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ZDARMA

Na fotografii slečny Káti Srbové naši cvičenci na Všesokolském sletu v O2 Aréně reprezentující obec
Dobroměřice. Více informací v článku na str. 2 a 4.
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Na Všesokolském sletu jsme reprezentovali
naši obec
Šestnáctý
Všesokolský
SLET se stal největší sportovní akcí letošního roku,
která byla součástí oficiálních oslav stého výročí
vzniku samostatné Československé republiky.
Všesokolský slet je také
vyvrcholením tělocvičné
činnosti Sokolů formou
hromadných cvičení pro
veřejnost a na této akci
měl opět své zastoupení i
dobroměřický sokol. Naši
cvičenci se předvedli ve
třech skladbách. ŽENOBRANÍ (na fotografii), určené pro ženy všech věkových kategorií, skladbě CIRKUS pro starší žactvo (na str. 1) a skladbě MÉĎOVÉ pro rodiče a děti.
Všesokolský slet se koná vždy jednou za šest let a ten letošní odstartoval 1. 7. slavnostním průvodem
v historickém centru Prahy. Do pochodu všem hrála hudba různých dechových orchestrů, přičemž
naši župu reprezentovala Lounská třináctka.
V dalších dnech, když jsme nebyli zrovna na cvičišti nebo seřadišti, jsme mohli využít mnoho kulturních a sportovních akcí. Tou největší byl slavnostní večer Sokol Gala 2018 v O2 ARÉNĚ, který byl
přehlídkou toho nejlepšího, kde skvělou atmosféru podtrhlo zcela zaplněné hlediště cvičenci a živý
symfonický orchestr – Police Symphony Orchestra. Slavnostní večer zahájila La Putyka se svým originálním vystoupením. Největší radost jsme měli při fandění dobroměřickým dětem, které právě
na této akci vystoupily se
skladbou CIRKUS. Celou
tuto show odvysílala i Česká televize.
Ve čtvrtek 5. 7. a v pátek
6. 7. vyvrcholil slet veřejnými hromadnými skladbami. Zážitky z těchto dní
jsou nepopsatelné, kdo nic
podobného nezažil, nepochopí, jakou atmosférou je
celá akce provázána. Než
jsme se však dostali až sem,
předcházela tomu dlouhá
cesta. Již od loňského září
jsme se scházeli každý týPokračování na str. 4
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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,
v minulém zpravodaji jsem psala, že rekonstrukce ul. Nádražní letos proběhne. Práce
na ní jsou v plném proudu. Jako většina staveb
podobného charakteru se ani tato neobejde
bez komplikací, které se snažíme obratem řešit.
Řadě z vás způsobuje problémy a navozuje řadu
omezení, ale bez toho bychom nebyli schopni
zrealizovat žádnou takovou akci. Proto všem
děkuji za trpělivost, odměnou nám bude další
zrekonstruovaná ulice v obci. Jsem velmi ráda,
že po ul. U Hřiště, Polní, České a El. Krásnohorské,
dojde touto stavbou k završení celého velkého
projektu, který vznikl již v roce 2002 a letos se
dočkala zhotovení i ul. Nádražní. Ta byla původně rozdělená na 2 etapy, ale zastupitelstvo obce
vyčlenilo finanční zdroje z rozpočtu a velice
rozumně rozhodlo realizovat ulici celou. K avizovanému lajnování ul. Pražská od sokolovny ke
kolejím dojde, ale z důvodu připomínek Policie
ČR se provedení zpozdilo. Vše je ale již vyřešeno,
a jakmile bude uložený materiál z ul. Nádražní
vyklizen, i tato akce proběhne.
Z investičních akcí by nás do konce roku měly
čekat ještě další dvě. Ta první je opět stavební
a jedná se o revitalizaci nevyhovujícího veřejného osvětlení „na rozcestí“, tedy na křižovatce u KD. Část kabelů je zde ještě vedená vzduchem a i ostatní parametry nesplňují požadavky
na osvětlení v takovém křížení. Spolu s ním dojde
také ke slavnostnímu nasvícení kostela sv. Matouše. Tou druhou akcí je nákup užitkového
elektromobilu, který velmi pomůže našim pracovníkům zejména při pytlovém svozu tříděného
odpadu. Ten bude ještě efektivnější a náklady na
něj se sníží, abychom ušetřené prostředky mohli investovat jinde. Na tento elektromobil získala
obec dotaci ve výši 600 tis. Kč a věříme, že do
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konce roku po vyřízení všech náležitostí s jeho
koupí spojených už bude v Dobroměřicích toto
ekologické autíčko jezdit.
Co se týče dotací, jsme byli úspěšní ještě dvakrát, a v obou případech se to týká mateřské
školy. Obec získala dotaci na ekokoutek na
školkové zahradě a sama MŠ další na pořízení elektrického kompostéru. Ten velice
usnadní likvidaci všech rostlinných, ale i živočišných odpadů ze školní jídelny. Výsledný produkt
z kompostéru pak lze využít na zahradě.
A když jsme u těch dotací, tak ještě žádáme o finance na realizaci nového chodníku v ul.
5. května po levé straně od sila až na konec
obce směrem na Lenešice. Projekt je hotový
a k realizaci dojde - bez ohledu na to, zda budeme úspěšní v žádosti o dotaci - na jaře příštího
roku. Doufáme také, že se konečně podaří získat
finanční prostředky na uskutečnění připraveného projektu týkajícího se areálu fotbalového hřiště. To už ale bude úkol pro nové zastupitelstvo.
Chtěla bych ještě upozornit, že ve čtvrtek
27. 9. 2018 od 9.00 hodin proběhne další kolo veřejné diskuze ohledně zeleně
v obci. Součástí bude nejen hřbitov, ale i ulice
v obci včetně Nádražní. Máte-li tedy nápady
a připomínky, jak zelení vylepšit vzhled obce
a zpříjemnit tak prostředí, ve kterém žijeme,
budeme rádi, když se zúčastníte. Sejdeme se
v 9 hodin u Obecního úřadu v Dobroměřicích.
Věřím, že i počasí již bude další výsadbě přát,
protože letošní sucho velice zbrzdilo naše plány,
kdy nebylo možné další záměry zatím realizovat.
Děkuji všem za spolupráci, podněty a připomínky, které jsou zpravidla výchozím momentem
pro diskuzi a nalezení kompromisního řešení
pro situace, které je třeba řešit.
Ivana Sihlovcová

