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Slovo starostky…
S velkým potěšením dnes nahradím část slov fotografií, obrázkem z našich Staročeských májů. Ty
se povedly nejen krásným počasím, ale také dobrou náladou všech krojovaných tanečníků a
tanečnic, malých i velkých a pozitivní energií a radostí, která byla vidět nejen na samotné chase,
ale i ostatních účastnících. Slova díků si zasloužíte všichni, kteří jste se jakoukoliv měrou na
úspěšné májové sobotě podíleli. Podívejte se sami:

Kromě dovolených a prázdnin, jejichž čas právě nastává, nás ale čeká také další stavební činnost
v obci. Jak jsme slíbili, pokračujeme v opravách komunikací a teď přichází na řadu ulice U Hřiště.
Již 27. 6. 2016 budeme předávat ulici (staveniště) zhotoviteli, který bude stavbu realizovat. Pro
některé z vás to bude znamenat omezení dopravní a budete obtěžováni zvýšeným hlukem a
prašností. To ale bude vykoupeno konečně novými chodníky i silnicí.
Ještě než začneme stavět, stihneme se spolu s dětmi a všemi, kteří přijdou, rozloučit s končícím
školním rokem na dětském dni na fotbalovém hřišti.
Přeji všem krásné slunečné léto plné pohody a dětem mnoho zajímavých prázdninových zážitků.

Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
V tisku „Království české“ z roku 1907, který vydalo
Nakladatelství Pavla Kórbra v Praze se na stranách 383 a 384
píše:
„ … Za „Střelnicí“ u tzv. „tůní“ jest dlouhý
kamenný most přes louky pro erární silnici o 40
obloucích. Prvotně byl stavěn r. 1605, r. 1814
byl odstraněn a po té nynějším nahrazen, aby
za povodní s břehu na břeh se nad lukami mohlo
přecházeti.
Na východ odtud za drahou Pražsko-Duchcovskou, vedoucí tudy po vysokém
náspu s mosty, jest samota Bužehrady (Lužehrad), půvabné výletní místo
s mnohými popelovými vrstvami.
Blízké Dobroměřice mají starobylý fil. kostel sv. Matouše, z r. 1331
farní. Pod svrchní omítkou nalezeny tam vzácné malby středověké, ale
tak poškozené, že obnoviti je asi nebude již možno…“
A přes tuto prognózu se dílo zčásti podařilo a na vzácné fresky se přijel podívat v sobotu
4. 6. 2016 hned celý autobus návštěvníků ze Slánské akademie volného času. Prohlídka byla
provázena velice poutavým výkladem PhDr. Víta Honyse z Národního památkového ústavu z Ústí
nad Labem, a protože mezi návštěvníky byl také varhaník, jeho prsty rozezněly i kostelní varhany.

Obecní knihovna Dobroměřice
Milé dámy, vážení pánové, dětští návštěvníci,
že nejsme „jen“ knihovna, ale také místo k setkávání, získávání informací, kontaktů i
místo, kde se můžete pobavit a relaxovat, již víte.
Na žádost účastnic našeho DOBROMĚŘICKÉHO BABINCIE, se scházíme již ne
jednou za čtrnáct dní, ale každou středu od 15 hodin. A část toho, co se tam děje,
můžete shlédnout ve fotogalerii na našich internetových stránkách.
Pro širokou veřejnost jsme připravili zájezd na večerní venkovní představení
muzikálu Noc na Karlštejně, které se bude konat na Hněvíně v Mostě ve čtvrtek
23. 6. 2016. Autobus je zcela zdarma a odjíždí od Obecního úřadu v 19.00 hodin.
Vstupenky si můžete zakoupit v naší knihovně za 300,- Kč. Tímto počinem si připomínáme
sedmisté výročí narození panovníka Karla IV., které je provázeno v celé zemi zajímavými akcemi.
Stejně jako vloni jsme pro všechny připravili také venkovní čítárnu. Tentokrát to bude ve dnech
15. – 18. 6. 2016 na zahradě MŠ v Dobroměřicích a opět bude čítárna obohacena programem pro
děti i dospělé.
Srdečně všechny zvu a těším se naše případné 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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T. J. SOKOL DOBROMĚŘICE
CO NÁS ČEKÁ
Koncem června přeruší svou činnost všechny oddíly a sokolovna se na měsíc uzavře. V této
době budou probíhat další interiérové opravy a vylepšení. Od srpna již začnou některé oddíly
postupně obnovovat svou činnost. Plný provoz a rozběh všech oddílů je naplánován na září. Již
nyní připravujeme pro širokou veřejnost cvičební hodiny pro příští školní rok 2016/2017. Pro
děti nebude scházet určitě cvičeníčko pro děti, mažoretky a stolní tenis. Dále bude pokračovat
úspěšný oddíl dospěláckých stolních tenistů. Pro ženy budou připraveny cvičební hodiny
kondičního cvičení – BODYSTYLING a AKTIVNÍ SENIORKA.
Program v červenci a srpnu naplňují dva turnusy našich příobecních táborů, jejichž přípravy
jsou již v plném proudu. Díky aktivitě našich členů zde najde prázdninové útočiště celkem
osmdesát dětí. Zázemí nám poskytne opět areál MŠ Dobroměřice, kde PIRÁTSKÝ tábor přivítá
děti 24. 7. 2016, a také areál Turistické ubytovny, kde 31. 7. 2016 začíná VOJENSKÝ tábor. Při
organizaci těchto příobecních táborů se setkáváme s aktivitou dobroměřických občanů, kteří
přinášejí dětem v době konání táborů výpěstky ze svých zahrádek (okurky, rajčátka, jablka…),
někteří napečou různé dobrůtky, po kterých se vždy jen zapráší. Za tuto aktivitu ještě jednou
moc děkujeme.

