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Slovo starostky…
Dnes začínám velkým poděkováním všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní Máje
v Dobroměřicích. Jmenovat nebudu, protože bych mohla někoho opomenout, a to bych nerada. Ať
už jste se zúčastnili průvodu v kroji, pohostili tanečníky a muzikanty, přispěli finančně, nebo jste
se přišli jen občerstvit a večer k muzice, jsme rádi, že jste si tento májový den užili s námi. Pro
všechny, kteří se podíleli na organizaci tradičního vyvádění nevěst, je to největší odměna, protože
nálada byla skvělá i přes drobnou nepřízeň počasí. Co ale musím zmínit, jsou naše kroje. Krásné
kroje, které ušily naše ženy, paní Věra Boudová a Pavla Srbová, se líbí a díky Daně Ebrtové, která
o všechny kroje celoročně pečuje, je naše chasa „vyštafírovaná“ opravdu výstavně. A tak jsme
pyšní, že Kateřina Štolová, jejíž hlas již řada z nás zná z pravidelných adventních koncertů u nás
v kostele sv. Matouše, zpívala o víkendu 20. a 21. května na zámku v Jezeří a ve Smolnici árii
Mařenky z Prodané nevěsty v dobroměřickém kroji.

Všechny, kterým přinesou komplikace stavební práce při letní rekonstrukci ulic Polní, Česká a
snad i Elišky Krásnohorské, prosím o trpělivost, kterou všem vynahradí opravené silnice i
chodníky.
Přeji všem krásné léto, pohodovou dovolenou a hodně naplno prožitých prázdninových aktivit.
Ivana Sihlovcová
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„Dobroměřické okénko…“
Asi každý z nás, kdo absolvoval nějaké učení či studia, se
čas od času sejde se svými bývalými spolužáky, aby
zavzpomínali na časy minulé a potěšili se setkáním a
událostmi přítomnými. Není tomu jinak i u bývalých žáků
naší dobroměřické školy, dnes již bohužel také bývalé.
Rádi jsme umožnili vstup do budovy školy, aby se paní
učitelka Sedláčková se svými bývalými žáky mohla
přenést do doby, kdy škola v Dobroměřicích byla v plném
rozkvětu. A protože tato milá dáma poslala poděkování
s podpisy všech zúčastněných, kteří do těchto prostor
přišli, rozhodli jsme se o ně podělit s vámi čtenáři.
Současně tím dáváme na vědomí všem ostatním ročníkům, že budou-li si chtít budovu při svých
srazech prohlédnout a usednout znovu do lavic, stačí nás kontaktovat a takovou návštěvu
domluvit.
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Jaro v Mateřské škole Dobroměřice
Blíží se letní prázdniny, naše nejstarší děti jsou přijaty do základních škol, a nové děti, kterými opět
naplníme kapacitu, se připravují na začátek září. V době zápisů 4. a 5. 5. 2017 přišlo do mateřské školy
20 dětí s žádostí o přihlášení k předškolnímu vzdělávání a 17ti žádostem bylo vyhověno. Letošní jarní
měsíce byly u nás hodně bohaté jak o zážitky, tak i materiálně. Na konci dubna jsme s dětmi odjeli do
školy v přírodě a Hotel Peklo pro děti v Josefově Dole jsme si všichni zamilovali. Hotel byl ve všech
detailech přizpůsoben malým dětem, denně jsme měli k dispozici bazén, velkou hernu a venkovní hřiště
s trampolínou a mnoha herními prvky. V květnu jsme pro rodiče, jejich děti i širokou veřejnost pozvali
do školky zajímavý naučný program plný her s názvem Tonda Obal na cestách, při kterém jsme získali
cenné informace o třídění odpadu. V pátek 19. 5. se starší děti zúčastnily fotbalového náboru, který
pořádal FK Dobroměřice a všem se celé sportovní dopoledne moc líbilo. Tímto bychom chtěli místním
fotbalistům moc poděkovat. Možná jste si všimli, že se na naší zahradě něco děje, v zadní části
budujeme venkovní učebnu, takže budeme moci s dětmi více činností provádět venku. A v neposlední