Informace z obecního úřadu
Na 20. 10. 2018 připravujeme tradiční sběrovou sobotu. Připomeneme ji ještě zprávou prostřednictvím aplikace mobilního rozhlasu. Kdo dosud není do této aplikace registrován, může tak učinit
zdarma přes naše webové stránky, nebo se může přihlásit k odběru zpráv vyplněním formuláře
v kanceláři obecního úřadu.
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Na Všesokolském sletu jsme reprezentovali
naši obec
Pokračování ze str. 2
den k nácvikům, účastnili
jsme se předsletových
akcí, jako byl Krajský
slet v Děčíně 2. 6. 2018
a Župní slet v Lounech
16. 6. 2018. Vše jsme ještě pilovali při sletovém
týdnu plném náročných
tréninků tak, aby vše ve
finále klaplo.
Touto cestou bychom
chtěli MOC poděkovat skvělému tandemu Kátě a Pavle Srbových, které jako cvičitelky měly na starosti všechny tři uvedené skladby – „Holky, klobouk před vámi dolů a děkujeme!“ Dále bychom chtěli
poděkovat obci Dobroměřice, která nás podpořila finančními prostředky a tím ulehčila peněženkám
cvičenců, jelikož finanční náročnost byla nemalá. Všem účastníkům patří velký dík, že věnovali svůj
volný čas, peníze, energii a tím se mohli zúčastnit této akce a prezentovat tak náš dobroměřický sokol
i obec Dobroměřice. Stálo to za to.
Závěrem musíme konstatovat, že šestnáctý všesokolský slet se vydařil po všech stránkách. Důležité
bylo, že se zde sešla skvělá parta lidí, která se navzájem dokázala bavit a podporovat. Říká se, že kdo
prošel branou BORCŮ, ten se do ní bude vracet stále. I my bychom se chtěli vrátit za šest let.

Text: Iva Hušková, foto: Káťa Srbová

Dobroměřický zpravodaj

T. J. SOKOL DOBROMĚŘICE
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Dětský
tábor

V letošním roce pořádal SOKOL DOBROMĚŘICE již sedmý ročník sokolských táborů, kterých se letos zúčastnilo 66 dětí. Připraveny byly opět dva běhy, přičemž ten první se konal v Mateřské škole
v Dobroměřicích, druhý letos poprvé v louňákům známých Děpoltovicích u Karlových Varů. Zde
chatičky zcela zaplnili panoši z rodů Májedovců z Podlesí Jelenic a Rebelů z Děpoltovic. Tyto rody
mezi sebou soupeřily o stříbrňáky a groše, které potřebovaly k postavení co největšího množství
budov ve své osadě. Panoši pro zpříjemnění pobytu využívali koupele
v nedalekém rybníce, kde si také zajezdili na loďce a přímo v areálu se
máčeli v bazéně. Celodenní výlet do
Karlových Varů byl příjemným návratem do civilizace jak pro panoše, tak
dámy z Dobroměřic. Všichni se zde napojili z termálních pramenů, okusili lázeňské oplatky a svezli se lanovkou na
rozhlednu Diana. Na konci pobytu byl
vyhlášen rytířský turnaj, jehož se zúčastnili všichni panoši a tak jsme zpět
domů přijeli s rytíři, jež splnili všechny
úkoly a nástrahy celého středověkého
tábora. Velký dík patří všem dámám
z Dobroměřic za spolupráci a RD Dobroměřice za finanční příspěvek.
Text a foto: Kateřina Srbová
Foto: Martin András