PŘIPRAVUJEME
Poznávací zájezd VINAŘSTVÍ a plavba lodí PORTA BOHEMICA
V tomto roce oslavujeme výročí 700 let narození velkého panovníka Karla IV. Jistě je
všeobecně známo, že právě Karel IV. se zasloužil o velký rozvoj vinařství na Českém území.
Proto bychom rádi v září 2016 navštívili vinařství, která jsou, dalo by se říci, za humny.
Podívali bychom se do nově vzniklého vinařství v Třebívlicích, dále by naše cesty směřovaly do
vinařství Velké Žernoseky. V přístavišti ve Velkých Žernosekách bychom nastoupili na výletní
loď, která nás doveze hlubokým údolím PORTA BOHEMICA do Ústí nad Labem.
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OHLÉDNUTÍ
Úspěchy stolních tenistů
Závodní sezóna stolních tenistů již skončila a tak nám dovolte, abychom vám v krátkosti
přiblížili úspěchy těchto borců.
Pro žáky/žákyně již sezona skončila v květnu. Byla korunována účastí dvou zástupců
dobroměřického Sokola na mistrovství České republiky (MČR) ve stolním tenise. Z každého
kraje, postupují vždy jen dva zástupci. Právě Ústecký kraj reprezentoval v kategorii mladších
žáků Matěj Kadlec z dobroměřického Sokola a v kategorii nejmladších žákyň si účast na MČR
vybojovala i Sára Brandtlová. Na MČR ve stolním tenise v kategorii ml. žáků/žákyň neměla svá
zastoupení tak velká města jako Ústí n. Labem, Teplice, Most, Děčín, Chomutov, Louny ale
Dobroměřice ano. Pro tento oddíl je to zatím největší úspěch mládežnického stolního tenisu
v jeho historii. V celkovém hodnocení Ústeckého kraje se v kategorii nejmladších žáků umístil
na celkovém třetím místě Aleš Brandtl. Sára Brandtlová v kategorii nejmladších žákyň
získala skvělé první místo a v kategorii mladších žáků třetí místo obsadil Matěj Kadlec.
Všichni po odehrání pouze jednoho republikového turnaje ve Vlašimi a účastí na MČR, jsou
také zařazeni v republikovém žebříčku.
Jde o skvělé výsledky žákovského stolního tenisu, za kterými stojí dobrá trenérská práce pana
Aleše Brandtla a pana Holého, kteří se dětem věnují 2x v týdnu ve svém volném času a bez
nároku na jakýkoliv honorář, za což jim patří velké díky.
Stolní tenis mužů, Družstvo A, v minulé závodní sezóně postoupilo z krajského přeboru třídy 2
do druhé nejvyšší krajské soutěže, kde v letošní závodní sezóně obsadilo skvělé 5. místo.
Jaroslav Reichl na přeborech Ústeckého kraje, skončil celkově devátý.
Stolní tenis mužů, Družstvo B, v minulé závodní sezóně odehrálo okresní soutěž třídy 1 a zde se
umístilo v polovině tabulky, tedy na pátém místě.

