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ZDARMA

Náš Mobilní Rozhlas získal druhé místo
Vážení občané,
již nějakou dobu máte možnost využívat službu
Mobilní Rozhlas, díky které vás můžeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte
důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme
posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Za tuto službu jsme byli oceněni druhým místem v soutěži Zlatý erb 2021.
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
Upozornění na krizové události - výpadky
energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj a další.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce.

Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými
funkcemi.
V registračním procesu si sami můžete nastavit,
Pokračování na str. 2

Strana 2

INFORMACE

Dobroměřický zpravodaj

Svatováclavská prohlídka

spojuje právě jejich výzdoba, kterou je např. svatováclavský cyklus z doby Karla IV. U nás v Dobroměřicích se ale kromě něj a dalších výmaleb
nachází zcela unikátní freska Jóba, jeho ženy
a ďábla. Velmi lidské podání výkladu dr. Faktora
ocenilo více než 30 návštěvníků.
Text: Ivana Sihlovcová, foto: Ondřej Faktor

V úterý 28. 9. 2021 proběhla „Svatováclavská
prohlídka“ tří gotických kostelů na Lounsku.
Jednalo se o komentovanou prohlídku vedenou historikem umění Mgr. Ondřejem Faktorem, Ph.D., zaměřenou především na unikátní
fresky – nástěnné malby ze 14. století. Začínalo
se v Dobroměřicích v kostele sv. Matouše, druhým zastavením byl kostel sv. Jakuba Většího ve
Slavětíně a třetím navštíveným místem byl kostel sv. Václava v Černochově. Všechny tři kostely

Náš Mobilní Rozhlas
získal druhé místo
Pokračování ze str. 1
jaké typy informací vás zajímají (př: sport a kultura, zprávy z úřadu). Doporučujeme vyplnit
vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli
rychle varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí
a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE:
https://dobromerice.mobilnirozhlas.cz/
Registrovat se můžete také osobně přímo na
našem úřadu - rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store
nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec
a budete mít informace vždy po ruce.
Ivana Sihlovcová
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
už je tu zase podzim a s ním i obvyklé činnosti. Těmi jsou především úklid spadaného listí a následně
pak stříhání keřů a větví stromů. Možná jste již zaznamenali, že jsme pořídili štěpkovač a nově tedy
nabízíme občanům štěpku pro využití na svých zahradách, samozřejmě zdarma. Současně také můžeme nabídnout i to, že pokud budete mít takové „hmoty“ na štěpkování hodně, můžeme přijet do
konkrétní ulice a štěpkovat přímo tam, abyste větve nemuseli nikam vozit. Je tedy dobré, pokud
se v ulici dohodnete, dáte nám to vědět a předem stanovíme den, kdy přijedeme, aby mohlo
tuto službu využít co nejvíce z vás. Štěpku si pak
můžete nechat a pokud ji chtít nebudete, hned Na sklonku loňského roku jsme se dočkali nové
ji odvezeme. U zeleného odpadu ještě zůstanu. odpadové legislativy. Jedná se celkem o čtyři
Objednali jsme nové kontejnery se sklápěcími nové zákony, k nimž v průběhu letošního roku
bočnicemi, abyste mohli pohodlně bioodpad postupně přibývaly prováděcí předpisy. Řada
vysypávat. Mě velice těší, že někteří z Vás mi te- výkladů nových přepisů byla v průběhu roku
lefonují s poděkováním našim zaměstnanců, že upravována, až jsme se na konci srpna dostali
ochotně pomáhají. Chvála nás samozřejmě těší k úctyhodným 19 metodickým pokynům z Minia Vás ostatní prosím, abyste do té doby, než na sterstva životního prostředí, dalším z Ministerstva
jaře tyto kontejnery budou k dispozici, neváhali financí a v neposlední řadě také z Ministerstva
požádat o pomoc naše pracovníky na sběrném vnitra. Právě poslední ze zmiňovaných, respektidvoře.
ve jeho odbor dozoru a kontroly, nám musí „poCo se týká stavebních akcí, tak ul. U Rybníka světit“ soulad nové odpadové vyhlášky se všemi
je již v realizaci a jakmile nabyde právní moci
NOVÝ VZHLED
stavební povolení, přijde na řadu chodník v ul.
Komenského. Pokud se nám tedy do výběrovéSBĚRNÝCH NÁDOB
ho řízení nějaké firmy přihlásí, měli bychom to
ještě letos stihnout. Snad jste také zaznamenali,
že jsme začali s opravou hřbitovní zdi, budeme
pokračovat márnicí a také novým plotem, resp.
zdí ke hřišti a úpravou cest.
Musím ještě zmínit momentálně hojně diskutované odpady, kterým je věnován prostor také na
této straně a straně 4. Na žádost mnoha z vás
v příštím čísle vyjde „návod“, co se všechno třídí a kam to vlastně patří, aby toho placeného
směsného bylo co nejméně.
Na závěr mi dovolte neskromné přání: přeji nám
všem, aby již život zůstal v normálních kolejích,
aby práce a dodací lhůty byly zase rozumné,
abychom nemuseli už být omezováni v pohybu
a činnostech, které chceme dělat a abychom se
Podporujeme recyklaci
mohli sejít třeba na Večeru světel, adventním
koncertu v kostele a rozsvícení vánočního stromu, nebo na Mikulášské…
Ivana Sihlovcová