řadě ještě informace o tom, že od konce května je i naše školka interaktivní, protože se nám díky výzvě
č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro
MŠ a ZŠ I, do které jsme se zapojili, podařilo zakoupit velký interaktivní panel s multifunkčním
stojanem. Doufáme, že i toto zvýší prestiž naší mateřské školy, a že bude pro všechny přínosem. Všem
přejeme slunečné a pohodové léto.
Za kolektiv MŠ Dobroměřice Ludmila Jirotková
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Obecní knihovna Dobroměřice
Milé dámy, vážení pánové, dětští návštěvníci, čtenáři i nečtenáři,
i letos pro vás opět připravujeme venkovní čítárnu, která v rámci akce „Města a obce čtou“
bude ve dnech 19. – 22. 6. 2017 pro všechny k dispozici na zahradě MŠ Dobroměřice. Na každý
den je připraven program, který je určen pro děti i dospělé a věříme, že si z nabídky vyberete. A
pokud ne, tak si alespoň přijďte zalenošit v pohodlném sedacím vaku s knížkou v ruce.
Těším se na setkání.
vaše knihovnice Hana Ričlová
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Vážení spoluobčané,
první jarní EPP COMBAT závody na našem RC
modelářském letišti se konaly 19. března a vzhledem
k velmi špatnému deštivému počasí se sjel pouze úzký
okruh závodníků, celkem osm. V dopoledních hodinách
bylo rozhodnuto, že závod bude zrušen . Před
polednem déšť ustal a nakonec se odlétala 3 kola, která
určila pořadí závodníků. Naši členové se umístili na 7 a
8. místě.
Naši členové se již tradičně s ostatními zástupci spolků
v naší obci zúčastnili „Májového“ průvodu, někteří dokonce
i v krojích a tím podpořili tuto již pravidelnou, skvělou akci
pořádanou naší obcí a Sborem dobrovolných hasičů. Ani
déšť, který nás strašil od prvních kroků průvodu a nakonec
na nás spadl v ulici Pražská, krojovanou chasu neodradil .
OTVÍRÁNÍ NEBE již sedmý ročník akce pořádané hlavně
pro naše nejmenší se povedl na výbornou!!! Počasí se nám
nakonec mooooc vydařilo a i přes to, že okolo Loun bylo
mnoho jiných zajímavých akcí, přišlo k nám na letiště více
jak 50 dětí. Jediný malinký nedostatek vidím v účasti místních občanů, i když je omlouvá prodloužený
víkend  tak snad příští rok. Velké poděkování patří jak členkám Sokola za pomoc u tradičních soutěží,
které měl opět na starost děda Sláma, tak našim dobrovolným hasičům spolu s profesionálními hasiči
z Loun za skvělou ukázku.

Děti si vyzkoušely opravdové hydraulické nůžky, které se používají při vyprošťování z havarovaného
vozidla.
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Děti soutěžily v sedmi disciplínách, každé děcko při soutěži obdrželo sladkost nebo drobný dárek.
Startovní lístky byly slosovatelné a na závěr se losovalo o zajímavé věcné ceny, které nám věnovali naši
již tradiční sponzoři. Tímto i jim velice děkujeme za jejich podporu našemu modelářskému klubu.
Kromě RC letových a statických ukázek všech druhů modelů, jsme přivítali i dva motorové padáky.
Domluvený „shoz“ bonbonů se ale nekonal vzhledem k poryvům větru, které těmto padákům vůbec
nesvědčí. Každopádně máme na příští rok již nyní přislíbenou účast těchto zajímavých vzduchoplavců.

Soutěže

Předávání hlavní výhry od společnosti Rulyt.
27. května naši členové zajeli opět na Stochov, kde se konala akce“ Motorkáři
dětem“. Výtěžek tohoto dětského dne je věnován Dětskému domovu na Stochově. Ptáte se, proč jezdíme
na tuto akci? To je jednoduchá odpověď, někteří z našich členů jsou v tomto klubu a mi je rádi
podpoříme, je to přece pro děti a na dobrou věc .