Strana 6

T. J. SOKOL DOBROMĚŘICE

Dobroměřický zpravodaj

Od neděle 29. 7. 2018 opět poskytla MŠ v Dobroměřicích útočiště tentokrát čtyřiceti keltským táborníkům na celý týden táborových aktivit dobroměřického Sokola. Navzdory panujícím vedrům
naši malí Keltové zvládali jak luštit staré písmo, vyrábět keramické medailony, zdobit si své hrnky,
tak i řadu dalších her a dovedností. Aby jim šlo vše lépe, využívali nejen školkové rosiště, ale i malý
bazén, který přinášel příjemné a potřebné osvěžení všem.
Náš podtitul „Za humny jsou věci nepoznané…“ byl opět naplněn. V nedalekých Lišanech je keramická dílna manželů Muráňových, kteří nás velmi vřele přijali. Táborníci zde mohli tvořit z hlíny
medailony s keltskými uzly i jinými motivy a vidět, jak pod rukama šikovné hrnčířky roste tu zvon,
hrnek nebo miska, nebo se rodí keramický ptáček a jiné krásné věcičky.

Dětský
tábor

Středa pak patřila k zážitkům nejmocnějším, protože mezi nás na celý den zavítal keltský náčelník
Bratan a všichni jsme byli svědky kování nože, vyprávění a praktických ukázek, jak a jakými zbraněmi
Keltové bojovali i jak lovili. Že lov nebyla záležitost úplně jednoduchá, si děti vyzkoušely, když střílely
z luků na slaměný terč. Zajímavé bylo také to, co všechno již tenkrát dokázaly vyrobit. My jsme se jim
zkusili vyrovnat a sestrojili jsme stroj času. Věřte, nevěřte – ve čtvrtek se nám ho podařilo „nastartovat“ a přesunout se z doby před naším letopočtem až do roku 1973. Jak víme, že se nám to povedlo?
Přifrčely k nám dva velorexy a všichni táborníci měli možnost se svézt. Do starších dob jsme se pak
zase vrátili, když jsme v pátek s Kloučkovými z Klínů objevovali stará zapomenutá řemesla a táborníci si sami vyrobili z ovčí vlny drobné dárečky pro své blízké a pro potěšení.
Týden utekl jako voda, s některými jsme se rozloučili již v pátek a ti nocující se těšili na sobotní závěrečnou bohatou rautovou snídani. Nikdo neodešel bez zaslouženého diplomu, dárečků a hlavně
bez spousty zážitků. Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili, rodičům, kteří nám
svěřili své ratolesti a všem dobrým lidem, díky kterým byl program pro naše táborníky pestře naplněn. Tak snad zase za rok.
Za T. J. Sokol Dobroměřice Ivana Sihlovcová, foto: Martin András, Jaroslav Fux

Dobroměřický zpravodaj

RC MODELÁŘSKÝ KLUB
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V neděli 10. června jsme se jako již každý rok
zúčastnili DD u nás v Dobroměřicích. Tentokrát
jsme pro děti připravili soutěž v jízdě zručnosti
s RC autíčky. V předchozích letech jsme jezdili
pouze s jedním, tak jsme si mysleli, že nám to
bude „odsýpat“, ale byl to omyl. Dětí bylo v obou
frontách stále hodně, až náhlá dešťová přeháňka je zahnala pod střechu fotbalového klubu.
Tak zase příští rok děti.

Dobrodění si děti užívaly

Již tradičně jsme
byli zařazeni do programu na letošním
Dobrodění,
které
se konalo v sobotu
16. června 2018 ve
Stromovce v Lounech. Jak je vidět
na fotografiích, děti
si to užívaly, stejně
jako na dětském dni.
Naše jízda zručnosti
s RC modely Himoto
byla součástí soutěží pro děti. Výtěžek
z Dobrodění bude
rozdělen na provoz
zařízení pro handikepované děti.
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Foto: Libor Sláma, Miša Salačová, text: Libor Sláma

Igor Vyznal zvítězil se svým modelem

Naši členové se aktivně
zapojují i do soutěží,
které nejsou plánovány v našem RC klubu.
Jedním z nich je i Igor
Vyznal, který se pochlubil svým modelem na setkání elektromaketářů na Airparku v Suché a mezi 25
piloty bodoval velmi úspěšně a to dvakrát. Gratulujeme!
Text: Libor Sláma, foto: Igor Vyznal

Dobroměřický zpravodaj

RC MODELÁŘSKÝ KLUB
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Na závody RCA modelů jsme se právem těšili

