
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Příobecní tábor 2017
Každý rok, s příchodem prázdnin, musí rodiče řešit i jeden problém - jak zabavit v létě svého potomka.
Situaci komplikuje navíc ještě skutečnost, že většina lidí si v létě nemůže vzít volno třeba na celý měsíc.
Z tohoto důvodu, jsme již před šesti lety, začali organizovat tzv. Příobecní tábor. Zájem o tento tábor
byl ze strany rodičů a dětí, tak velký, že již poslední dva roky organizujeme turnusy dva a jinak tomu
nebude ani letos.
Tábory organizujeme v tzv. kombinované formě. To znamená, že s námi budou moci děti nocovat a ty
méně odvážné denně docházet. Přípravy a organizace těchto táborů jsou již v plném proudu, tak
abychom dokázali dětem zajistit týdny plné zábavy a zajímavých aktivit. Pro děti budou připraveny
kolektivní hry, sportovní soutěže, výlety do okolí, celodenní výlet, kreativní tvoření.
Zázemí nám opět poskytne areál MŠ Dobroměřice i areál Turistické ubytovny a samozřejmě i naše
sokolovna. K areálu MŠ i Turistické ubytovně náleží zahrada s pískovištěm, prolézačkami a herními
prvky, které mohou děti kdykoliv využít v rámci volného času. Po celou dobu trvání táborů je vždy
zajištěn kvalifikovaný pedagogický personál a samozřejmě zdravotník. Celková kapacita obou táborů
bude 70 dětí. Zároveň se snažíme z táborů zajišťovat pro rodiče informace včetně fotografií, které denně
ukládáme na web.
Prostřednictvím našich webových stránek se můžete dozvědět průběžné informace k oběma táborům.
Od 1. 3. 2017 si zde můžete stáhnout i přihlášku a další propozice budeme průběžně zveřejňovat.
Dobrou zprávou pro nás je, že kapacity obou táborů jsou téměř již naplněné a zbývá jen několik volných
místeček.
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ZÁVĚREM
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
HEZKÉ JARO a zároveň Vás také pozvat do sokolovny:

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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"Zdravíme všechny příznivce sportu a tance. Rády bychom Vás pozvaly na naše hodiny
probíhající pravidelně každé pondělí a středu v Kulturním domě v Dobroměřicích. V 18:30
můžete navštívit hodinu Zumby (taneční fitness hodina), která je zaměřená na spalování a také se
skvěle odreagujete. Následuje posilovací a formovací hodina od 19:30. Tyto časy platí pro oba
dny. Přijďte se s námi zapotit! Najdete nás také na Facebooku a Instagramu pod jménem
"Dancefit Nikola Šrámková". Těšíme se se na Vaši návštěvu."
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Zveme Vás na

pořádaný oddílem FK Středohor Dobroměřice ve
spolupráci s obcí Dobroměřice
pro ročník 2004 a ml.
dne 17. 06. 2017 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 13 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
Mládežnické týmy po odehrání svých mistrovských utkání podzimní části sezony vůbec nezahálely a
vyjma vánočních svátků se připravovaly poctivě na jarní část sezóny. Součástí přípravy, která stále
probíhá, jsou většinou i halové turnaje doplněné přátelskými utkáními na umělé trávě u našich soupeřů,
jelikož bohužel tuto my nemáme k dispozici. Kluci se turnajů zúčastňují s velkými úspěchy, kde není až
tak důležité, na jakém místě se umístili. O našich výsledcích se může každý přesvědčit na našich
webových stránkách, kam jsou pravidelně umisťovány referáty z jednotlivých akcí, kterých se
účastníme. Největší radost mám z toho, že děti hra baví a zúčastňují se turnajů a tréninků v hojném
počtu. Výsledkem je velmi pohledná hra, a to nejen v konfrontaci s okolními týmy, ale i s týmy z Prahy
a dalších krajů, kde jsme stále častěji dotazováni, kde vůbec ty Dobroměřice jsou. Kluci ke svým
fotbalovým povinnostem přistupují ve většině případů zodpovědně a je na nich vidět, že jsou velmi
dobrým kolektivem s čistým charakterem. To je nejen pro nás, ale i pro samotné rodiče opravdu tou
největší odměnou, jelikož nejdůležitější v tomto případě je, aby z dětí vyrostli zodpovědní lidé se
smyslem pro povinnost. A to kluci v současné době jsou.
Každopádně vše toto by nebylo možné bez přispění všech, kteří se na tomto vývoji podílejí v čele
s rodiči a sponzory včetně obce Dobroměřice a bez jejich pomoci bych si nedokázal představit
bezproblémový chod nejen družstev mládeže, ale i celého fotbalového klubu. Všem dětem, trenérům,
rodičům, sponzorům a dalším, kteří se kolem tohoto všeho pohybují, moc děkuji za podporu a doufám,
že důvěru nezklameme a nastolený trend udržíme, minimálně na stejné úrovni jako dosud.

Text a foto Aleš Havelka
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FK DOBROMĚŘICE
Tabulka „A“ týmu – dospělí

Tabulka „B“ týmu – dospělí

1.