Na závěr bych touto cestou chtěl
jednomu z našich zakládajících a
vážených členů k jeho 70 narozeninám popřát za celý RC modelářský klub Dobroměřice Všechno
nejlepší, pevné zdraví, životní pohodu a radost a jak jinak než přesné prsty na kniplech a jemnou
pilotáž a šťastné přistání a vzlety!!!
Vám Všem přeji krásné léto, dětem za chvilku začnou prázdniny, tak si je užijte a třeba se na nás
přijdete podívat na letiště při dalších našich akcích, budeme se těšit .
Předseda RC Libor Sláma
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„Konec zapáchajících popelnic?“

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD
DO POPELNICE NEPATŘÍ!
Cccc, já nejsem žádnej
obyčejnej ohryzek.

Já jsem bioodpad!!!
Pche, ohryzek….

DÍKY VELKÉMU OBSAHU VODY
A VYVÁŽENÉMU POMĚRU UHLÍKU A DUSÍKU
JE VÝBORNOU SUROVINOU DO KOMPOSTÉRŮ.
NAVÍC VÁM NEBUDE ZAPÁCHAT POPELNICE
A UŠETŘÍTE PENÍZE ZA ODVOZ ODPADU.

Co všechno je bioodpad?
PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY, PROLOŽKY OD VAJÍČEK, PEČICÍ PAPÍR,
TRÁVA, LISTÍ, VĚTVIČKY, PLEVEL,
ZBYTKY ZELENINY A OVOCE, ČAJOVÉ SÁČKY, KÁVOVÁ SEDLINA, PEČIVO,
POPEL ZE DŘEVA, SLUPKY Z OVOCE (I OD CITRUSOVÝCH PLODŮ)

DOPORUČUJEME ZHLÉDNOUT VIDEO NA YOUTUBE
POŘAD MOJE ODPADKY 6. – 8. DÍL.
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FK Dobroměřice – mládež

V uplynulých měsících začala jarní část mistrovské soutěže a naše družstva dětí se mnohdy
v nepříznivém počasí úspěšně zúčastňují jak tréninkových jednotek, tak i utkání, přičemž jejich nasazení
a úsilí o co nejlepší výsledek je obdivuhodné. Od dubna jsme se více zaměřili na družstvo těch
nejmenších, které se pod vedením Lukáše Radosty úspěšně rozrůstá a již i tento tým benjamínků
absolvoval dvě utkání za bouřlivého povzbuzování rodičů. Radost v očích všech zúčastněných, jak
našeho týmu, tak vždy i týmu soupeře byla obrovská, a proto výsledek byl vždy až to poslední, co se
počítalo. Každopádně mládeži se dle mého v Dobroměřicích poměrně slušně daří, a to i díky zázemí,
které pro děti na hřišti je připraveno. Bez podpory sponzorů a rodičů by to též samozřejmě nešlo.
V plném proudu je již příprava na náš tradiční turnaj O putovní pohár hejtmana ústeckého kraje, do
kterého je v letošním ročníku opět přihlášeno mnoho týmů z celých Čech. I to je vizitka toho, že to
v Dobroměřicích s fotbalem myslí lidé dobře. Turnaj se uskuteční 17. 6. 2017 za hlavní podpory obce
Dobroměřice a doufám, že si to všichni stejně jako v předešlých ročnících užijí a budou spokojeni nejen
soutěžící, ale i návštěvníci. Odměněni budou všichni, protože vyhraje každý, kdo se zúčastní.
.