Červen byl pro nás, co se týká akcí, velmi pestrý,
ale všichni jsme se těšili na závody RCA modelů,
které již tradičně u nás pořádají modeláři z Ústí
nad Labem. V sobotu 23. června v brzkých ranních hodinách jsme začali s přípravou, někteří
piloti již trénovali, zázemí závodů zajišťoval náš
RC klub. Letos i dva naši členové upírali zraky
k jednotlivým pilotům při jejich startech a hodnotili kvalitu jednotlivých obratů, sestavy, jedním slovem „bodovači“. Pět soutěžících odlétalo tři kola,
sčítá se součet bodů, v povětrnostních podmínkách to nebylo úplně jednoduché. Na závěr došlo na
losování věcných cen a předání pohárů a diplomů. Krásná akce, škoda, že se místní občané nepřišli
podívat.
Text a foto: Libor Sláma
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Projektové dny jsme zaměřili na přírodu

Jarní a letní měsíce se slunečným počasím jsme hojně využívali k projektovým dnům zaměřených
na přírodu. Největším projektem nazvaným podle motivační knihy „Mizící hmyzíci“ bylo seznamo-

Dobroměřický zpravodaj

ZE ŽIVOTA NEJMENŠÍCH

vání s hmyzem. Dalším větším projektem potom
byl „Život na farmě“, ve kterém se děti seznamovaly
s životem a chovem domácích zvířat. Na školní zahradě jsme pravidelně otevírali centra aktivit, mezi
kterými nechyběl ateliér, pokusy, centrum domácnost, čísla, písmena a environmentální koutek.
Za kolektiv MŠ Mgr. Ludmila Jirotková
Foto: Bc. Ivana Bubáková
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Jak jsme se loučili s předškoláky

Ve středu 13. června 2018 se na zahradě mateřské školy slavilo. Děti z celé školky si pro rodiče připravily krátké vystoupení a následovalo
netradiční rozloučení v historickém duchu se
17 předškoláky, které žákyně ZUŠ Louny v převlečení za Marii Terezii, pasovala na školáky. Malí

školáci dostali šerpu, drobné dárky, které jsme
zakoupili za přispění Obce Dobroměřice a které osobně přišla dětem předat starostka obce
Ing. Ivana Sihlovcová a nechyběl ani slavnostní
přípitek. Všem novým školáčkům přejeme ještě
jednou do studijních let mnoho úspěchů.

Dobroměřický zpravodaj

ZE ŽIVOTA NEJMENŠÍCH
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Za kolektiv MŠ Mgr. Ludmila Jirotková, foto: Bc. Vladimíra Jírovcová

Poděkování za školní rok 2017/2018
Posledním srpnem skončil v mateřské škole
školní rok a já bych touto cestou ráda poděkovala několika lidem, kteří se podíleli na tom, že
celý rok proběhl v klidu a velice úspěšně. V první
řadě bych chtěla poděkovat všem zastupitelům
obce Dobroměřice v čele s paní starostkou za
celé jejich čtyřleté období, kdy školku maximálně
podporovali, což se významně odrazilo na vybavení školy a vzájemné spolupráci, kterou ocenila Česká školní inspekce, i zaměstnancům obce
za jejich vstřícný přístup a pomoc. Z řad rodičů
a přátel školy potom děkuji Slavomíru Štrancovi
za výukový program o včelách, Petře Janečkové
za farmářské dary, Vladimíru Kůrkovi za malování vnitřních prostor, Kateřině Kubíčkové za pa-

pírenský materiál, Pavlu Buttovi za dopomoc při
zkrášlování školní zahrady, Martinu Kuncovi za
výrobu venkovní kuchyňky, Vladimíře Komůrkové
za pomoc při projektování eko koutku na zahradě školy, Evě Matesové za finanční dar, Miroslavu Hurábovi, Mileně Suché, Evě Křenkové a Věře
Růžičkové za keramickou a korálkovou výzdobu
venkovní učebny a broukoviště, Markétě Suché
za perníkovou pomoc při Vánočních dílnách a
Uhelným skladům Louny za dodání materiálu na
venkovní kuchyňku. V neposlední řadě ohromný
dík patří také všem zaměstnancům mateřské školy, protože díky každé z nich se nám daří naplňovat všechny cíle Dobroškolky.
Mgr. Ludmila Jirotková

SDH
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2. 6. 2018 Oslavy Počedělice

2. 6. 2018 se někteří členové SDH Dobroměřice zúčastnili oslav 120let založení SDH Počedělice.
Oslavy probíhaly na místní návsi, kde byla vystavena hasičská technika včetně té naší. Samotné
oslavy začaly slavnostním průvodem obcí, proběhla netradiční soutěž Mladých hasičů a k dobré náladě hrála kapela Lounská 13.
Foto: Jiří Sailer
3. 6. 2018 Tohatsu Jirkov

Ani oslavy narozenin velitele nezabránily účasti „7 statečných“ ve třetím kole Tohatsu FIRE CUPU v Jirkově. Získali
úžasné třetí místo!
Foto M.Göbl, Göbl “Řezňa“

3. 6. 2018
Dětský den v Lenešicích
První červnový víkend byl
nabitý událostmi, členové
SDH Dobroměřice byli pozvaní i k účasti na Dětském dni
s ukázkou techniky. Členové ukázali dětem nové auto
a odpovídali na jejich zvídavé
otázky. Oslavy dětského dne
proběhly v Lenešicích před
Sokolovnou za účasti místních
a spřátelených SDH, myslivců
a podnikatelů.
3. 6. 2018 výjezd
A završením víkendu bylo vyhlášení poplachu pro JSDH
Dobroměřice, kde pomáhala
s likvidací sršňů v Lounech.