Sára Brandtlová, krajské přebory v Chomutově
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foto: Aleš Brandtl

Velikonoční tvoření pro malé i velké
Týden před Velikonocemi uspořádal náš tým šikovných ručiček v klubovně naší dobroměřické
sokolovny velikonoční tvořivý den, jak pro děti, tak pro dospěláky. Všichni si vyzkoušeli
zdobení vajíček voskem, výrobu zápichů, zdobení velikonočních perníčků a výrobu ozdobného
závěsu na dveře. Kreativitě se meze nekladly, a tak pod rukama dětí i dospěláků
vznikaly velikonoční dekorace i zcela neobvyklé. Potěšilo nás, že jste nám přinesli ukázat i své
výrobky spojené právě s oslavou svátků jara. Na děti čekaly pochoutky, jako pečený beránek,
velikonoční linecké pečivo a dospěláci mohli ochutnat vaječnou tlačenku, vše z dílen sester
sokolek. Kdo chtěl, mohl si dát čaj nebo kávu a posedět v příjemné atmosféře. Díky Vašim
kladným ohlasům, budeme v těchto společných akcích pro děti a dospěláky určitě pokračovat na
podzim.

Velikonoční tvoření pro malé i velké, sokolovna 19. 3. 2016

foto: Iva Hušková

Pálení čarodejnic na Červeňáku
Poslední dubnový den patřil tradičně pálení čarodějnic, opékání buřtů a dětským soutěžím jako
např. slalom na koštěti, hod koštětem na cíl, nebo ropuchou do kotlíku. Počasí bylo nádherné, i
účast tomu odpovídala. Dostavilo se mnoho dětí a na svých strojích přiletěla spousta čarodějnic.
Hlavní čarodějnici však nevyšel přistávací manévr a zachytila se na konstrukci výškového
stožáru. Díky zásahu dobrovolných hasičů z Dobroměřic, se podařilo uvízlou čarodějnici
vyprostit a podvečer mohl být zakončen opékáním buřtíku. Těšíme se na ČARODĚJNICE příští
rok opět na Červeňáku.
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Poznávací zájezd – Krušnohorské perly
V minulém roce jsme zaznamenali velice pozitivní zájem ze strany občanů o naše poznávací
zájezdy. V letošním roce jsme pro Vás připravili určitě dva, možná i tři zájezdy tohoto typu.
V úterý 3. 5. 2016 se uskutečnil poznávací zájezd, který začínal návštěvou výrobního závodu
Českého porcelánu v Dubí. Ten je proslulý svou výrobou cibulového porcelánu. Měli jsme
možnost vidět celý proces výroby porcelánu. Součástí prohlídky byl i Dům porcelánu s modrou
krví, kde je stálá expozice dubského porcelánu, ale také výrobky manufaktury Royal Dux. Další
zastávkou v Dubí byl Kostel Panny Marie, který je údajně nejsevernější benátskou stavbou
v Evropě. Dalším cílem naší cesty byl zámek v Duchcově, kde několik let pobýval jako
knihovník Giacomo Casanova. Ten kdo chtěl, prohlédl si zámek a jiní využili možnost
prohlédnout si město Duchcov. Bohužel čas nám nedovolil zastavit se v informačním centru
elektrárny Ledvice, tak snad někdy příště si to vynahradíme. Poslední naší zastávkou byl zámek
Jezeří, kterému se svého času říkalo Krušnohorská perla. Toto dříve honosné sídlo Lobkowiců
se dnes vypíná na skalnatém ostrohu ve výšce 387 m nad hnědouhelnými doly, jako orlí hnízdo.
Tento zámek stále čeká na opravy většiny svých interiérů, ale i exteriérů. Posezením v příjemné
zámecké restauraci jsme zakončili náš poznávací zájezd. Pevně doufáme, že ten, kdo se s námi
zúčastnil tohoto dalšího poznávacího zájezdu, se nenudil a třeba jsme i někoho inspirovali
k rodinným výletům.

Dům s modrou krví, Dubí 3. 5. 2016

foto: Iva Hušková
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Folklórní festival Českého středohoří v Třebívlicích
Již v minulém roce, se náš smíšený soubor Dobrošek, zúčastnil „Folklórního festivalu Českého
středohoří“ v Třebívlicích s nebývale úspěšným vystoupením Hoštice. I v letošním roce jsme
byli na tento festival, který proběhl v krásném přírodním amfiteátru, pozváni. Zároveň jsme se
zúčastnili i krojovaného průvodu.