A zase ty odpady...

Každý by měl s recyklací začít u sebe. I nádoba u Vašeho domu jednou
dojde na konec své životnosti a bude potřeba jí recyklovat. Proto jsme se
rozhodli používat již jen jednobarevné nádoby s klipem označujícím druh
odpadu pro který je určena.

Barevné klipy se snadno odstraní a tělo i víko nádoby tak může být ze 100%
znovu recyklováno na kvalitní HDPE materiál z kterého se nádoby vyrábí.

Nádoby jsou vyráběné z materiálů, které plně znovu
použitelné, UV stálé, mají dlouhou životnost a jsou mrazuodolné. Díky jejich využití
se prodlužuje „životnost“ nádoby a tím se snižuje spotřeba surovin a dopad na
životní prostředí. Jednobarevná nádoba s barevnými klipy je elegantní, odolnější,
déle vydrží její vzhled a pozitivně přispívá k vzhledu ulic měst a obcí.
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novými přepisy.
Ještě před loňským prosincovým schválení těchto zákonů zastupitelstvo obce odsouhlasilo přechod k systému D2D, a to od 1. 1. 2022. Každá
domácnost tak začne od ledna vyhazovat veškeré plasty a papír do nádob, které budou užívat
jen sami pro sebe, stejně jako dosud nádobu na
směsný odpad. Nebudete už řešit různé stojany
na žluté pytle a velké krabice na papír, budete je
házet rovnou do příslušné popelnice.
Výsledkem je, že staré smluvní systémy jsou
k 31. 12. 2021 zrušeny. Nadále budou vybírány
platby za odvoz odpadu již pouze formou poplatku. Poplatek bude stanoven na základě objednané kapacity, tj. velikosti černé popelnice,
kterou si sami zvolíte a vybírat se bude po ukončení poplatkového období. V našem případě to
bude 2x za rok, za první pololetí v červenci a druhé pololetí pak v lednu následujícího roku. Platba
tedy bude rozdělena na dvě části. Platit budete
pouze za popelnici na směsný odpad, ostatní
vytříděný odpad bude i nadále zdarma, tak jako
byly dosud pytle k dispozici zdarma. Všechny nádoby budou očipovány a konečně se dostaneme
ke správnému množství odpadů za naši obec.
Dosud jsme totiž měli pouze „rozpočítané“ údaje
průměrně za obce na svozové trase. Na základě
nové legislativy musíme dodržet poměr mezi tříděnými komoditami a směsným odpadem, který
se neustále zpřísňuje a v roce 2030 musí obec vykázat 65 % tříděného odpadu z celkového množství. Zdá se vám, že už teď tenhle poměr splňujeme, že v obci třídíme hodně? ANO, nám také,
a přesto ta průměrná čísla ukazují něco jiného.
Ano, objem není hmotnost, to často slýcháme,
tak teď budeme mít přesná čísla za Dobroměřice,
abychom měli jistotu.