Text a foto Aleš Havelka
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Rybářské závody v Dobroměřicích
V měsíci květnu se v Dobroměřicích udržuje nejen tradice májů spojených s krojovaným
průvodem obcí, ale i dnes již tradiční rybářské závody na rybníčku pod kostelem. V brzkých ranních
hodinách se v sobotu 20. května začali sjíždět vyznavači Petrova cechu. Za příjemného
počasí v kategorii rybářů starších 15 let soutěžilo od sedmé hodiny ranní celkem 15 rybářů, a jejich
výkony přišlo zhlédnout během dopoledne dalších několik desítek návštěvníků. Nad dodržováním
soutěžních podmínek dohlížela vybraná trojice rozhodčích z řad členů Rybářského spolku Dobroměřice.
Každá ulovená ryba vrácena šetrným způsobem zpět vodě.
Mimo hlavní soutěže, kdy kritériem byl nejvyšší součet délek nalovených ryb, probíhala i vedlejší
soutěž o největší ulovenou rybu. Na pomyslném stupni vítězů se umístili na prvním místě Vít Nipauer
s 676 nalovenými cm, druhé místo obsadil
Vladimír Mareš s 535 cm a krásné třetí
medailovém místo domácí Kamil Pešula se 483
cm. Ve vedlejší soutěži zvítězil pan Pavel Šabat,
kterému se podařilo ulovit krále místního
rybníčku. Touto rybou byl jeden z menších
jeseterů o délce 88 cm. Výsledek sobotního
rybářského klání překvapil asi všechny přítomné,
přepisovala se totiž historie. Místní rybář, který
při závodech neměl štěstí a rybu téměř nikdy
neulovil, najednou ulovil hned ryby tři. Bohužel,
ta první ryba byla jen plastová atrapa. Další dvě
ryby měřily v součtu délek 54 cm. Pro našeho
borce to znamenalo velmi pěkné 13. místo.
Celkem bylo uloveno 126 ryb. Každý rybář
ulovil alespoň jednu rybu.
Nedělní dopoledne patřilo jako již
tradičně dětem do 15 let, kterých se sešlo celkem
18. Na prvním místě se umístil Lukáš Charvát s 301 cm, druhý byl Jakub Porazík s 258 cm a na třetím
Jakub Charvát za 120 cm. Stejně jako dospělí i děti
měly vedlejší soutěž o největší ulovenou rybu. Svojí
první rybu na závodech ulovil Jiří Nipauer. Nádherného
kapra o délce 54 cm po velmi náročném zdolávání
zdárně vylovil, ten byl také největší rybou celých
dětských závodů. Byla to ta nejlepší tečka za závody,
kterou hned potvrdil kostelní zvon hlásící poledne.
Malému Jirkovi nakonec tento krasavec stačil na pěkné
sedmé místo v hlavní soutěži. Uloveno bylo celkem 41
ryb při průměru 2,27 ks ryby na soutěžícího. Pro děti se
zde nabízí možnost zakoupení místní prázdninové
povolenky. Rybářský spolek Dobroměřice děkuje všem,
kteří se zasloužili o hladký průběh závodů a dobrou
organizaci po oba víkendové dny. Především velké
poděkování patří OÚ Dobroměřice, hospůdce u Čudly
za vynikající obsluhu a občerstvení, panu Pešulovi za
technickou pomoc a všem dalším sponzorům a dárcům,
bez jejichž pomoci by zajištění závodů tak vysoké
úrovně bylo velmi složité.
Za rybářský spolek Dobroměřice Josef Vilhelm
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Chovatelská organizace v Dobroměřicích založena…
V zájmových chovatelských spolcích se lidé sdružovali již před více než sto lety. Chovatelské
spolky, stejně tak jako rybáři, myslivci, zahrádkáři a včelaři, se zakládaly především na českém
venkově, ale i ve městech. Pro zábavu i užitek se chovala různá plemena psů a koček, ovcí, koz,
hlodavců, kožešinových zvířat, zpěvných kanárů, papoušků, bource morušového, ale i dalších drobných
zvířat jako jsou králíci, holubi nebo nejrůznější drůbež. Určitě jsem na další druhy zvířat nevzpomněl.