Dětský den na Červeňáku aneb „Piráti na suchu“
Další akcí, při které spojily síly dobroměřický a lounský Sokol a také Svaz českých turistů, se stal již
tradiční Dětský den na Červeňáku. Do cíle, k vrchu Červeňáku,
musely děti dorazit trasou, při které plnily různé úkoly a kde na ně čekali piráti, jako např. Dlouhý Ben,
Černý Bart, Černovous, nebo kapitán Dřevěná noha. Počasí nám opět přálo a proto si všichni příchozí děti i dospělácký doprovod - užili krásné odpoledne.
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ZÁVĚREM
Naše T. J. Sokol Dobroměřice pořádá akce pro celou širokou veřejnost. Jakékoliv tzv. cvičební
hodiny může též využít kdokoliv z řad občanů. Informace o pořádaných akcích uveřejňujeme
pravidelně hlavně na našich webových stránkách http://sokol-dobromerice.webnode.cz/, nebo
právě v „Dobroměřickém zpravodaji“. Dále můžete shlédnout fotografie na
http://dobrosky.rajce.idnes.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.
Jarní měsíce jsou za námi a nyní nás čekají krásné letní dny plné sluníčka. Jménem všech
členů Tělocvičné jednoty Sokol Dobroměřice přeji občanům Dobroměřic hezké a
odpočinkové LÉTO.
Text: Iva Hušková, Aleš Brandtl – T. J. Sokol Dobroměřice

Čarodejnice na Červeňáku, 30. 4. 2016

foto: Káťa Srbová
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Vážení spoluobčané,
RC modelář Dobroměřice začal své jarní aktivity
Jarní Dobroměřickou stuhou, která se konala
20. března a někteří z Vás se byli podívat na naše
již tradiční zápolení se stuhami. Závodníkům
přálo počasí jen částečně, silný vítr
znepříjemňoval souboje a prověřil kvality všech
pilotů RC. Nejlepší z našich byl na sedmém místě Radek Termer kategorii EPP Combat. Jarní účast
byla opět velká, část pilotů se připravuje na závodní sezonu a naše „brzké závody“ jsou pro ně
tréninkem .

Sedmého května se již tradičně otevřelo
nebe. Posunutý termín z 30. 4. 2016 se
vyplatil a počasí bylo nádherné. Dětí se
tentokrát nesešlo sice až tolik,
registrovalo se jich zhruba třicet. Pod
taktovkou K. Slámy se děti utkaly v již
tradičních soutěžích a za pomoci
zástupců spolků Sokola a rybářů vše
proběhlo na jedničku. Všechny děti
dostaly sladkou odměnu u každé ze
soutěží a na závěr se losovalo
z klobouku. Dík patří modelářům LMK

Louny za ukázku modelů vojenské techniky a shozu
bonbonů z RC modelu. Shlédli jsme zásah Sboru
dobrovolných hasičů Dobroměřice, kteří nám v krátké
době uhasili hořící pneumatiku. Děti se mohly svést na
koni a poníkovi. Nechyběly samozřejmě ukázky všech
druhů RC modelů, jak členů RC Dobroměřice, tak
kamarádů pilotů s jiných klubů, kteří naše pozvání
přijali.
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Někteří z našich členů se zúčastnili
Májových oslav v naší obci. Dík patří
Dobrovolným hasičům za skvělou
organizaci a paní starostce, že tuto tradici
i nadále upevňuje. Máje se moc povedly,
byla spousta legrace a účast občanů a
občánků velká, to jistě všichni víte .
Více fotografií najdete na našem
modelářském rajčeti
http://rcdobromerice.rajce.idnes.cz/
Již tradicí našeho klubu, je návštěva
květnové akce Motorkáři dětem na
Stochově, které se letos konalo 21. 5.
odpoledne. Výtěžek celé této akce je věnován na provoz dětského domova na Stochově.