Dobroměřický zpravodaj

SDH

10. 7. 2018 – schůze
V podvečerních hodinách proběhla schůze
rodičů dětí, které byly
přihlášeny na hasičské
soustředění
(tábor).
Rodiče byli seznámeni
s plánovaným průběhem tábora, dostali
upřesňující informace
i potřebné doklady
k vyplnění.

Strana 15

13. 7. 2018 měli členové SDH Dobroměřice výjezd k záchraně poštolek
na kostele v Dobroměřicích. Mladé
poštolky překonaly
ochranné pletivo ve
výklencích věže kostela a nemohly se
dostat ven.
Foto: Jiří Sailer

14. 7. 2018 Tohatsu Fire Cup, Lukavec
Hned v sobotu proběhlo
další kolo Tohatsu v Lukavci, kde se SDH Dobroměřice umístil na krásném 4. místě. Po návratu
z Lukavce probíhala v hasičárně oslava narozenin
Ondry a Petra, kde mohli
tento úspěch oslavit.
Foto: Radek Šlechta

POZVÁNKA NA VEČER SVĚTEL
v pátek 9. 11. 2018 od 17:30 hodin

T. J. Sokol společně s SDH Dobroměřice bude již třetím rokem pořádat tzv. akci „Večer světel“,
která se setkává s velice kladnou odezvou u veřejnosti. Lampiónový průvod projde i letos některými ulicemi Dobroměřic a bude končit u hasičárny, kde na děti bude čekat malá stezka
odvahy se strašidýlky. Každý, kdo projde stezkou, bude po zásluze odměněn. Samozřejmě
nebudou pro děti chybět oblíbené Martinské rohlíčky z kuchařských dílen sester sokolek
a pro dospěláky Svatomartinské víno a jiné tekuté pochoutky.
Na závěr celé akce pak… a to si necháváme jako překvapení.
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14.- 21. 7. 2018- soustředění dětí, Benecko
Ve dnech 14. -21. 7 proběhlo soustředění dětí na Benecku. Podle ohlasů velice úspěšné, za to patří
velký dík Jirkovi Sailerovi, Jarmile Burešové, Veronice Kočárkové, Nikole Iblové a sponzorům.
Foto: Veronika Kočárková

28. 7. 2018- oslava narozenin

V sobotu probíhalo prázdninové posezení v hasičárně. Ostražitost a připravenost jednotky otestoval
ohlášený výjezd k požáru. Naštěstí se vzhledem k všude panujícímu suchu jednalo o planý poplach.
Foto: Alena Vávrová

SDH
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31. 7. 2018 odvoz Sokol
Dne 31. 7. 2018 pomohli hasiči s odvozem materiálu Sokolu Dobroměřice na příobecní tábor do
Děpoltovic.
30. 7.- 1. 8.
oslavy 90 let založení SDH Minice

Likvidace hmyzu

První červencový víkend se hasiči zúčastnili
oslav 90.let založení jejich kamarádů, SDH Minice. Foto: Quido van Gouth (pro SDH Minice)

Třikrát tento měsíc byla naše jednotka povolána
k likvidaci hmyzu, 6. 8., 8. 8. a 17. 8.2018. Likvidace je prováděna pomocí insekticidu a vysavače.
Foto likvidace sršňů z 17. 8. Jirka Sailer

11. 8. 2018
Tohatsu Fire Cup
+ O pohár starosty,
Lkáň
Po brzké ranní
rozcvičce
(hned za svítání
vybírání brambor)
vyrazilo naše družstvo
na závody do Lkáně.
Ze soutěže O pohár
starosty si odvezli
krásné druhé místo!
Foto: Eva Šlechtová
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24. – 27. 8. 2018 soustředění dětí
Krom tábora proběhlo letos o prázdniny i soustředění dětí v Tisé. S našimi Soptíky tam byly i děti
z SDH Koštice, Kryr a Obory. Děti s vedoucími navštívili horskou službu, HZS v Ústí nad Labem, Tiské
skály, Zoo Děčín, lovili ryby, opékali buřty, vylezli na rozhlednu Sněžník a měli spoustu dalších zážitků.
Foto: Michaela Kristková, SDH Koštice, Lenka Pletichová