A proč to všichni tak urputně řeší? Protože pokud
přesáhneme množství 200 kg směsného odpadu na osobu a rok, tak skládkovací poplatek není
500,- Kč za tunu, ale 800,- Kč už letos a bude se
pro obecní rozpočty zvyšovat do roku 2029 až
na 1850,- Kč za tunu. A to jsme letos již „přešvihli“ a obec již doplácí do vyšší částky. A pokud
nebudeme ty cíle stanovené legislativou plnit,
je v zákoně stanovena pokuta pro obce do výše
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200 tisíc Korun. A když se to všechno sečte, tak je
to hodně peněz z obecního rozpočtu.
Takže ANO, zase se to zdraží. Až budeme ale znát
ta konkrétní čísla za naši obec, pak můžeme cenu
upravit a pozitivní zpráva je, že úprava z našeho
poplatku pro občana 1,- Kč za litr a svoz může
být pouze směrem dolů. Tak pomozte s tím, abychom mohli po ukončení roku 2022 poplatky snížit, třiďte co nejvíce, ať toho, co patří do „černé“
popelnice máme co nejméně.
Často říkáte, že v jiných obcích platí měně, někde vůbec. Tam je buď odpad dotován z obecního rozpočtu a pak je méně peněz na ostatní
výdaje např. na opravy komunikací, zeleň a podobně, nebo mají stanoven místní koeficient na
daň z nemovitosti a lidé zaplatí více „z jiné kapsy“.
My ale nechceme jít touhle cestou, chceme, aby
poplatky byly transparentní, aby se všichni snažili
chovat zodpovědně nejen při setření s vodou,
elektřinou a dalšími komoditami, ale i v odpadovém hospodářství. Obec stále bude na tříděný
odpad doplácet z obecního rozpočtu tak, jako
tomu bylo dosud, protože to není pro obec žádný výnosný „byznys“, ale starost a od toho jsme
tady.
NOVINKA
Ivana Sihlovcová
Ráda bych se představila!
Jsem nová nádoba na odpad používaná skupinou
Marius Pedersen Group. Co byste o mně měli vědět?

JSEM NENÁPADNÁ
Každý ví, že černá zeštíhluje. Proto jsem na ulici
méně vidět, ale přesto každý ví co do mě patří
díky barevnému klipu, který označuje druh
odkládaného odpadu. A když už se umažu,
není na mě každá šmouha hned vidět.

JSEM TICHÁ
Mám speciálně upravené víko, které snižuje
hluk. Zahrát hudbu na víko od popelnice sice
stále ještě jde, ale není to co bývalo.

JSEM FANOUŠEK RECYKLACE
Nejen, že umožňuji snadno třídit odpad, ale i moje barevné
provedení umožňuje 100% recyklaci a tudíž až zestárnu a nikdo
mě nebude chtít, mohou ze mě vyrobit úplně nový kousek, který
bude možné dále znovu používat. Jsem totiž vyrobena z plně
recyklovatelného materiálu.

MILUJI ROZMARY POČASÍ
Vydržím dlouho a tudíž šetřím přírodní zdroje.
Je to tím, že jsem odolná vůči sluníčku i mrazu.