Co nás ještě čeká, kde nás můžete vidět??
Dne 25. 6. 2016 zajišťujeme na našem RC letišti jako pořádající již druhé závody „opravdových“ pilotů
RC (http://www.rcklub-ul.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=39) pod
názvem RCA-Ústecké červnové akrobaty. Budou probíhat současně s akcí DOBRODĚŇÍ, které se
bude konat ve Stromovce v Lounech, odpoledne cca od 14.00 hodin. Vezměte ratolesti a přijďte se
podívat dopoledne na krásné závody velmi pěkných modelů a odpoledne podpořit charitativní akci. Její
výtěžek je věnován na konta dětem, které to potřebují. V loňském roce byl výtěžek 53 000,- Kč
rozdělen mezi:
 Centrum terapie autismu v Lounech
 Projekt "Slyším, tedy čtu"
Více o tomto spolku Dobroděj najdete na těchto webových stránkách: http://www.dobrodejovo.cz/.
Za RC modelářský klub Dobroměřice, Vám přeji krásné léto a těším se na Vaši návštěvu při našich
akcích pořádaných v letošním roce. Děkujeme za Vaši toleranci a podporu .
Libor Sláma - předseda RC modelář Dobroměřice o.s.
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Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice
Vážení spoluobčané, pojďte se společně s námi ohlédnout za dalšími uplynulými měsíci v letošním
druhém vydání obecního zpravodaje z pohledu Sboru dobrovolných hasičů Dobroměřice.
Sbor dobrovolných hasičů + výjezdová jednotka
Letí to jako voda a máme za sebou období plesové sezóny, která nabídla plno krásných plesů, jak na
lounské Zastávce, tak v našem nově zrekonstruovaném kulturním domě. My jsme vykonávali dozor jako
požární hlídky u všech plesů a troufáme si říci, že lidé se stále dokáží skvěle bavit.
Nastává pomalu jaro, vše vzkvétá a také my se začínáme probouzet ze zimního spánku. Nastává doba
školení, výcviků, údržby techniky a vybavení, ale také trénování na požární sportovní sezónu. Školíme
se na radiostanice, probíhá školení velitelů a strojníků a také nositelů dýchací techniky a lezců. Hned
v měsíci dubnu jsme byli po ruce obecnímu úřadu s výpomocí při sběrové sobotě.
Když už byla řeč o naší preventivní činnosti, tak 26. 4. 2016 se konala beseda pro děti v naší mateřské
škole. Zde jsme žáčky seznámili s tím, jak vůbec poznají hasiče, jak se chovat při požáru ale hlavně na
které telefonní číslo ohlásit jednotlivou událost. Poté následovalo taktické cvičení právě na požár
školky, kterého se zúčastnila naše jednotka ve spolupráci s profesionální jednotkou z Loun. Po cvičení
byla dětem slíbena pěna, ale bohužel počasí nám nepřálo.

Evakuace žáků mateřské školy během cvičení

Záchrana ,,Anduly,, při cvičení ve Školce

Tento čas je na různé kulturní akce a závody velice bohatý. Zahájení sportovní sezóny patří tradičně
brannému závodu ve Slavětíně, kam se družstvo dospělých vydalo společně s našimi Soptíky. Tříčlenné
hlídky tvořil vždy jeden z mužského týmu a dvě děti. Celkem nás reprezentovalo 5 hlídek a jarní
procházku přírodou jsme si patřičně užili. Hned po příjezdu ze Slavětína následoval rychlý přesun na
nedaleký Červeňák, kde pod taktovkou Sokolu
Louny a T.J. Sokol Dobroměřice probíhalo tradiční
pálení čarodějnic. Náš úkol zde byl hlavně
preventivní, dohlíželi jsme při samotném upalování
čarodějnice. Ale abychom dětem i rodičům zpestřili
odpoledne, tak jsme provedli záchranu zbloudilé
čarodějnice z vysílací věže pomocí lezecké
techniky.

Družstvo lezců při ukázce na Červeňáku
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Ani následující víkend se volno nekonalo, protože naše družstvo mužů jelo na okrskové závody do
Libočan, kde obsadili krásné 1. místo. Postoupili tak na okres a závodní sezónu skvěle zahájili.
Nezbývá, než jim držet palce v dalších závodech a 12. 6. 2016 je můžete přijet podpořit právě na okresní
soutěž do Telců.
Ale po závodech opět rychle domů podpořit naše modeláře, kteří v ten samý den otevírali nebe. Zde
jsme předvedli zásah hašení hořící pneumatiky pomocí vysokotlakého hasicího přístroje – novinkou na
českém thu v oblasti požární techniky, kterou nám zapůjčilo Hasičské obchodní centrum Teplice. Ve
stejný den se také pokládaly věnce v obci u pomníků padlých vojáku a naši dva členové zde stáli
čestnou stráž. Další činnost směřovala opět do školky, kde jsme 11. 5. 2016 společně s kolegy ze Žatce
dětem připravili několik soutěží s hasičskou tématikou. Nechyběla ukázka hašení a nakonec ani
slibovaná pěna. Bylo krásné počasí, takže pěna se ve finále proměnila ve vodu. Doufáme, že děti si
odpoledne patřičně užily.
Ukázka hašení pomocí vysokotlakého přístroje při otevírání nebe