ČEZ: Jak bojovat proti šmejdům
Desatero pomoci proti neseriózním metodám
některých podomních obchodníků s energiemi
U Vašich dveří zazvonil podomní obchodník
s výhodnou nabídkou na dodávku energií. Tvrdí,
že firma, od které jste doteď odebírali energie,
končí a dodávku převádí na jinou společnost.
Spěchá a pobízí vás k rychlému rozhodnutí, protože dnes už je u Vás v obci naposled. I když Vám
to je nepříjemné, nakonec si plácnete a smlouvu podepíšete. Teprve později s lítostí zjistíte, že
jste si nechali vnutit nabídku, kterou nechcete.
Nejspíš jste totiž narazili na obchodního zástupce, jehož hlavním cílem bylo přesvědčit Vás
k podpisu smlouvy a vydělat na vás.
Přečtěte si deset rad, jak poznat neseriózní metody podomních obchodníků a bránit se jim.
Možná si tím ušetříte spoustu starostí.
1. Důvěřuj, ale prověřuj!

Podomní prodejci praktikují stále důmyslnější
metody, jak se dostat zákazníkům pod kůži. Používají řadu lživých argumentů, vydávají se za
stávající dodavatele či pracovníky distribučních
společností nebo úřadů.
Tip: V případě společnosti ČEZ není realizována žádná forma podomního prodeje již od roku
2017. A to prostřednictvím svých ani jakýchkoliv
externích obchodních zástupců. Nenechte se
oklamat.
2. Můj dům, můj hrad!
Cílem podomního prodejce je dostat se přes
váš práh. Znají desítky triků a záminek, dokáží si
s vámi hezky povídat, být zábavní atd. Jakmile
ho však pustíte dovnitř, může se milé povídání rychle změnit v silný nátlak na podepsání
smlouvy.
Tip: Je nutné mít stále na paměti, že je to pouze
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iluze a jedna velká lež za účelem vydělat. Nedejte podomním prodejcům šanci a nezvěte je dál.
Ani na WC.
3. Spěchej pomalu!
Součástí taktiky podomních prodejců bývá
spěch a tlak na rychlé rozhodnutí a váš podpis.
Dokáží pohotově reagovat a vzbudit dojem, že
můžete promarnit neopakovatelnou příležitost,
jak získat slevu.
Tip: Pokud máte o nabídku zájem, neunáhlujte
se s podpisem. Požádejte o návrh smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, platný ceník a telefonní kontakt. Chtějte si nabídku prostudovat
v klidu, poradit se s blízkou osobou.
4. Stačí podat prst…
V domě se objeví informace o provádění kontroly nebo odečtu elektroměrů v neobvyklém
termínu. Nebo vás osloví člověk, který se zajímá
o číslo vašeho elektroměru, smlouvu s dodavatelem energií či faktury. Jedná se o způsoby, jak
se podomní prodejci snaží vymámit informace
do smlouvy s novým dodavatelem.
Tip: Společnost ČEZ nerealizuje žádnou formu
podomního prodeje od konce roku 2017. A to
prostřednictvím svých ani jakýchkoliv externích
obchodních zástupců. Pokud bude kdokoliv, kdo
zazvoní u vašich dveří, tvrdit opak, lže. Pokud si
někdo jakýmkoli způsobem vynucuje osobní
a platební údaje jménem společnosti ČEZ, doporučujeme obrátit se na bezplatnou zákaznickou
linku 800 810 820 nebo zákaznické centrum.
5. Dobré účty dělají dobré přátele!
Energetické společnosti mají ve své nabídce
podle velikosti odběru různá cenová pásma, tzv.
tarify. Podomní obchodníci často nabízejí slevy
bez toho, aniž by znali reálnou spotřebu a odběrový tarif. Skutečná cena se tak od ústní nabídky
může výrazně lišit.
Tip: Neukazujte nikomu, kdo vám zvoní u dveří, své faktury za energie. Poskytnete mu tak své
osobní údaje i informace o odběrném místě,
které lze velice jednoduše zneužít. Chraňte svá
data a bezpečí!
6. První dojem může klamat!
Nabízená cena může být lákavá, nemusí však
zahrnovat všechny poplatky, které s přechodem
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k novému dodavateli souvisí. Pozor na aktivační
a deaktivační poplatky.
Tip: Zkontrolujte, zda je avizovaná cena garantována po celou dobu trvání smlouvy, a informujte se na výši aktivačních a deaktivačních
poplatků. Požadujte vždy ceny s DPH.
7. Co je psáno, to je dáno!
Obchodní zástupce umí skvěle argumentovat,
ale také skvěle manipulovat. Platí však to, co je
uvedené ve smlouvě.
Tip: Nic unáhleně nepodepisujte, ani když na
vás bude obchodník tlačit. Žádná seriózní nabídka není prezentována tímto způsobem. Pokud vás nabídka zajímá, vezměte si čas a vše
si v klidu prostudujte, ověřte si informace na
webových stránkách nebo zákaznickém centru
dodavatele, případně se poraďte se svými blízkými.
8. Když to nejde po dobrém…
V některých případech se můžete setkat i s nátlakem, který zákon o ochraně spotřebitele
označuje jako agresivní obchodní praktiky. Obchodník může například nutit k podpisu nové
smlouvy z důvodu neexistujícího dluhu za dodávku energií.
Tip: Takové chování je v rozporu se zákonem.
Vyzvěte podomního prodejce, aby odešel. Pokud
odmítne, zavolejte pomoc nebo přímo policii.
9. Cena není všechno!
Kvalitní služby nepoznáte jen podle zdánlivě výhodné ceny. Ta může být lákavá, ale není vším.
tip: Informujte se vždy z oficiálních zdrojů o kvalitě a dostupnosti zákaznických služeb. Ověřte
si, kdy je v provozu zákaznická linka, jak dlouho
budete čekat na spojení s operátorem nebo jak
daleko je nejbližší zákaznické centrum.
10. Dobrá rada nad zlato!
Neseriózní podomní prodejci se často zaměřují
na starší spoluobčany, kteří nemají takové možnosti, jak si ověřit výhodnost nabídky.
Tip: Informujte seniory ve svém okolí, kteří by
se mohli stát terčem neseriózního nátlaku o nebezpečí podomního prodejce, a vysvětlete jim,
jaké metody mohou tito prodejci používat. Poraďte, jak se v takové situaci zachovat. Dejte jim
přečíst toto desatero.
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„Prdlající stroje“ aneb Hadraplány u nás
Od pátku 15. června 2018 se sjížděli nadšenci koženkových vozítek z celé České republiky do areálu
Turistické ubytovny v Dobroměřicích na sraz Velorex klubu Louny.