VYDRŽÍM (SKORO) VŠECHNO
Jsem testovaná podle náročných norem. Vydržím
opravdu hodně. Když už mě náhodou někdo rozbije,
stačí sundat barevné klipy, které určují jaký odpad
se do mě sbírá. Potom mě odvezou do továrny, kde
jsem se narodila a zrodím se znovu.
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Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022

KDO MŮŽE O KOTLÍKOVOU DOTACI V ROCE
2022 ŽÁDAT A JAK SPOČÍTAT PŘÍJEM










vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
(rodinného nebo bytového domu, bytové
jednotky
nebo
trvale
obývaného
rekreačního objektu)
průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a
měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob
bydlících společně se žadatelem – jsou
průměrovány
sledovány budou jen běžné příjmy za rok
2020 – zdanitelné příjmy, důchody a
vybrané typy dávek
domácnosti
složené
výhradně
z
důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou
muset dokládat příjmy, jsou automaticky
způsobilí pro dotaci
u nezletilých dětí a studentů do 26 let se
uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Projekt bude zaměřen na nízkopříjmové
domácnosti. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou
žádat o dotaci v dotačním programu Nová zelená
úsporám. www.novazelenausporam.cz.

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a
technologií, ze kterého budou moci vybírat nový
zdroj tepla na vytápění. Nové tepelné zdroje
splňující Směrnici o Ekodesignu, jsou uvedeny
v seznamu podporovaných výrobků a technologií
vedeném na webových stránkách SFŽP https://svt.sfzp.cz/

KONTAKTY
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory
podnikání, inovací a transformace
Ing. Tomáš Vaněk
475 657 511
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová
475 657 279
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
475 657 986
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Nela Brzobohatá
475 657 368
brzobohata.n@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová
475 657 392
feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová
475 657 354
franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik
475 657 363
minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová
475 657 514
radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Natalie Švarcbachová 475 657 677
svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT


na výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a
5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

VYHLÁŠENÍ ANKETY
ke zjištění zájmu o Kotlíkovou dotací v

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI
DOTACE LZE ZÍSKAT
Žádosti bude možné podávat na krajském
úřadě v roce 2022 elektronickou formou.
Podpora bude poskytována na instalace
nových zdrojů tepla realizované od 1. 1. 2021
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s
následujícími limity:
Kotel na biomasu
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel

130 000 Kč
130 000 Kč
100 000 Kč

Ústeckém kraji v roce 2022.

Anketu lze vyplnit na webu Krajského úřadu
Ústeckého kraje na této adrese:
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace:
Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)
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3. třída
S velkou radostí můžeme oznámit, že 1. 9. 2021 jsme v mateřské škole otevřeli 3. třídu s názvem
Lišky, o které jsme vás informovali již v červnu. Třída Lišek je malá třída s polodenním provozem a je
kmenovou třídou pro 12 dětí. Krásné a funkční vybavení jsme pořídili nejen z našeho provozního
rozpočtu, ale také z grantového programu NET4GAS, kam jsme podávali projekt s názvem „Liščí
doupě“ a dotaci získali. Tímto NET4GAS velice děkujeme!
Foto: Barbora Lauberová

Navštívili jsme chovatelskou výstavu

Na konci srpna jsme se již tradičně s dětmi vydali na IV. místní výstavu králíků, holubů, drůbeže
a exotů. Dětem se výstava velice líbila, odcházely obohacené o spoustu nových informací a hlavně
zážitků ze setkání s živými zvířaty.
Foto: Markéta Suchá
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Polytechnické dopoledne aneb učení, které baví

Na začátku září jsme pro děti připravili ve spolupráci se specialistkou na Učení, které baví Pavlínou Mündlovou projektový den, který byl zaměřený na polytechnické vzdělávání a novou techniku
výtvarné činnosti – netradiční použití barev. Celé projektové vyučování se uskutečnilo na školní

zahradě, kde děti měly možnost vyzkoušet si mnoho polytechnických a experimentálních stavebnic
včetně polytechnického stolku, který bychom chtěli dětem pořídit k Vánocům. Foto: Markéta Suchá
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Rodiče,
děkujeme