Příprava základny na okrskové soutěži v Libočanech

14. 5. 2016 – Staročeské máje
Ano, je tomu přesně tak. Rok utekl jak voda a
měli jsme před sebou jednu z nejkrásnějších
společenských akcí roku. Jsou to právě
Staročeské máje, které u nás v obci drží
dlouholetou tradici, stmelují občany a myslím
si, že se na ně každý těší. Pro náš sbor to ale
znamená mnoho příprav a organizačních
zajištění po celý týden, aby vše, jak se říká
klaplo na jedničku. Je to například přívoz Krále,
malých břízek, zajištění všeho potřebného pro
samotný sobotní průvod a večerní zábavu. Za
pomoc a podporu děkujeme Obecnímu úřadu,
T.J. Sokolu Dobroměřice za krásné ozdobení
břízek a krále, a také paní Vilhelmové, která jako každý rok upletla krásný věnec. Děkujeme také všem
sponzorům a dobrým duším. Počasí nám opět vyšlo, průvod byl plný dětí i dospělých v krojích, ale také
spoluobčanů, kteří se k průvodu přidali. Večer se nám malinko ochladilo, ale nám a dobré zábavě to
náladu nezkazilo. Už teď se těšíme na další ročník a pevně věříme, že společnymi silami tuto krásnou
tradici v obci udržíme.
Všem co nás podporují srdečně děkujeme a věříme, že se někde na následujících akcích shledáme.
Za Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice starosta sboru Jiří Sailer
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Gratulujeme sportovcům z Dobroměřic

Jak sám trenér našich děvčat Barbory Jandové a Petry Pospíšilové říká, závod, kde děvčata uspěla, se
jmenoval poněkud krkolomně. Olympic Hopes regata 2016 v Brně, to jsou závody olympijských nadějí
16 let a mladších, které pořádají země Visegrádské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká
republika). Každý rok je pořadatelská země jiná. Letos pořádala soutěž Česká republika. Pro děvčata
bylo vypsáno pět disciplín čtyřka párová, dvojskif, skif (párové disciplíny), dvojka bez kormidelnice
(VKO Louny) a čtyřka bez kormidelnice (nepárové disciplíny).
„Nominaci na tyto závody si děvčata vyjela na kontrolních závodech. Pro tento sport nejsou v Lounech
na Ohři zrovna ideální podmínky, 1500 metrů proti proudu se třemi zatáčkami. Závodní dráha na
mezinárodních závodech je 2000 m na absolutní rovině. O to víc je tento úspěch cennější a je opravdu
zajímavé, že celá posádka včetně trenéra (to jsem prosím já ) je z Dobroměřic“, píše Jaroslav Janda,
trenér úspěšných dívek.
Trénink je velmi náročný, 4 – 5 x v týdnu (běh, kolo, posilovna, trénink na vodě) a v sezóně téměř
každý víkend závody po celé ČR. Účast na závodech je součástí tréninku, vždyť všude jinde, jsou lepší
podmínky pro tento sport než v Lounech. Nejen pan trenér, ale i my věříme, že tento úspěch děvčat je
bude motivovat, že se budou moci pochlubit i s dalšími úspěchy a ještě jednou blahopřejeme všem třem.
A také doufáme, že o příštích Májích v Dobroměřicích se nikde žádný závod konat nebude, aby májka
před domem Jandových mohla být ozdobena také Bářiným tancem.
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Foto: z archivu Jaroslava Jandy
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Mládež FK Dobroměřice
V uplynulém období se každý víkend pravidelně naše tři mládežnická družstva zúčastňují okresních
soutěží ve fotbale. Velmi dobré výsledky nejsou až tak důležité jako to, že soupeře prakticky vždy
porážíme v počtu zúčastněných dětí, kterých chodí větší množství i na tréninky. Ty se konají pravidelně
v týdnu. Na druhou stranu výsledky, kterých naše družstva dosahují, jsou velmi dobré a hlavně přístup
dětí ke svým povinnostem je stále na vysoké úrovni. To je i odměnou pro rodiče, kteří pravidelně děti
podporují.
V posledních dnech jsme již započali s přípravami na pravidelně pořádaný turnaj pro děti. Na ten vás
zveme dne 18. 6. 2016 na naše fotbalové hřiště. Letos se turnaje zúčastní velmi kvalitní mužstva, utkají
se o ceny, které jsou pro ně připraveny ve spolupráci se sponzory a hlavně obcí Dobroměřice, která se
velkou měrou na pořádání tohoto turnaje podílí. Doufám, že naše družstva přijde jako každý rok
podpořit kromě rodičů též větší množství místních obyvatel, kteří se dle ohlasů na tuto akci již také těší.
Aleš Havelka
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK DOBROMĚŘICE
pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníčku pod kostelem