Šlechtěním zvířat na exteriér vznikala tzv. čistokrevná plemena zvířat, kdy se i u některých druhů dbalo
mimo jiné na užitkové vlastnosti. O udržení
a další rozšiřování jednotlivých plemen dbá
Český svaz chovatelů, který v letošním roce
slaví šedesáté výročí. V České republice má
více než osm set spolků, a sdružuje přes 15
tisíc členů. V našem regionu byly
chovatelské spolky v Nečichách, Rané i
v Lenešicích, ale ten nedávno ukončil svojí
činnost. Spolek nejbližší naší vesnici je
nyní v Lounech, který je také v rámci
našeho okresu spolkem nejstarším a
největším. Před rokem 1990 bylo v našem
okrese takovýchto organizací více než tři
desítky s téměř čtyřmi sty členy..
K prvnímu lednu letošního roku je v okrese Louny 12
chovatelských spolků se 158 dospělými členy a 8 mladými chovateli.
Protože je stále co zlepšovat a napravovat ve vztahu lidí a dětí k přírodě
a zvířatům, jsme založili 7. dubna 2017 chovatelský spolek nově i
v Dobroměřicích. Na ustavující schůzi se sešlo celkem 12 nových
zájemců o členství v ČSCH. Chceme tak ukázat dětem daleko
vhodnější a prospěšnější trávení volného času, než jsou mobilní
telefony a počítače. Naším úkolem je i zlepšit chování člověka ke
zvířatům a v případě dětí je směřovat i k určité odpovědnosti. Naše
organizace se teprve rozvíjí, a členem se může stát každý občan starší
šesti let, který si plní členské povinnosti a souhlasí s platnými
stanovami. Členství v ČSCH je dobrovolné.
Již v letošním roce se chceme spolupodílet při pořádání
dětského dne. V rámci posvícení ve vesnici chceme uspořádat
ukázkovou expozici našich miláčků, doplněnou o soutěže pro děti.
Členové mají další náměty, které chtějí postupně zrealizovat. Pokud by
se podařilo založit kroužek mladých chovatelů, uspořádat výstavu,
přednášku, chovatelský ples či další akci pro občany, tak to bude jenom
dobře. Doufáme, že přispějeme k obohacení nabídky na využití volné času a na našich akcích se budeme
potkávat v hojném počtu. Jen čas ukáže, zda se zařadíme mezi již dobře pracující organizace v naší
vesnici, a zda založení našeho chovatelského spolku bylo tím správným krokem.
Věříme, že pokud přijdete mezi nás, najdete nové přátele, vyměníte si zkušenosti i získáte cenné
rady. Rádi mezi sebou přivítáme každého, zejména děti a mládež. Chceme docílit toho, aby chovatelské
motto: ,,Pro radost, krásu a užitek“, bylo naším heslem společným.
S chovatelským pozdravem ,,Chovu zdar “
Josef Vilhelm
předseda ZO ČSCH Dobroměřice
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Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice
Vážení spoluobčané,
letošní začátek roku plný aktivit sboru začal již ve zpravodaji zmiňovaným plesem a různými kulturními
akcemi. Příchodem jara se ale opět začínáme plně věnovat sportu, činnosti s mládeží a podporovat
okolní kulturní akce. Podílíme se na přípravě a samotném průběhu pálení čarodějnic na Červeňáku, ale i
u nás v prostorách hasičské zbrojnice. Bohužel počasí nám moc nepřálo, ale i tak děkujeme všem, které
studený nečas neodradil. Následovalo otevírání nebe u modelářů, kde jsme společně s profesionální
jednotkou z Loun předvedli ukázku vyproštění motorkáře zpod vozidla. Měsíc květen patřil jako
každoročně tradičním Staročeským májům, které se všemi silami snažíme zde u nás v obci udržet.
Počasí tentokrát bylo krásné až na malou spršku v průvodu. Večer se vydařil a tudíž i zábava. Všem
moc děkujeme.