Hned na začátku školního roku jsme požádali rodiče o spolupráci ve splnění jednoho z našich snů,
kterým je zkrášlení školní zahrady vlastnoručně vyrobenými zvířaty z přírodních materiálů. Žádost
to byla velice skromná a byla vyvěšená jen v šatnách. O to větší radost máme z toho, kolik zvířátek
se nám již na zahradě sešlo. Rodiče s dětmi vyrábí domácí i lesní zvířata, hmyzoviště, lavice a mnoho
dalšího. Vážení rodiče, jménem celého kolektivu Dobroškolky, vám ze srdce DĚKUJI!
Foto: Markéta Suchá
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Výlet do Pohádkového lesa v Hrobčicích
V loňském školním roce jsme si moc výletů neužili, a tak jsme letos na nic nečekali a hned v září
vyjeli se staršími dětmi do Pohádkového lesa v Hrobčicích. Děti byly nadšené ze setkání s mnoha
pohádkovými postavami, které nás dovedly až na krásné hřiště, kde si to děti opravdu užily.

Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti

Ve středu 29. 9. se starší děti z mateřské školy zúčastnily sportovní akce Fotbalové asociace ČR „Měsíc
náborů“, která je zaměřená na děti předškolního věku a prvních stupňů základních škol. Na fotbalovém hřišti v Dobroměřicích si děti vyzkoušely všeobecné sportovní i fotbalové disciplíny a k našemu
velkému potěšení se skutečně mezi dětmi našlo hned několik nadějných sportovců. Velice děkujeme
vedení FK Dobroměřice za pozvání a skvělou organizaci.
Texty a foto: Ludmila Jirotková

SOPTÍCI
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 Po roce plném omezení a zákazů jsme se báli
plánovat jakýkoli tábor, takže jsme to letos pojali
jen jako soustředění se spaním v hasičárně a výletování. Odpoledne jsme se sešli na dvoře, hráli
hry, grilovali a v noci jsme měli noční stezku odvahy. Druhý den jsme vyjeli na celodenní výlet
do Opárna, kde jsme se vypravili na hrad, prošli

závod
Koštice

Opárno

jsme se naučnou stezkou Opárenským údolím,
nakrmili jsme kozy a ve mlýně jsme si dali něco

trénink
zdravovědy

na zub, domů nás vyhnal déšť, ale stejně jsme
byli uťapaní, tak už nám to nevadilo.
Tréninky na soutěže začaly v září, trénovali jsme
zdravovědu, hasičské útoky, uzly…
19. září jsme vyrazili na soutěž o pohár OSH
Louny, kde jsme ve spojení s družstvem z Koštic
skončili na krásném 3. místě.
25. září jsme závodili opět spolu s Košticemi
v Cítolibech v branném závodu O pohár starosty
městyse Cítoliby.

soustředění

Dobroměřický zpravodaj
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start
závodu
Koštice

Ještě se chystáme na dva podzimní
závody, tak snad se nám bude dařit.
Vám přejeme krásný podzim a nadcházející zimu, snad už bez větších
omezení. Budeme doufat, že se budeme moci sejít i při jiných příležitostech, než na trénincích.
Malá prosba na závěr, v letáčku na
str. 24 jsou informace o možnosti
hlasovat pro nás v Anketě dobrovolní hasiči roku 2021, kam jsme přihlásili děti s jejich loňskou účastí na
Ruscue Marathonu. Moc děkujeme.
Text: Jitka Strážnická,
foto: Lenka Pletichová
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JEDENÁCTÝ SOKOLSKÝ PŘÍOBECNÍ TÁBOR

 Je až neuvěřitelné, že letošní sokolský
příobecní tábor se konal již po jedenácté. Letos
to bylo na téma „DOBROMĚŘICKÁ OLYMPIÁDA“.
36 našich olympioniků rozdělených do tří olympijských výprav vlastnoručně vyrábělo vlajky,
trénovalo, soutěžilo, výletilo, prostě si užívalo
prázdnin se svými kamarády. A my vám z toho
týdne přinášíme malou obrazovou reportáž…
Text: Ivana Sihlovcová
Co k tomu
dodat?
vyhráli jsme
všichni

Slavnostní
fanfáru při
bonbónovém
a medailovém
ceremoniálu
obstarávala
Týna s houslemi.
všichni
se dobře
bavili