27. srpna 2016
Pro dospělé a mládež
Zahájení: 7.00 hodin

Startovné: 250,- Kč
Ukončení: 14.00 hodin

28. srpna 2016
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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Rybářské dostaveníčko v Dobroměřicích.
Měsíc květen je nejen měsícem májů, kdy jaro je v plném proudu, ale jako již tradičně se
v Dobroměřicích konají rybářské závody. Nejinak tomu bylo v sobotu 21. května a v neděli 22. května.
Poprvé byly závody rozloženy do dvou dní, především z důvodu omezeného počtu stanovišť, které je
možno k rybolovu použít s ohledem na rozlohu rybníčka. Jednalo se o první závody v letošním roce,
které místní rybářský spolek připravil. V sobotu po šesté hodině ranní se do naší vesnice začali sjíždět
první vyznavači rybolovu. Po přátelském přivítání a hecování u právě rozdělaného ohně následovalo
zvláště specifické losování stanovišť soutěžících. Za krásného počasí v kategorii rybářů starších 15 ti let
soutěžilo od sedmé hodiny ranní celkem 18 příznivců Petrova cechu, a jejich výkony přišlo shlédnout
během dopoledne dalších několik desítek návštěvníků. Bylo to poněkud méně, ale vzhledem k dalším
závodům v okolí byl počet slušný. 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.
Pořadatelé připravili pro účastníky milé překvapení. Jen několik hodin před samotnými závody
byli do našeho rybníčku pod kostelem vypuštěni tři nádherní jeseteři. Vedlejší disciplínou byla
neodmyslitelná soutěž o největší ulovenou rybu, která dostala obohacením rybí říše další náboj. Během
několika desítek minut byl zaznamenán první pokus o úlovek jesetera, bohužel rybu se ulovit
nepodařilo. Zhruba po další hodině se zatajil všem rybářům a přihlížejícím divákům dech, kdy
největšího jesetera zlákala nástraha Petra Kovárny. Po několika minutovém zdolávání byl uloven
nádherný 109 centimetru měřící jeseter. Po nezbytném přeměření délky a pořízení fotek byl tento rybí
král šetrně vrácen zpět do rybníčka.

Foto: Šťastní rybáři s největší ulovenou rybou z prvních letošních závodů v Dobroměřicích.
Během dopoledne byl tento krasavec uloven ještě Františkem Procházkou. Byly zaznamenány
ještě další záběry a pokusy o ulovení jesetera, ale nikomu dalšímu se to již nepoštěstilo. Tato soutěž tedy
měla dva vítěze, kteří dostali od pořadatelů malou pozornost. V polovině závodů byla vyhlášena
přestávka pro občerstvení, kdy vůně makrel vyburcovala chuťové buňky všech rybářů i diváků. Další
vzorné občerstvení zajišťoval stánek místní hospůdky s přívětivým názvem ,,Hostinec u Čudly“.
S velkým ohlasem byla připravená číselná losovací soutěž o hodnotné ceny, kde jako hlavní výhry byly
živé sele a jehně. Ve druhé polovině závodů bylo možné změnit stanoviště. Tuto možnost využilo jen
velmi málo rybářů. Úderem 14 hodiny bylo již další snažení marné, došlo ke sčítání úlovků a
následnému vyhodnocení. Slova uznání si nejvíce zasloužili Petr Ševčík s 885 nalovenými centimetry
druhý Petr Záhora se 661 cm a třetí Pavel Šabat s 385 cm. Každý závodník si vybral cenu libovolně dle
dosaženého pořadí. V této kategorii bylo uloveno celkem 125 ks ryb. Jen dvěma místním rybářům se za
sobotní závody nepovedlo ulovit rybu žádnou. Organizátoři závodů věří, že rybáři, kteří nic neulovili,
budou pilně trénovat a příště to bude úplně jinak. V každém případě to bude chtít i potřebné štěstí.
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Slunečné nedělní dopoledne patřilo dětem do 15 let, kterých se sešlo celkem úctyhodných 32,
většinou v doprovodu rodičů či jiných rodinných příslušníků nebo přátel. Po bezplatné prezenci začalo
od devíti hodin dětské rybářské klání, které zakončil hlas kostelního zvonu v pravé poledne.
Nejúspěšnější v této věkové kategorii byl Rudolf Porazík se 140 cm, druhý Jiří Nipauer, který nalovil
109 cm ryb a na třetím se umístil se 106 cm Petr Ševčík junior. Celkem bylo uloveno 27 ryb včetně
jesetera 84 cm dlouhého. Každé dítě si odneslo diplom, rybářskou i sladkou odměnu. Věříme, že i
zážitky, které si děti z těchto závodů odnesly, budou mít navždy v paměti jako vzpomínku na
Dobroměřice. Zájemci z řad dětí si mohou pořídit tzv. prázdninovou povolenku k rybolovu. Rybolov je
umožněn za předpokladu dodržení místního rybářského řádu. Pro rodiče to může být i námět jako dárek
pro děti za vysvědčení. Snahou Rybářského spolku Dobroměřice je zpestřit a obohatit již tak velmi
bohatou nabídku na využití volného času dětí a postupně i touto cestou upevňovat vztah k naší obci.
Rybářský spolek Dobroměřice děkuje všem, kteří se zasloužili o hladký průběh závodů a dobrou
organizaci. Především velké poděkování patří za podporu a pomoc OÚ Dobroměřice dále firmě
Refilsta s.r.o, majitelům místní hospůdky s příznačným názvem U Čudly za vynikající obsluhu a
občerstvení, za nezištnou pomoc panu Pešulovi, dále všem sponzorům, rodičům a dobrovolníkům z řad
občanů, bez jejichž pomoci by zajištění závodů tak vysoké úrovně bylo velmi složité. Rybářský spolek
Dobroměřice přeje všem hezkou dovolenou, dětem příjemné prožití prázdninových dnů a všichni se již
těšíme na další závody, které budou uspořádány na konci letních prázdnin.
Za rybářský spolek Dobroměřice
Josef Vilhelm