V sobotu po snídani a seřazení 18 strojů vyrazila kolona na sobotní výlet po okolí Loun a plnění soutěží. První zastávka se konala u Pivovaru Zichovec v Lounech, kde si účastníci srazu prohlédli prostory rodinného pivovaru a někteří spolujezdci si dopřáli i degustaci piva. Mezi prohlídkami proběhla
soutěž, při které každá posádka musela hádat rozměry a váhu největšího modelu kola na světě vyrobeného z kovu firmou SEKO a. s. V areálu byla možnost prohlídky vystavených
letadel a návštěva minizoo. Po prohlídce
se všichni přesunuli na předem domluvený oběd v restauraci Pohoda v areálu
bývalé nemocnice Louny s ochutnávkou
místního léčivého pramene. Po dobrém
obědě jsme se vydali cestou směr Dolní
Ročov na prohlídku kostela Svaté Marie, kde farář vedl krátkou řeč o původu
kostela a venku požehnal „prdlajícím
strojům“. Při prohlídce Muzea chmelařství na Ročově proběhly další soutěže.
Cestou zpět skupina velorexářů vystavila
své stroje na dětském dni Dobrodění ve
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Stromovce Louny, ostatní se vydali do Dobroměřic. Znovuvysvěcení Dobroměřického kostela posádky strojů, bohužel, nestihly.
Od 18 hodin začala hrát v areálu Turistické ubytovny kapela B. A. R., vedená Ondrou Hájkem. Místní
zábavy se zúčastnili i občané Dobroměřic. Po sečtení soutěžních bodů začalo vyhlášení výsledků.
V neděli 17. června 2018 pak velorexáře čekalo balení a odjezdy domů. Nejdelší cestu měl velorex
do obce Bystré v Orlických horách.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, že bylo možné obdarovat i posádky, kterým
se soutěže zrovna moc nepovedly. Nesmíme zapomenout poděkovat místním hasičům, ti se starali
o občerstvení a samozřejmě Obci Dobroměřice, která nám umožnila využít krásný areál Turistické
ubytovny.
Text a foto: Eva Hrbková
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Vybíráme zvířátko
Skoro ze všech dětí se stanou milovníci zvířat,
mají-li možnost přímého kontaktu s některým
z tradičních doma chovaných zvířat k mazlení.
Jsou jimi různé druhy křečků, činčil jihoamerických, morčat, barevných myší a potkanů, zakrslých králíků. Obliba těchto zvířat není dána
jen jejich snadnou cenovou dostupností, ale je
i vlastnostmi, které děti přitahují. Malí hlodavci
nejsou na chov nároční a snadno se při správné
péči rozmnožují. Poměrně rychle si zvyknou i na
svého majitele. Vzhledem k tomu, že převážná
část těchto zvířátek se chová v klecích, kontakt
se zvířátkem může být i v době kdy je venku nepohoda. Děti chovem a péčí o takovéto bytosti
získají nejednu dobrou vlastnost, jako je vztah
ke zvířatům, zodpovědnost, povinnost, ale také
lásku k přírodě. Dalším zvířátkem, o kterém jsem
se záměrně nezmínila, je osmák degu.
Osmák má kratší tělo, velmi krátký krk a výraznou hlavu. Dospělá zvířata dosahují váhy až
do 300 gramů. Délka těla je do 18 cm, ocas je
zakončený černou štětičkou. Patří mezi středně
velké hlodavce. Osmáci jsou společenská zvířata
s pevně vybudovanou hierarchií. Nikdy nedáváme do chovné skupiny dalšího jedince. Samice
jsou schopny kojit i cizí mláďata ve skupině.
Osmáka můžeme chovat i samostatně tzn. bez
dalšího rozmnožování.
Při manipulaci s osmáky je třeba se vyvarovat
prudkým pohybům. Nesnažte se ho chytit za
každou cenu, protože on se poleká a nenechá
se chytit už vůbec. Dávejte si pozor, abyste je nechytli za ocas, ten jim můžete lehce amputovat.
Nejlepší je nastavit ruku a počkat, až vám na ni
zvědavý osmák sám vleze. Později, když se s nimi
už znáte, jsou to velmi hravá a přítulná zvířata,
která se snaží při každém pootevření klece uniknout za vámi. Vhodná klec je důležitým předpokladem pro úspěšný chov. Nikdy osmáka neumisťujte do akvárií, jak to vidíte v obchodech se
zvířaty. Vnitřek klece můžeme vybavit různými
větvemi, na kterých potom osmák tráví hodně
času. Dalším vybavením by měl být domeček na
spaní. Pokud chováme osmáků více, tak potom