TÁBOR NA TÉMA: DOBROMĚŘICKÁ OLYMPIÁDA

Výletili
jsme např.
na Peruc…
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Užívali si to
i vedoucí,
trenéři a vlajkonoši v jednom

...a
fandili
si
Foto: Lucie Říhová, Diana Pšigrocká,
Krystýna Brožová, Jaroslav Fux

SDH
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Činnost hasičů od června do září
Naposledy jsme vás informovali o závodech
v Obrnicích, kdy se nám pomalu, konečně, rozjela závodní sezona.

24. 6. 2021 - tornádo

26. 6. - 1. kolo TFA ligy ve Verneřicích

Měli jsme jednoho zástupce, Tomáše Rýdla, vše
zvládl na jedničku!

Asi víme všichni, co se stalo. Jižní Moravou se
prohnalo tornádo a podobný jev (downburst)
se nevyhnul ani našemu okresu.
Pro postižené obce se 26. 6. vyhlásila materiální
sbírka, věci se shromažďovaly v hasičárně a na
obecním úřadě, vše se koordinovalo ve spolupráci s obcí Dobroměřice, SDH Kryry a obcí
Kryry.
1. 7. se vše, i za pomoci pana Bedřicha Hanykýře,
odvezlo.
Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli!

Foto: Lenka Pletichová

18. 7. - Lukavec
Proběhlo 3. kolo Tohascu Fire Cupu v Lukavci
a ještě soutěž O pohár starosty obce Lukavec,
kde jsme získali 3. místo!

Foto: Jirka Sailer

Foto: Lenka Pletichová

SDH
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26. 7.
TÁBOR

Prováděli jsme doprovod při zahájení příobecního tábora v Dobroměřicích.
Foto: Jirka Sailer

14. 8. - Dozor v Lounech
na Deja vu festu

9. 8. - Likvidace vosího hnízda,
žlutá sezona pokračuje

Foto: Jirka Sailer

17. 8.

Foto: Jirka Sailer

Účast na oslavách založení sboru ve Slavětíně,
ukázka techniky.
Foto: Hasičovo

SDH
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28. 8.

29. 8.

2. kolo TFA ligy, tentokrát na Děčínském Sněžníku. Tomáš opět nezklamal a soutěž dokončil!

V odpoledních hodinách probíhal i dětský den
u rybníka, kde jsme měli svá stanoviště pro děti
- hod na panáka a závodní dráhu s hadicemi.

Foto: Jarmila Burešová

Foto: Lenka Pletichová

29. 8. - 4. kolo Tohatsu Fire Cupu v Košticích
Čas byl suprový, bohužel, pokus neplatný, ale i tak byla legrace a užili jsme si to.

Foto: Lenka Pletichová

SDH

Dobroměřický zpravodaj
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9. 9. - likvidace vosího hnízda

Foto: Hasičovo
4. 9.
5. kolo Tohatsu Fire Cupu v Oseku

Foto: Jirka Sailer
12. 9. – 6. kolo Tohatsu Cupu v Jirkově

Foto: Kristýna Holá

Foto: Lenka Pletichová

SDH
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18. 9. - Závěr Tohatsu Fire Cupu ve Varnsdorfu

Foto: Lenka Pletichová

24. - 26. 9.
Byli jsme na oblíbeném Rescue Maratonu
v Kostelci u Heřmanova Městce. Ale podrobněji
o tom příště.

19. 9.

I my jsme uctili památku dvou zahynulých hasičů z SDH Koryčany.
Jeli pomoct ostatním a sami zaplatili
cenu nejvyšší. Čest jejich památce.
Děkujeme všem závodníkům, kteří nás celou
sezonu reprezentovali! Bližší informace i jejich
jmenný seznam na našem FB profilu.

