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ZDARMA

Slunce na posvícení krásně posvítilo…

Na snímku „posvícení jak má být“ - plno skvělého jídla a dobrá zábava. Více na str. 2.
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POSVÍCENÍ
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Počasí jako malované, obloha vymetená a slunce krásně hřálo. Takové bylo
posvícenské odpoledne 22. 9. 2019. Ale
to předbíháme.
Dopolední poutní mše v kostele sv. Matouše, kterou sloužil pan Vít Machek,
byla hudební a zvuky varhan a zpěv přilákal řadu návštěvníků. Po obědě pak už
naše pekařky začaly vozit své napečené
laskominy do již tradiční soutěže o nejlepší posvícenskou dobrotu. Práce poroty byla velmi příjemná a voňavá, ale
nelehká. Určit, kdo vystoupá za své dílo
na stupeň nejvyšší, se nakonec podařilo
a byl to souboj velmi těsný.
Nejen porotě, ale i všem návštěvníkům odpoledního posezení u rybníčka
Foto: Petra Roháčová
vyhrávala country kapela Pohodáři, nechybělo pivečko, děti se vesele projížděly na kolotoči
a mlsaly popcorn a cukrovou vatu. A která že pekařka nakonec vyhrála? Gratulace k výborným
koláčům a odměna za první pořadí patřila Claudii Demeterové.
Posvícenskou neděli pak ukončily opět tóny varhan. Pan varhaník Vladimír Roubal téměř celou
hodinu koncertoval v kostele za pozornosti nejen místních posluchačů, ale i návštěvníků ze
vzdáleného okolí. Těší nás, že jsme se opět mohli připojit k XIII. ročníku ČESKÉHO VARHANNÍHO
FESTIVALU.

Text a foto: Ivana Sihlovcová
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SLOVO STAROSTKY
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Vážení občané,
prázdniny, které jsou nejen radostným obdobím
pro školáky, ale i doba dovolených, slunce a odpočinku, pro všechny utekly jako voda a pracovní a školní režim je již opět v plném proudu. Že
i naši dobroměřičtí i přespolní malí táborníci si
i u nás v obci užili spoustu zábavy, se dočtete na
dalších stránkách, stejně jako o tom, co chystají
naše spolky a obecní úřad. Jsou to akce, které
jsou již tradiční, a také připravujeme opět zájezd
do Prahy na muzikál.
Když se vrátím do obce, tak je třeba zmínit, že
právě probíhá rozsáhlá oprava chodníku v ul.
5. května. Protože se jedná o úsek, kde je autobusová zastávka U Kádnera a provoz aut i pohyb
osob je velmi náročný s ohledem na stavební
omezení, každé ráno zde dohlíží na bezpečnost
především dětí některý z našich pracovníků. Zůstaneme-li u chodníků, pak je třeba zmínit, že se
nám konečně podařilo završit legislativní kolečko ohledně pozemků v ul. Komenského. Pokud
s dotčenými vlastníky, kteří předběžně vyslovili
souhlas s prodejem pozemků pod chodníky,
uzavřeme kupní smlouvy, můžeme zadat další
projekt na opravu chodníku kolem krajské komunikace a věřme, že již v příštím roce budeme
moci začít opravovat. Dříve avizované projekty samozřejmě běží.
Souběžně s pomocí zahradnice řešíme výsadbu květin i nekvetoucích rostlin v obci a já děkuji všem
nadšeným zahrádkářkám, které na základě našich pozvánek nejen směňují květiny mezi sebou, ale
i zásobují obec, aby byla barevná a pěknější.
Přeji všem krásný barevný podzim.		
Text a foto:Ivana Sihlovcová
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Druhý běh tábora, který sokolové pořádali již po osmé, byl letos ve sportovním
duchu a po delší době tzv. docházecí

Azyl nám poskytla naše dobroměřická sokolovna, kterou děti hojně
využívaly. Stavěly si překážkové dráhy a prolézačky, skákaly na trampolíně, houpaly se na kruzích, šplhaly
po tyči i na laně a dokonce cvičily
na hrazdě. Všichni si také vyzkoušeli
jízdu na koni, různé druhy míčových
sportů a v háječku soutěžili v atletice. Od sportování si odpočali tvořením potisku látkových tašek a také
pletením náramků. Nesměla chybět
dobrodružná cesta po fáborcích,
kde děti plnily různé úkoly a na jejím
konci je čekalo hledání zakopaného
pokladu. Protože ke sportování patří
i vodní sport, využili jsme možnosti
zapůjčení lodí v Lužeradech a projeli
se na Ohři.