FK Dobroměřice

13

2.

TJ Spartak Perštejn

13

42:24

25

2.

FK Dobroměřice 13

40:27

28

3.

Ledvice

13

37:31

24

3.

Žatec B

13

48:33

25

4.

FK Postoloprty

13

31:23

22

4.

FK Chlumčany

13

35:21

25

5.

1. FC Spořice

13

29:33

21

5.

TJ Krásný Dvůr

13

40:24

23

6.

SK Ervěnice - Jirkov

13

26:23

20

6.

SK Cítoliby

13

34:23

21

7.

TJ Tatran Podbořany

13

28:29

19

7.

Kozly

13

30:31

19

8.

TJ Sokol Obrnice

13

32:28

18

8.

FK Peruc

13

24:24

17

9.

TJ Sokol Domoušice

13

22:21

18

9.

FK Vroutek B

13

31:48

16

10.

FK Seko Louny B

13

29:27

16

10.

TJ Sokol Lenešice 13

28:36

14

11.

Březno

13

21:27

16

11.

TJ Žiželice

13

30:34

13

12.

TJ Sokol Údlice

13

24:37

16

12.

FK Výškov

13

31:37

13

13.

TJ Kopisty

13

15:42

13

13.

SK Slavětín

13

20:43

9

14.

AFK LoKo Chomutov

13

19:35

11

14.

TJ Blatno

13

23:53

7

37:12

33

1.

Tabulka - mladší žáci

SK Černčice

13

34:14

30

Tabulka - mladší přípravka

1.

AFK LoKo Chomutov

64:21

29

1.

Jazzmani Žatec

117:15

24

2.

Louny B

58:14

28

2.

Havran Kryry

68:32

18

3.

FK Čechie Hrušovany

49:10

27

3.

FK Dobroměřice

73:52

18

4.

FK Postoloprty

66:17

25

4.

FK Postoloprty

60:45

15

5.

TJ Slovan Vejprty

35:22

19

5.

Vroutek

69:43

12

6.

Sokol Údlice

37:40

17

6.

SK Černčice

35:44

12

7.

Aver Roma Most

38:35

16

7.

Slavětín

47:42

6

8.

Krásný Dvůr

49:50

14

8.

SK Cíloliby

34:113

3

9.

FK Dobroměřice

25:30

13

9.

Slavoj Žatec

22:139

0

10.

Spartak Perštejn

15:55

5

11.

TJ Jiskra Kovářská

14:67

3

12.

Sokol Vilémov

8:97

1
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Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice
Vážení spoluobčané,
první letošní vydání dobromerickeho zpravodaje máte právě v rukou. Na této stránce mi dovolte, abych
vám přiblížil činnost našeho sboru za uplynulé měsíce od posledního vydání. Rok 2017 pro nás začal
jako každoročně požárními dozory během kulturních akcí na lounske Zastávce. V měsíci lednu jsme
byli pozvaní na výroční valnou hromadu našich kamarádů z Minic. Naše výroční schůze se konala
20. 1. 2017. na sále kulturního domu v Dobroměřicích. Během schůze proběhlo také významné
poděkování našemu mladému členovi za záslužný čin, a to když nalezl ještě s dalšími kamarády tašku

s hotovostí, kterou následně odevzdali na Policii. V tašce byl celý důchod osmdesátileté ženy, která se o
ni přihlásila. Petr Prchal ml. obdržel ocenění od vedení obce i hasičského sboru.
Byli jsme také zváni na výroční schůze spřátelených sborů v okolí, kterých jsme se zúčastňovali.
Bezpochyby naše největší akce během celého roku je hasičský ples. Letos jsme pořádali již desátý
reprezentační. Účast byla jako každoročně vysoká. Během večera vystoupili samozřejmě naší Soptici,
biketrial a parkour show a také Pyroterra. Celý večer bavila a hrála kapela Reflex. Za jejich dlouholetou
spolupráci jim velice děkujeme a vážíme si ji. Poděkování ale patří mnoho dalším lidem. Kdybychom je
chtěli jmenovat, popsali bychom celý zpravodaj. Všem tedy moc a moc děkujeme a už se těšíme na
ročník jedenáctý. Navštívili jsme také hasičské plesy ve Slavětíně a Hřivicích. Jak říkáme, inspirace
není nikdy dost.
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Nesmí chybět ani odborná příprava členů a to jak velitelů, strojniků, preventistů, vedoucích mladých
hasičů, rozhodčích a také řádných členů vjezdové jednotky. V neposlední řadě se podílíme s obecním
úřadem na organizování obecního Masopustu, který měl hojnou účast masek.
V následujícím období chystáme pálení čarodějnic 29. 4. v hasičské zbrojnici. Samozřejmě nebude
chybět trénování na začínající sportovní sezónu. A pak již budou vrcholit přípravy na Máje, kterých se
již tradičně aktivně zúčastňujeme.
Tolik pár vět za uplynulé období z fungování SDH Dobroměřice. Pokud vás zajímá naše činnost,
sledujte nás na Facebooku SDH Dobroměřice nebo Sdh Dobroměřice Soptici. Děkujeme.
Za SDH starosta Jiří Sailer.
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Soptíci – kroužek mladých hasičů
Před koncem roku Soptíci opět nezaháleli. Celý měsíc listopad byl v režimu nacvičování na vystoupení
na akci „Rozsvícení vánočního stromku“ – Soptíci zde předvedli živý betlém spolu s živou ovečkou a
kozou.
Dne 9. prosince 2016 se poprvé konala i 1. Výroční schůze mladých hasičů v Kulturním domě
Dobroměřice, Soptíci dostali malé dárečky za jejich celoroční práci a společně si zahráli hry a
samozřejmě nesměla chybět ani diskotéka, kterou si náležitě užili.
Ve vánočním čase si Soptíci ozdobili svůj vánoční stromek v hasičárně, kde pak každý z nich našel
malý dárek. Měsíc leden byl opět ve znamení tréninku, ale nyní na 10. hasičský ples – Soptíci na
písničku „V mládi jsem se učil hasičem“ předvedli text písničky i s tancem a svojí kapelou. A
nepřekvapilo nás, že sklidili veliký úspěch od hostů plesu a jejich odměnou nebyl jen potlesk, ale i
sladká odměna formou dortu.
Nyní je před námi opět sezóna soutěží, která končí na podzim. Čeká nás v létě již 3. soustředění opět na
farmě Zababeč v Třebušíně, kam se Soptíci přáli vrátit a samozřejmě nás čeká i plno dalších zážitků a
úspěchů i v tomto roce.
Za SDH Dobroměřice děkuje starosta Jiří Sailer
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK
DOBROMĚŘICE
pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníčku pod kostelem