Květen je nabitý akcemi, dá se říci každý víkend a nepochybně jedna z našich největších akcí je
pořádání okresní celostátní soutěže hry Plamen. Tímto moc a moc děkujeme fotbalovému klubu
Dobroměřice za poskytnutí areálu a zázemí. Z ohlasů víme, že se areál velice líbil a hlavně trávník, na
kterém naše hasičská mládež soutěžila. Celý víkend se vydařil a v neposlední řadě patří obrovské
poděkování všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli: Obci Dobroměřice, členům SDH Dobroměřice,
OSH Louny, rodičům dětí a samozřejmě dětem samotným.
Sportovní družstvo můžů také postoupilo na okresní soutěž do Telec, kde budou bojovat v červnu o
další postup do kraje. Držíme palce.
Vyjezdovou jednotku posílili dva noví členové, kteří absolvovali kurz nositelů dýchací techniky a také
letošní první požár travnatého porostu v obci pod oblouky. Tolik jen něco málo z činnosti SDH a
výjezdové jednotky. Držte nám palce v dalších soutěžích a zachovejte nám i nadále svou přízeň.
S pozdravem a velkým poděkováním starosta SDH a velitel jednotky Jiří Sailer.
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SOPTÍCI - kroužek mladých hasičů Dobroměřice
Poslední víkend v květnu 2017 se u nás na fotbalovém hřišti Dobroměřice utkala družstva mladých
hasičů z lounského okresu v celostátní hře Plamen.
Družstva soutěžila ve dvou kategoriích – mladší a starší. Sobotní den nám naplnily program až do
večerních hodin tyto 4 disciplíny: štafeta 4 x 60 metrů, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic a požární
útok CTIF. Nedělní dopoledne pak patřilo pouze jedné disciplíně, kterou mají děti nejraději, a to
požárnímu útoku.
Můžeme říci, že počasí nám přálo. Soutěž proběhla v přátelském duchu a dětem se moc líbila. Oba dva
dny nám slunné a teplé počasí zpříjemnilo ochlazení ve formě vodní sprchy z hasičské cisterny.
Soutěže se zúčastnilo 11 družstev v kategorii starších hasičů a 3 družstva v kategorii mladších.
V kategorii mladších hasičů se naše družstvo celkově umístilo na krásném druhém místě a největší
radost dětem udělalo to, že zaběhly nejlepší čas v požárním útoku. V kategorii starších hasičů obsadilo
naše družstvo osmé místo.
Poděkování si zaslouží hlavně naše děti za zvládnutí velmi náročného soutěžního víkendu a samozřejmě
také rodiče, kteří nám pomáhali a dětem byli velkou podporou. A také bychom rádi touto cestou chtěli
poděkovat FK Dobroměřice a Obecnímu úřadu Dobroměřice, za poskytnutí areálu na celý víkend a za
odměny pro děti.
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), se v tomto
programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti,
co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a
zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016
činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně
zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje
tepla. Vzhledem k tomu, že dosažení energetických úspor se neváže pouze na zateplení a výměnu oken,
ale také na zajištění dostatečného větrání, úpravu otopného systému a případně také na změnu zdroje
tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP k návrhu změny hodnotících kritérií týkajících se právě zdrojů tepla
nebo jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Tato kritéria budou předložena
počátkem června členům Monitorovacího výboru IROP, který o přijetí těchto změn rozhoduje,
vysvětluje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Změny budou poté
promítnuty do revize 37. výzvy. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo
elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům
bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
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Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje
vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro
žadatele (aktuálně je poskytována podpora ve výši 30 až 40 % z celkových způsobilých výdajů podle
míry dosažených úspor) a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je
možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na
malé bytové domy o 4 bytech (přibližně pětina žádostí je podána na bytové domy o velikosti do 10
bytových jednotek), ale také na velké panelové domy. Také zastoupení panelových a cihlových bytových
domů je přibližně rovnocenné, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se
zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o
podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální
výzvě). Naopak nejméně žádostí o podporu je z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější
žadatele patří společenství vlastníků jednotek (60 % předložených žádostí) a obce (25 % předložených
žádostí).