Dobroměřický zpravodaj

Týden jsme si zpestřili dvěma
výlety. Ten první byl vlakem
do nedalekého Mostu, kde
je nově otevřené dřevěné
3D bludiště s rozhlednou. Na
druhý výlet jsme se vydali do
ZOOPARKU ve společnosti
SEKO.
Poslední večer měli táborníci
možnost vyzkoušet si, jaké to
je spát v tělocvičně. Všichni,
až na naši nejmenší sokolku,
s nadšeným „hurááá“ přespali. Nemohla tedy chybět ani
diskotéka a kino.
Všichni malí sokolové se
zdokonalili ve své obratnosti
a celý týden sportování zvládli bezvadně. Bylo to báječné.
Kateřina a Pavla Srbovi

TJ SOKOL
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POZVÁNKA
NA VEČER SVĚTEL
pátek 8. listopadu 2019
od 17:30 hodin
T. J. Sokol Dobroměřice ve spolupráci s SDH Dobroměřice
bude již pátým 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 stezku, 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.

POZVÁNKA NA
PODZIMNÍ DOBROMĚŘICKOU DRAKIÁDU
sobota 28. září 2019
Na letecké ploše RC Modelář uspořádáme
již 7. ročník „Podzimní dobroměřické drakiády“.
Pro všechny příchozí soutěžící se svými dráčky
bude zajištěno malé 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.
Jelikož v posledních letech zaznamenáváme
i početnou účast DOSPĚLÁKŮ,
rozhodli jsme se odměnit i dospěláky v jejich kategorii.

Dobroměřický zpravodaj

NAŠI NEJMENŠÍ
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Začátek školního roku v mateřské škole

Léto uteklo jako voda a v mateřské škole máme za sebou období loučení s dětmi, které 2. září usedly
do lavic prvních tříd a vítání s novými dětmi a jejich rodiči.

Pro školní rok 2019/2020 je v mateřské škole zapsáno 52 dětí a jsou rozdělené do dvou tříd. I v tomto
školním roce máme pro ně připraveno spoustu aktivit, které budou tentokrát zaměřené na klasické
pohádky.

Ludmila Jirotková
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Malý
Soptík
2019

Ve středu 11. 9. 2019 se 8 dětí z naší mateřské školy zúčastnilo soutěže Malý Soptík 2019, kterou
pravidelně pořádá Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní pracoviště Žatec. Cílem této
soutěže je seznámení dětí předškolního věku s prací profesionálních a dobrovolných hasičů. Děti
podle obrázků popisovaly krizové situace, poznávaly čísla tísňových linek, ale také házely na cíl, přenášely vodu apod. Ze 16 přihlášených družstev se naše děti umístily na 6. a 7. místě, což vzhledem
k tomu, že pro velkou absenci nejstarších dětí jsme družstva stavěly z mladších dětí, považujeme
za velký úspěch.
Ludmila Jirotková

Dobroměřický zpravodaj

NAŠI NEJMENŠÍ
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EKO
koutek
na školní
zahradě