Foto: Rescue

Kromě výše vypsaných akcí probíhá pravidelná zkouška agregátů, revize a začali jsme
s dalším roznosem letáků pro město Louny.
Nezapomeňte sledovat náš fb profil a zároveň prosíme o hlasy v anketě Dobrovolní hasiči roku. Jsme tam s dětmi s loňskou účastí
na Dětském Rescue marathonu, kde nám děti
rozhodně neudělaly ostudu, právě naopak!
Fotky i informace na FB profilu Soptíků.
Děkujeme všem za podporu!
Texty: Lenka Pletichová

Dobroměřický zpravodaj

CHOVATELÉ

Strana 19

Čtvrtá výstava drobného zvířectva

Foto: Markéta Suchá
V sobotu 28. 8. 2021 proběhla v obci Dobroměřice již 4. výstava drobného zvířectva - králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Jednotlivé expozice byly umístěny na tradičním místě v okolí
obecního úřadu v Dobroměřicích. Expozice králíků byla také tradičně umístěna okolo rybníčku, kde
bylo k vidění šedesát králíků, od zakrslých Hermelínů, okrasných beranů, Novozélandských bílých
až po obří plemena např: Belgických obrů. Ve dvoře obecního úřadu se nacházela expozice holubů a exotického ptactva. Holubů bylo posuzovano šedesát kusů. Na majitele nejlepších výstavních
exponátů čekala odměna v podobě medoviny. V expozici exotického ptactva byli k vidění i k možnému zakoupení zástupci papouška
Škraboškového, Chůviček, Zebřiček a Andulek. Drůbež jste mohli obdivovat v parčíku, zde se nacházelo více jak třiatřicet voliér v zastoupení Bojovnic zdrobnělých, Idických běžců, krůt a kachen a v neposlední řadě houser ,,Arnošt.“
Po ukončené výstavě byl připraven doprovodný program, posezení
v přírodě s country hudbou PARŤÁCI u rybníčku pod kostelem. I přesto, že nám počasí ani tento rok nepřálo, nakonec se umoudřilo a vše
se vydařilo jak mělo. Důkazem toho bylo pět naražených sudů piva
pro vystavovatele, organizátory, návštěvíky i rybáře, kteří souběžně absolvovali rybářské závody. Tímto také děkujeme všem členům, nečlenům, známým a kamaradům, kteří nám pomohli vše zvládnout.
Další akcí, na které se každoročně podílí naši členové spolku, jsou
již letošní XIII. Krajské dožínky Ústeckého kraje, které se uskutečnily
11. 9. 2021 na Peruci. Při této příležitosti je cílem ukázat nejen dětem,
ale i dospělým různé druhy zvířat, které jsou méně známé. Na fotografii je naše chovatelka Jana s novým kamarádem a je vidět, že i houser
Husy české chocholaté může být přítulný.
Text: Lucie Postlová, Josef Vilhelm
Foto: Veronika Vilhelmová
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RC MODELÁŘI

Vážení spoluobčané obce Dobroměřic,
podzim je tady a sním i další vydání obecního
zpravodaje, kde již máme své místo s našimi
příspěvky, abyste něco málo věděli o činnosti
našeho RC modelářského klubu.

Dobroměřický zpravodaj

Návštěva modelářů v Ústí nad Labem

Klubové polétání

21. 8. jsme na letišti uspořádali modelářské posezení pro naše členy a několik pozvaných. Létalo se skoro celý den a piloti si užívali krásného
počasí. Byly zde vidět všechny druhy modelů
letadel, od malých po obří. Akce byla zakončena
krátkým posezením a zhodnocením celého příjemného dne.

Texta foto: Libor Sláma

28. 8. naši kolegové přijali pozvání na Loučení
s létem v Ústí nad Labem, které se již tradičně
pořádá na břehu Labe pod Střekovem. Měl jsem
příležitost se této akce zúčastnit a mohu říci, že
piloti, kteří i s velkými modely na velmi omezeném prostoru létali, jsou opravdoví mistři. Byly
k vidění modely letadel, vrtulníků, aut, vojenské
techniky a mnoho dalších. Počasí mohlo být
o trochu příjemnější, ale tomu se opravdu poručit nedá.