Foto: Účastníci nedělních dětských rybářských závodů
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Obec Dobroměřice spolupracuje se společností dTest, o.p.s. V rámci této spolupráce pravidelně
informujeme o nástrahách a aktuálních problémech, se kterými se můžeme setkat. Další
informace získáte v naší Obecní knihovně. Dnes vybíráme tento článek:

Tisková zpráva ze dne 19. května 2016
dTest: Statisícovou výhru za nákup jen tak nedostanete
Stalo se vám, že jste v poštovní schránce našli objemnou obálku, která překvapivě
oznamovala vaši nominaci na statisícovou výhru? Vypadá to, že si stačí jen objednat
zboží z přiloženého katalogu a výhra je vaše. Nenechte se však nachytat. Nejspíše
se jedná o zakázanou agresivní obchodní praktiku.
„Výhra v podobě konkrétní věci nebo finančního obnosu je pro spotřebitele silným
lákadlem a obchodníci si toho jsou dobře vědomi. Například společnost BEAUTY
LINE s.r.o. rozesílá zásilky s výherním kupónem a slibuje spotřebitelům pohádkovou
výhru. Podmínkou je ovšem objednání výrobku a potvrzení přiloženého kupónu
společností. Výhry se však spotřebitel nedočká, zpět k němu dorazí pouze objednané
zboží,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
BEAUTY LINE s.r.o. zasíláním výherního kupónu oslovuje spotřebitele, kteří si už od
ní alespoň jednou něco objednali na základě reklamy v časopise. Mohlo jít kupříkladu
o revoluční přípravek na hubnutí nebo o údajně zázračný krém proti vráskám
s hlemýždím slizem. Vystavený kupón je nepřenosný a jméno adresáta je neustále
uváděno ve spojitosti s vyplacením výhry a výrazy „výherce“ či „jediný vítěz“. Hlavní
cenou je 300 000 korun a při objednání většího počtu výrobků si výherce prý polepší
o prémii v hodnotě 25 000 korun.
Výherní kupón je však spojen s objednávkovým formulářem a objednávka je podle
samotného textu klíčem k výhře, přičemž ve formuláři je už jeden z produktů
předvyplněný. Podle přiložených pokynů se má kupón doplnit o identifikační štítek
přibalený v zásilce a nejpozději do 12 dnů poslat s objednávkou v předplacené obálce
přímo oddělení udělování cen společnosti. Pocit štěstí z velké výhry umocňuje i pár
vět údajně samotného generálního ředitele, který se nemůže dočkat okamžiku, kdy
cenu šťastnému výherci osobně předá v hotovosti. Žádná výhra se však nekoná, byť
spotřebitel objednávku vyplní, zboží převezme a zaplatí. Místo toho přicházejí další
a další výherní kupóny, které svými formulacemi neodbytně naléhají, aby si jejich
adresát opět u společnosti objednal. Zákazník pak možná znovu uvěří v možnost
výhry, protože tentokrát by to třeba mohlo vyjít.
„Spotřebitelé by měli být více obezřetní k nabídkám různých výher navázaných na
nákup zboží. Jedná se o agresivní obchodní praktiku, která může zásadním
způsobem pozměnit chování spotřebitele tak, že se rozhodne k nákupu, který by za
jiných okolností neudělal. Je třeba se rozhodovat pro koupi konkrétního výrobku kvůli
němu samotnému, nikoli pro šanci vyhrát něco dalšího. Pokud byste bez příslibu
výhry nic nekoupili, neměli byste nabídce podlehnout,“ radí Lukáš Zelený.
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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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