Již jsme Vás informovali, že se celý minulý školní rok nesl v duchu environmentálních aktivit, na které
jsme získali dotace. Ještě před zimou jsme si pořídili elektrický kompostér, na jaře jsme s dětmi vyjeli
do školy v přírodě a v současné době je již dokončena realizace EKO koutku na školní zahradě, která

je vybavena hmatovým chodníčkem, interaktivními tabulemi, vyvýšenými záhony, kompostérem
a pařníkem. Do konce kalendářního roku nás čeká ještě výsadba nové zeleně. Přinášíme Vám malou
ochutnávku v podobě fotografií.
Zároveň Vás srdečně zvu na společnou akci na školní zahradě „Putování s Dobrouškem“,
která se bude konat ve čtvrtek 31. října 2019 od 15:30 hodin.
Ludmila Jirotková
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Dobrodění
2019

V sobotu 15. června 2019 se již tradičně náš RC modelářský klub zúčastnil 13. ročníku Lounského
Dobrodění.
Již jsme se stali stálicí na této akci a letošní výtěžek 66 000 Kč byl rozdělen mezi 1. Lounskou Lékařskou, s. r. o., která jej využije na vybavení dětské pohotovosti v Lounech a pro děti s poruchami
autistického spektra, které navštěvují terapie u Petry Jantošové. Jsme moc rádi, že naše prezentace
klubu je součástí tohoto skvělého daru a letos jsme měli opravdu hodně malých zákazníků na jízdy
zručnosti s našimi RC autíčky. Baterie, do modelů, které byly připraveny, jsme „vyjezdili“ úplně do
maxima. Skvělá akce a skvělí lidé!
Foto a text: Libor Sláma

DD
Stochov

Ve stejný den jako Dobrodění se konal dětský den na Stochově, proto se členové našeho klubu
rozdělili na dva „tábory“, abychom mohli obě akce pokrýt. Je fajn, že v dnešní uspěchané době jsme
schopni zajistit prezentaci našeho klubu podle plánovaných akcí.
Foto: Radek Termer, text: Libor Sláma

Dobroměřický zpravodaj	RC MODELÁŘSKÝ KLUB
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RCA
Ústecké
akrobaty

22. června Modelářský klub Ústí nad Labem
opět uspořádal na našem RC modelářském
letišti závody ČR v akrobatickém létání RCA.
Je velkou ctí u nás v Dobroměřicích tyto závody pořádat. Někteří ze závodníků přijeli již
v pátek, den před závody a užívali si až do neděle vše, co k našemu letišti a okolí patří. Dva
z našich, Dušan a Libor, opět zasedli do pozice bodovačů a hodnotili jednotlivé akrobatické prvky u sedmi účastníků. Skvělé počasí
a atmosféra opět patřila k tomuto závodnímu
dni. Soutěž byla napínavá a pořadí se měnilo
každým kolem. Gratulujeme k vítězství Zdeňkovi Frydrýnovi, dále k příjemně překvapivému, ale zaslouženému druhému místu Miroslavu Šleisovi a bronzovému Janu Plevnému. Výsledková tabulka
na www.rcklub.cz
Foto a text: Libor Sláma
Posezení se spřátelenými spolky
Na dětském dni dospělých jsme sice jako RC klub nebyli tentokrát
na špici, ale kamarádi s ostatních spolků nás pozvali na „HODOVAČKU“, která se konala v KD v Dobroměřicích. Moc děkujeme za
pozvání, bylo super posedět s přáteli u grilovaného čuníka a poklábosit. Jsem moc rád za celý RC klub, že tato spolupráce v obci
funguje, nejen zásluhou spolků, ale samozřejmě i zásluhou OU
Dobroměřice, paní starostky a zastupitelstva.
Foto a text: Libor Sláma
Co nás ještě v letošním roce 2019 čeká, nebo máme těsně za sebou? Druhý závod RCA 14. 9. v Ústí
nad Labem, Drakiáda, která je plánovaná spolu se Sokolem Dobroměřice na 28. 9. a budeme se moc
těšit nejen na děti a závěrem roku podzimní, nebo zimní EPP kombat.
Vám všem, co čtete tyto řádky, přeji krásný, pohodový a barevný podzim.
Za RC modelář Dobroměřice Libor Sláma
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Již po deváté se konal sokolský příobecní
tábor s podtitulem „za humny jsou věci
nepoznané“. Opět jsme na prvním běhu
tábora využili s laskavým svolením paní
ředitelky areál školky s krásně vybavenou
zahradou.
Jaké bylo letošní téma? Přeci jsme lovili bobříky. Pravda trochu jsme je dětem
upravili a bylo jich celkem deset kousků.
Představovala je dřevěná kolečka různých
barev. Celý týden děti poctivě trénova-