Text a foto: Libor Sláma
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RC MODELÁŘI

Dětský den u rybníčku
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Hydroplány Úštek
26. 9. se jeden z našich členů zajel podívat na
Úštěk k jezeru Chmelař, kde každoročně pořádají RC modeláři z UL závody hydroplánů v kategorii RCAH (RCA modely) a RCMH (makety). Tato
akce je dvoudenní, létá se několik kol obou typů
modelů a u maket se hodnotí takzvaná statická
část, což znamená přesnost, vzhled a provedení
modelu ke skutečnému letadlu.

29. 8. jsme na požádání paní starostky opět připravili jednu ze soutěží pro naše nejmenší na
dětském dni u rybníčku, který byl zakončením
výstavy chovatelů. Potýkali jsme se s drobnými
technickými problémy s RC autíčky, ale nakonec
se vše povedlo a děti si jízdou zručnosti vyzkoušely, že jezdit s autíčkem není tak jednoduché.

Text a foto: Libor Sláma

Text: Libor Sláma, foto: Dušan Bednár
Za RC modelářský klub Dobroměřice z.s. Libor Sláma
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T. J. SOKOL  DOBROMĚŘICE
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Podzimní Dobroměřická drakiáda
T. J. Sokol Dobroměřice ve spolupráci s RC modelář Dobroměřice uspořádali v neděli 3. října
2021 na letecké ploše modelářů DOBROMĚŘICKOU podzimní DRAKIÁDU. Tento ročník by se
dal považovat, co do počtu zúčastněných, za
rekordní. Byli jsme mile překvapeni, jak hojný
počet dětí a jejich dospěláckého doprovodu
se sešel. Akce se vydařila po všech stránkách.
Počasí bylo opravdu nádherné, sluníčko svítilo a co více si na drakiádě přát, než aby foukal

hlavně vítr, což se povedlo. Některé děti měly
své dráčky v oblacích i přes dvě hodiny. Všechny
přítomné děti obdržely za své výkony odměny,
kterých bylo rozdáno přes 98 kusů. V posledních ročnících naší drakiády sledujeme, že čím
dál více se této akce zúčastňují dospěláci. Proto
i pro dospěláky byly připravené speciální ceny
a věřte, že z toho měli stejně velkou radost jako
děti. V této tradici bychom chtěli dále pokračovat, protože zjišťujeme, že i dospěláci rádi zavzpomínají na svá
dětská léta a baví je pomáhat
s pouštěním draků svým dětem.
Na děti čekaly připravené napečené sladkosti z dílen sester sokolek. Samozřejmě nescházela
oblíbená pochoutka brambory
v popelu a pečená jablíčka na
ohni. Doufáme, že i v příštím
roce se s vámi na drakiádě setkáme a budeme si přát tak nádherné počasí, jako se vydařilo letos
a užijeme si tak hezké podzimní
odpoledne.
Texta foto: Iva Hušková
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK DOBROMĚŘICE
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Naši rybáři úspěšně „tahali“ i v dešti

Již bývá zvykem, že poslední prázdninovou
sobotu se na našem rybníčku konají rybářské
závody. Nejinak tomu bylo i v roce letošním.
Rybářské závody byly součástí nabitého víkendového programu u rybníka. Dopolední části se
zúčastnilo 22 dospělých rybářů, odpoledne si
pak přišlo poměřit síly a rybářské štěstí 12 malých rybářek a rybářů. Dohromady se ulovilo 492
ryb o celkové délce 108,17 metru. Důvodem
nižší účasti v letošním roce byl jednak souběh
akcí v okolí, ale také deštivé počasí během so-

botního odpoledne.
Průběžně probíhá na rybníku také sportovní
rybolov. Zvláště nás těší zájem ze strany dětí
a mládeže.
Pokud situace dovolí, rádi bychom počátkem
prosince uspořádali závody v lovu pstruhů.
Pavel Vilhelm,
předseda Rybářského spolku Dobroměřice
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