V polovině května evidujeme v obou výzvách téměř 600 žádostí v pozitivních stavech (tedy bez
zamítnutých nebo žádostí stažených žadatelem) o celkovém objemu dotačního požadavku téměř 1,25
miliardy korun a aktuálně jsou vyplaceny první projekty, např. v Moravskoslezském, Libereckém nebo
Pardubickém kraji. Dalších přibližně 370 projektů je v různých fázích realizace a přibližně 200 projektů
je ve fázi hodnocení. Většina projektů je podána na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken.
Podmínky 37. výzvy ale umožňují (při splnění podmínek) podpořit zateplení bytových domů, jejichž
vlastníci již částečné zateplení nebo výměnu oken provedli. Výhodné podmínky pro získání podpory se
vztahují k bytovým domům, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóně či
v památkové rezervaci a z důvodů památkové ochrany nemohou splnit stejná technická kritéria, jako
ostatní bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání
podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR. Regionální pracoviště
sídlí ve všech krajských městech. Kontakty jsou zveřejněny na webové adrese www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde
z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální
odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly
v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a
životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji v našem sběrném dvoře, nebo
nádoby k tomu určené, umístěné v budově Obecního úřadu v Dobroměřicích. Obsluha sběrného
dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady
provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.

18

19

Rádi jsme vyhověli žádosti zástupkyně Fondu dalšího vzdělávání o podporu při popularizaci projektu
Vzdělávání praxí a otiskujeme zaslaný článek:

Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném
pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí
jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější. Do
projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po
rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily.
Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého
spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také
pozice v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a
reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený
zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro
účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a
v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší
svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají
kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace
v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Liberecký a Ústecký kraj
Ing. Stanislava Karásková
+420 778 439 644
stanislava.karaskova@fdv.cz
Pro
další
informace
můžete
facebook.com/vzdelavanipraxi.

navštívit

stránky

www.vzdelavanipraxi.cz

nebo

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce
a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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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:
dTest: Jaké nástrahy na nás číhají v samoobsluze
Když se chystáte nakupovat třeba v supermarketu, těžko vás napadne, že by se hodilo
před nákupem nastudovat psychologii, marketing či právo. Jenže prodejci poznatky z
těchto oborů mají a někdy je směle využívají. Jaké nástrahy zde na vás mohou číhat?
Cílem obchodníků je v prvé řadě prodat své zboží a často kvůli tomu používají nejrůznější
triky. Řada lidí se například domnívá, že to nejkvalitnější zboží naleznou v regálech ve
výši očí či že se špatně naúčtovanou cenou nemohou nic dělat. V jiných případech si
nejsou vědomi svých práv a třeba pod nátlakem pracovníků prodejny si nechají
zkontrolovat obsah tašky nebo prohlédnout kočárek, zda v něm nemají ukryto deset
čokolád. „Naletět nebo se splést může každý a není žádná hanba to přiznat. Byla by však
škoda se z chyb svých i chyb jiných spotřebitelů nepoučit,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu, a pokračuje: „Na základě častých dotazů z naší spotřebitelské poradny jsme sestavili
stručný přehled nejčastějších nástrah, které na spotřebitele při nákupech čekají a uvádíme je na pravou
míru.“
Spotřebitelé často nevědí, že prodávající ani jím najatá bezpečnostní agentura nemají právo provádět
osobní prohlídky či prohlížet obsah tašky spotřebitelů bez jejich souhlasu. Toto právo má jedině Policie
ČR. Má-li prodávající odůvodněné podezření, že spotřebitel ukradl nějaké zboží, může ho zadržet do
příchodu policistů. Do jejich příchodu by měl spotřebitel vyčkat. „Pokud spotřebiteli vznikla
v souvislosti s neoprávněným obviněním újma, ať již morální nebo finanční, může se domáhat veřejné
omluvy nebo finančního odškodnění,“ připomíná Zelený.
Nezřídka provádíme každodenní nákupy ve spěchu, s čímž ovšem obchodníci počítají a snaží se nám
různými triky prodat to dražší zboží, či dokonce to, co nepotřebujeme. „Dlouhodobé průzkumy chování
spotřebitelů ukazují, že nejvíce kupují zboží, které je ve výšce očí. Proto právě tam prodávající umísťují
nejdražší výrobky nebo výrobky prodávané s největším ziskem, zatímco v hůře viditelných místech se
nachází i levnější alternativy,“ podotýká Zelený a dodává: „Ve většině moderních prodejen je navíc
zvykem umísťovat potraviny denní spotřeby do nejvzdálenějšího rohu prodejny. Prodávající tak má
zaručeno, že spotřebitel projde celý obchod při cestě pro čerstvé pečivo, a má velkou šanci, že do košíku
přihodí i další zboží. Pomocníkem proti spontánnímu nakupování pak může být předem připravený
seznam věcí, které chcete nakoupit.“
V prodejích obchodníkům pomáhá i hudba, která v prodejně nemusí být vždy zcela náhodná. Průzkumy
totiž ukázaly, že jejím prostřednictvím je možné ovlivňovat nakupující. Zatímco pozvolné rytmy svádějí
k pomalejší chůzi, rychlejší tempo vede k ráznějšímu nákupu. „Chce-li spotřebitel sám regulovat
způsob, jak bude ovlivňováno jeho nákupní chování, může si pustit do uší vlastní hudbu,“ navrhuje
Zelený. V ojedinělých případech obchodníci „vynalezli“ poplatek za použití platební karty, který účtují
zákazníkům k nákupu zboží. Prodejce má ze zákona povinnost přijímat bankovky a mince, přijímání
platebních karet je jeho dobrovolnou aktivitou a může si proto určit pravidla. „Platba kartou je pro
prodejce méně výhodná než platba v hotovosti, protože musí ze zaplacené částky část peněz odvést
zprostředkující bance,“ říká Zelený a dodává: „O poplatku je však povinen vás předem informovat.“
Bohužel ne zcela výjimečně se stává, že spotřebiteli je na pokladně naúčtována jiná cena, než je uvedena
na regálu se zbožím. Spotřebitel může trvat na ceně, která je pro něj výhodnější, nicméně pokud
prodávající neuzná svoji chybu, může domů odejít s prázdnou. Na argument prodavačky, že cena je
takto zadaná v systému a nelze ji měnit, je možné opáčit požadavkem na přivolání vedoucího
provozovny,“ uzavírá Zelený.
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Informace Obecního úřadu Dobroměřice