...v chrámu chmele

...postupně se fo

...s takovou vervou jsme získávali „bobříky“
ly zručnost, dovednost, sílu, plnily dobré
skutky a věnovaly se spoustě dalších aktivit. Táborníci také pomáhali i v kuchyni,
mazali svačiny a konali řadu dalších pro-

...osvěžení nem
spěšných činů. A dokonce – maminky zbystřete – je to bavilo. N
v Krásném Dvoře děti připravovaly překvapení pro císaře. Pro císa
ráběly parfém. A dokonce hrály i divadlo. Všichni jsme si užili i náv
teckého Chrámu chmele a piva. Bobříka odvahy jsme lovili večer
bývalé školy, to bylo dobrodrůžo. No bylo toho hodně, a tak mám
co vyprávět. A pro čtenáře jsme připravili malou fotografickou rep
...Za hranice všedních dnů
Text: Ivana Sihlovcová, foto: Luci

otíme všichni

mohlo chybět
Na výletě
ařovnu vyvštěvu žav budově
me všichni
portáž.
ie Říhová

Dobroměřický zpravodaj

PŘÍOBECNÍ TÁBOR

...když odpočíváme, sledujeme Rychlé šípy
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...na výletě v Krásném Dvoře

...Starou školu jsme si prohlédli nejprve ve dne
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...ježek z klece venku

Někteří z nás na stezce odvahy potkali i Šíroka

...výstup na maják v Chrámu chmele a piva

...že se chceme chovat jako správňáci, jsme se dohodli i s policisty

Dobroměřický zpravodaj	RYBÁŘI
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Rybářské závody byly úspěšné
Poslední srpnovou sobotu se konaly na místním rybníce již tradiční rybářské závody. V kategorii dospělých soutěžilo 28 rybářů, což je maximální počet lovných míst. Tato kategorie byla plně obsazena
prakticky bezprostředně po vyhlášení termínu.

Velkou radost nám udělal zájem dětí a mládeže do 15 let. Zaznamenali jsme téměř dvojnásobný
počet oproti jarnímu klání. Zazávodit si přišlo 22 dětí.

Velice nás těší zvyšující se zájem o naše závody, zvláště pak z řad těch nejmenších. Kromě již tradičních závodů na jaře a koncem prázdnin bychom chtěli v letošním roce opět navázat na tzv. pstruhové závody. Pokud nám bude počasí přát, rádi bychom je uspořádali počátkem prosince. Děkujeme
touto cestou všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují.
Text a foto: Pavel Vilhelm
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Letní prázdniny byly pro Soptíky ve znamení
velkých dobrodružství
To odstartovalo 5. soustředění Soptíků v Horní Olešnici, které se konalo hned na začátku prázdnin,
od 6. – 13. 7. 2019. Letošní soustředění bylo pojato jako Retro, děti neměly telefony ani tablety,
vyzkoušely si rozcvičky v „dobových“ úborech, vyráběly mávátka, zkusily si prvomájový průvod Olešnicí, hrály Chodí pešek okolo a spoustu dalších her. Navštívily také spoustu kulturních míst – hrad
Trosky, Pecka, Šťastnou zemi, přehradu Les království, zúčastnily se dětského dne v Dětenicích, navštívily muzeum Škoda a domů se vracely spokojen a plní zážitků.