20. května 2017
Pro dospělé a mládež
Zahájení: 7.00 hodin

Startovné: 250,- Kč
Ukončení: 13.00 hodin

21. května 2017
Pro děti do 15 let
Zahájení: 9.00 hodin

Startovné: zdarma
Ukončení: 12.00 hodin

Prezence 30 minut před zahájením samotných závodů
Pro každého závodníka připraveno občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé
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Již řadu let patří 22. březen vodě, je totiž vyhlášen světovým dnem vody. A právě ve středu
22. března 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů již 18. ročníku celostátní fotografické soutěže se
zahraniční účastí v Litvínově. Ve Schola Humanitas se zde sešli zástupci společností, které nad soutěží
převzaly záštitu, aby předali odměny výhercům. Ty vybrala odborná porota, ve které mimo jiných
zasedli také dva profesionální fotografové. Soutěžilo se ve třech kategoriích – jednou byly děti 1. stupně
ZŠ, ve druhé děti 2. stupně ZŠ a studenti středních škol a ve třetí kategorii pak široká veřejnost. Porotci
vybírali z téměř dvou set fotografií. A mezi těmi nejmladšími zazněly i Dobroměřice, protože třetí místo
získalo děvče právě od nás.
Již teď je připravován další ročník soutěže, a protože víme, že v naší obci máme řadu fotografů, tak vás
nabádáme, abyste svá díla neváhali poslat a podělit se pak o úspěchy. Současně vyzýváme všechny,
které jejich koníček a dovednost dovedla k nějakému úspěchu, aby nám to sdělili. Rádi o vás napíšeme.
Dne
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Informace Obecního úřadu Dobroměřice

Upozorňujeme, že na 8. 4. 2017 jsme pro vás připravili sběrovou sobotu.
Připomeneme vám ji jako obvykle letáčky vhozenými do schránky.

Připomínáme všem, že je třeba uzavřít dodatky ke smlouvám na odvoz a
likvidaci komunálního odpadu a termín splatnosti úhrady dle uzavřených
smluv je 31. 3. 2017. Vyhnete se tak následnému vymáhání, případně exekuci.
Všem, kteří jste tak již učinili, děkujeme.

Připomínáme všem, kteří dosud nepřihlásili své psí miláčky, nebo neuhradili
poplatek za psa za rok 2017, že je tak třeba neprodleně učinit. Své pejsky
přihlašujte do evidence nejpozději ve třech měsících věku štěněte.

Začali jsme spolupracovat se společností Ekolamp s.r.o., která nám poskytla box
na sběr vysloužilých úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Takové zářivky a
žárovky můžete odevzdávat do sběrného boxu umístěného v chodbě obecního
úřadu, nebo předat obsluze sběrného dvora.

Změna legislativy a podmínek zaměstnávání VPP pracovníků na dotaci od Úřadu
práce nám přinesla některé komplikace. V současné době nemůžeme zaměstnávat ty
pracovníky, kteří úklid obce a údržbu zeleně u nás v obci prováděli, protože nám je
ÚP neposkytne. Samozřejmě stále jednáme, snažíme se zajistit pracovníky také na
veřejnou smlouvu, ale disponujeme v tuto chvíli na celou obec pouze dvěma
zaměstnanci. Blížící se vegetační sezóna bude tedy do začátku června pro nás
všechny velmi náročná, ale uděláme vše pro to, aby obec byla v co nejlepším stavu.

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
13. května 2017
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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