Oznamujeme, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulic
Polní a Česká. Informace o realizaci stavby obdrží všichni dotčení obyvatelé do
svých poštovních schránek, jakmile bude podepsána smlouva s vítězem
výběrového řízení. Vzhledem k příznivým okolnostem navíc budeme ještě letos
aktualizovat projekt na ul. Elišky Krásnohorské a věříme, že se podaří do konce
roku její rekonstrukce také zrealizovat.
Připomínáme, že stále ještě všichni nemají uzavřené dodatky ke smlouvám na
odvoz odpadu. Proto vyzýváme, abyste co nejdříve kontaktovali pracovnice
obecního úřadu, které s Vámi dodatek sepíší. Současně vyzýváme ty, kteří
dosud neprovedli úhradu za odvoz odpadu splatnou do 31. 3. 2017, aby tak
neprodleně učinili. Pokud nebude úhrada provedena, může být dlužníkovi
omezen vývoz odpadu.
Žádáme všechny, aby do pytlů na tříděný odpad, které obdrží od obce
bezplatně, odkládali pouze takové vytříděné komodity, pro které jsou tyto pytle
určeny. Přestože občané je získávají zdarma, obec za ně platí. Nejen tedy, že
žluté pytle naplněné například posekanou trávou nebudou od domu svezeny, ale
odčerpáváte tak z rozpočtu finanční prostředky a o to méně můžeme investovat
do ostatních aktivit.

Vyzýváme ty majitele pejsků, kteří uhradili poplatek bankovním převodem, aby si
vyzvedli na obecním úřadě novou psí známku a vyměnili ji za loňskou. Pro každý
rok má známka jiné číslo a v případě, že pes uteče, aktuální známka na obojku
usnadní identifikaci a urychlí návrat zvířete domů.

Dobroměřický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku
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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