Dalším zážitkem bylo čtyřdenní sjíždění řeky Vltavy na raftech. Trasa začínala ve Vyšším Brodu a končila v Boršově. Za čtyři dny ujeli Soptíci na raftech kolem 70 km. I přes nepříznivou předpověď počasí
se to povedlo na výbornou, pršelo až poslední úsek, ale ani to nikoho neodradilo a všichni si každo-

Dobroměřický zpravodaj

SOPTÍCI

denní spaní v jiném kempu užili. Děti pomáhaly
nejen na raftech, ale i při stavění stanu, shánění
dřeva na oheň, dokonce si i zahoubařily.
Stejně jako začátek prázdnin odstartovalo soustředí, tak prázdniny ukončilo přátelské setkání
malých hasičů z Dobroměřic, Obory a Koštic,
které se konalo v obci Tisá od 23. – 27. 8. 2019.
I toto setkání bylo plné zážitků, navštívili jsme
skanzen v Zubrnicích, prošli jsme Hřensko,
kdo chtěl, zkusil si, jaké je lezení po skalách.
Nechyběla ani stezka odvahy a noční výsadek,
kdy Soptíci museli, vyzbrojeni jen mapou, dojít
z místa, kde byli vysazeni, zpět na místo pobytu.
I toto zvládli na výbornou, prokázali nejen odvahu, ale i týmového ducha a orientační smysl.
Tak tohle byly letní prázdniny Soptíků, my doufáme, že si je všichni zúčastnění užili a přejeme
jim hodně elánu a sil do nadcházejícího školního roku a také dalších soutěží, které začínají
hned první zářijový víkend.
Text a foto: Jitka Strážnická
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SDH
Dobroměřický zpravodaj

V minulém zpravodaji jsme se rozloučili závodem Tohatsu Cup, pořádaným u nás v Dobroměřicích. Přestože se blížily prázdniny, žádné
volno nás nečekalo. Museli jsme uklidit dvůr,
probíhaly zkoušky agregátů, kroužek dětí,
schůzka rodičů Soptíků, akce s dětmi. Koho by
zajímaly naše akce podrobněji a průběžně, včetně fotografií ze všech akcí, ať sleduje náš FB, kde
jsme jako SDH Dobroměřice a děti jako SDH
Dobroměřice Soptíci. Máme i smysl pro humor.
19. 6. 2019, Stimax Cup
Ústí nad Labem, 2. kolo
V letošním ročníku Stimaxu máme mezi dospělými jediného zástupce, Petra Prchala st. Asi patří
mezi nejstarší účastníky Stimax Cupu, ale nenechá
se zahanbit a rozhodně nezůstává mezi posledními. Foto: Jitka Strážnická, Lenka Pletichová
6. 7. 2019, ukázka techniky v Zálužicích
Byli jsme na Dnech obce s ukázkou techniky – Mercedesem Sprinterem.
13. 7. 2019, přivítání Soptíků
Normálně zde o akcích
dětí neinformujeme, ale
letošní návrat ze soustředění, které se neslo
v retro duchu, měly (nejen) děti zpestřený retro
uvítáním. Retro oblečení,
retro hudba, retro květiny, retro občerstvení…
Náhodní kolemjdoucí asi
moc nechápali, nicméně
byla legrace – a o to nám
šlo. Poděkování patří
všem zúčastněným, tato
akce měla veliký ohlas,
a přestože vznikla náhodně, v superkrátkém čase,
byla vypilovaná k dokonalosti.
Foto: Jitka Strážnická
21. 7. 2019, Tohatsu Cup Lukavec, 5. kolo, 4. místo
Počasí zkraje nevypadalo, že by nám v tento den přálo, ale později se přeci jen trošku umoudřilo
a závody se povedly. Díky malému technickému problému ( že by Aladinova pomsta…?) jsme skončili na 4. místě.
Foto: Jitka Strážnická, Lenka Pletichová
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17. 8. 2019, Tohatsu Cup Lkáň , 6. kolo
+ O pohár starosty obce
Dnešní závody ve Lkáni se nesly v duchu hesla:
Nemusíme být na bedně, nám stačí stůl! Konkurence byla veliká, ale snažili jsme se.
Při cestě ze závodů jsme si ještě hráli na pohádku
O veliké řepě a udělali jedno překvapení k narozeninám. Foto: Jitka Strážnická, Lenka Pletichová
7. 9. 2019, Stimax Cup Lovosice, 3. kolo
Další kolo Stimax Cupu se konalo v Lovosicích.
Opět jsme měli v kategorii mužů jednoho zástupce. Foto: Jitka Strážnická, Lenka Pletichová
8. 9. 2019, školení a příprava
na Rescue Marathon