přiměřeně velký. Dalším vybavením může být
kolotoč, případně polička na odpočinek. Co by
nemělo chybět, je nádoba se speciálním pískem
z důvodu toho, aby se mohli zbavit případných
parazitů. Osmákům předkládáme pestrou stravu. Základem je dostatek kvalitního sena. Obilninovou směs si můžeme namíchat sami z ječmene, pšenice, kukuřice, ovsa. Můžeme doplnit
i o olejninu jako je slunečnice nebo řepka. Tyto
ale jen ve velmi malém množství. Celoročně
dáváme zeleninu a ovoce. Radost mají z mrkve. Mají rádi listy z pampelišky, nezralého klasu
kukuřice, ale také třeba jen z jablíčka. Celoročně
dáváme kousky větviček k ohryzu. Osmákovi se
nikdy nedává krmivo, které by obsahovalo cukr
(čokoláda, bonbon ale ani piškot). Cukr je pro
osmáka nestravitelný. K napájení dáváme čistou
vodu, nejlépe v zavěšené napáječce.
Osmáci se rozmnožují dvakrát do roka. Mívají
1-8 mláďat, březost trvá 83-90 dnů a dospívají
po půlroce až roce života, samičky dříve. Mláďata jsou ihned po narození osrstěna, vidí, běhají,
slyší a mají vyvinuté zuby. Malí osmáčci jsou velmi čiperní a hraví. Chov osmáků bych chtěla doporučit, protože jsou to zajímavá zvířata a také
nepříliš náročná na chov. Chov podle mého
zvládne i naprostý začátečník, tak jo jsem to
zvládla já. Pokud již osmáka máte, tak přeji hodně úspěchů v chovu. V případě zájmu o chov
těchto krásných zvířátek Vám můžu i několik zvířátek přenechat, případně i poradit s jejich chovem. Letos budou vystavena i na výstavě v Dobroměřicích, která se bude konat o posvícenském
víkendu v měsíci září a naše místní chovatelská
organizace ji bude pořádat.
Veronika Vilhelmová, chovatelka osmáků degu
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Malé ohlédnutí za rybářskými závody
První červnovou sobotu se
na místním rybníčku opět
konaly závody v lovu ryb.
Startovalo 30 dospělých rybářů a 12 dětí. Dohromady
se ulovilo 283 ryb (dospělí
242 a děti 41). Nejúspěšnější rybář mezi dospělými
nachytal 578 cm, před druhým s 557 cm. Dětský vítěz
ulovil 9 ryb a 285 cm. Největší ulovená ryba celého
dne byla štika 66 cm, kterou se podařilo ulovit během dětských rybářských
závodů.
Text: Pavel Vilhelm,
foto: Marie Hrdličková
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Na letecké ploše RC Modelář
uspořádáme již 6. ročník
„Podzimní dobroměřické drakiády“

v neděli 30. září 2018.
Pro všechny příchozí soutěžící děti
se svými dráčky
bude zajištěno občerstvení i sladké
domácí pochoutky z dílen sester sokolek.
Kromě dračích soutěží bude připraven
i doprovodný program RC modelář.
Můžete se těšit opět na opékané
brambory v popelu nebo jablka na ohni,
pochoutky z dob našich babiček a dědů.
Budeme věřit, že se nám i letos vydaří
pěkné větrné a slunečné počasí, tak aby
všichni dráčci mohli vzlétnout
a užili jsme si tak společně
hezké podzimní odpoledne.