Protože nás na konci září čeká oblíbený Rescue
Marathon (cvičení složek IZS a dobrovolných
složek Českého červeného kříže), proběhlo školení účastníků zásahu. Procvičovali jsme si základy první pomoci, práci s krčním límcem, páteřní
deskou i vyproštění osob z havarovaného vozidla s páteřní dlahou SED Spencer. Nevíme totiž,
co nás v Kostelci čeká.
Foto: Lenka Pletichová, text: Lenka Pletichová
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Nová sezóna v plném proudu
s výchovou vlastních hráčů
Sezonu 2019/2020 jsme začali s rekordním počtem 8 družstev, v každé věkové kategorii máme zastoupení. Kromě dvou mužstev dospělých, které po 4 odehraných kolech jsou lídry tabulek, „Áčko“
vede krajskou soutěž 1.A třídy a „Béčko“, které vloni vyhrálo Okresní přebor, tak mu vévodí i nyní.
Jelikož se nám daří pracovat s mládeží a v každé věkové kategorii máme spoustu šikovných dětí,
založili jsme po 10ti letech opět dorost, abychom si vychovávali vlastní hráče od ranného věku až
do družstev dospělých. Dorostenci za sebou mají dva zápasy v krajské soutěži, když nejprve porazili
Vilémov vysoko 7:4 a následně nešťastně podlehli doma 2:3 Košťanům.
Nově se začala hrát soutěž „Bambini“, kde hrají i čtyřletí špunti. Dne 17. 9. odehráli svůj první zápas.
Zde vůbec nešlo o góly, ale o to, aby z toho měli všichni zúčastnění včetně rodičů, babiček i dědečků radost, a to si myslím se podařilo. Kluci byli nadšení!
Svůj první zápas v nové sezóně odehráli také hráči mladší přípravky, kteří na úvod překvapili a první
satelitní turnaj v Cítolibech vyhráli.

mladší přípravka
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naši malí Bambini
Naši starší žáci v Krajském přeboru drží výbornou 3. příčku, když ze 4 zápasů pouze jednou prohráli.
Mladší žáci jsou zatím na 8. místě, když 3x odešli poražení a jednou zvítězili nad Slavojem Žatec.
Fotbalisté starší přípravky mají za sebou 2 satelitní turnaje, na kterých změřili síly se stejně starými
dětmi z našeho okresu. Na turnajích vždy skočili těsně druzí. Za zmínku stojí rekordní výhra nad
Tuchořicemi 20:2.
Touto cestou bych chtěl poděkovat obci Dobroměřice, sponzorům a všem, kteří se jakoukoli formou snaží náš klub podpořit. Zároveň bych chtěl vyzvat rodiče, fandy našeho klubu, příznivce sportu, že rádi uvítáme dobrovolníky, kteří by měli zájem se zapojit a pomoci nám s chodem klubu nebo
přímo s trénováním především těch nejmenších dětí. V případě vašeho zájmu se na nás obraťte, na
hřišti jsme denně.
FK Dobroměřice „do toho“
Text a foto: Michal Ipser
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Blíží se konec televizního vysílání DVB-T
Vrchol druhé vlny digitalizace televizního vysílání se nezadržitelně blíží. Vypínání vysílačů
šířících pozemní signál ve stávajícím formátu
DVB-T odstartuje v Praze už 27. listopadu 2019
vypnutím vysílání České televize.
Hlavní vlna vypínání vysílačů
DVB-T bude probíhat od ledna do června 2020.
Pro velkou část obyvatel ČR to představuje změnu a náklady spojené s technickým řešením.
Je to teprve necelých osm let od chvíle, kdy nadobro skončilo analogové televizní vysílání, a už
se schyluje k další nevratné změně. Takzvaná
druhá vlna digitalizace, tedy přechod na nový
standard DVB-T2, přitom již nějakou dobu probíhá. Domácnosti tak v současnosti mohou přijímat signál nejen ve stávajícím formátu DVB-T,
ale díky přechodovým sítím i v novějším DVB-T2.
To se však zanedlouho začne měnit.
Změna se dotýká všech, kdo pro příjem televizního vysílání využívají klasickou anténu, tedy zhruba poloviny
českých diváků. Ostatní, kteří sledují
televizi přes satelit (DVB-S), kabel
(DVB-C) či internet (IPTV), přechod nijak řešit
nemusí. Jednou z možností, jak se s koncem vysílání v DVB-T vypořádat, je kromě pořízení nového televizoru či set-top boxu právě přechod
na satelit, kabel či internetovou televizi. Byť je
sporné, zda jde z dlouhodobého hlediska o tu
nejlevnější variantu. Na rozdíl od příjmu přes
anténu jsou totiž ostatní způsoby zpoplatněné.
Po vypnutí vysílání v DVB-T bude možné sledovat televizi přes anténu pouze na přístrojích s tunerem DVB-T2 podporujícím kodek
HEVC/H.265. Pro řadu diváků se starším televizorem to znamená nutnost pořízení nového
modelu nebo alespoň vhodného set-top boxu.
„Jestliže váš stávající televizor ani set-top box
nový formát nepodporují a i nadále chcete vysílání přijímat zdarma přes anténu, je tou nejlevnější variantou nový set-top box. Můžete samozřejmě investovat větší obnos a pořídit si nový
televizor, ideální je řídit se při výběru výsledky
nezávislých testů,“ říká šéfredaktorka časopisu

dTest Hana Hoffmannová.
Televizory a set-top boxy kompatibilní s formátem DVB-T2 HEVC/H.265 se na trhu objevují již
několik let. „Pokud je stáří vašeho přístroje zhruba
do dvou či tří let, je pravděpodobné, že s příjmem
nového formátu nebudete mít problém. Ovšem
zejména starší zařízení s tunerem DVB-T2 mohou
být kompatibilní pouze se standardem H.264,
který se u nás používat nebude. Samotný fakt, že
má přístroj tuner DVB-T2, tedy nutně neznamená, že máte vyhráno,“ říká Hana Hoffmannová
a dodává: „Pokud si nejste jistí, že vaše zařízení je
pro nový způsob vysílání vhodné, najděte si jeho
technické specifikace na webových stránkách výrobce či v manuálu a ověřte, jestli je v nich podpora DVB-T2 HEVC/H.265 uvedena. Použít můžete také seznam přístrojů ověřených pro příjem
DVB-T2 Českými Radiokomunikacemi
na www.DVBT2overeno.cz.“
Při nákupu pak tyto ověřené přístroje poznáte podle kulaté zlaté
nálepky s nápisem „CRA DVB-T2
ověřeno“. Ověření vám dává jistotu
bezproblémového příjmu.
Proč ke změně dochází? Změna vysílacího
standardu je potřebná kvůli uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz (694–790 MHz), v současnosti používaného k šíření televizního signálu,
pro další rozvoj mobilního vysokorychlostního
internetu.
Aby byl zachován stávající rozsah televizního
vysílání, bylo rozhodnuto o přechodu na efektivnější standard DVB-T2 (HEVC/H.265). Pokud
by k této změně nedošlo, musel by se rozsah
vysílání v DVB-T poměrně výrazně omezit.
Více informací včetně konkrétních termínů vypínání vysílání v DVB-T a zapínání finálních DVB
-T2 multiplexů najdete v článku: www.dtest.cz/
dvb-t2.
Databázi více než 240 otestovaných televizorů
najdete na www.dtest.cz/televizory. Nejnovější test televizorů vyšel v zářijovém vydání
časopisu dTest.
Kristýna Kuncová
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Představujeme velká plemena králíků
v předminulém vydání Dobroměřického zpravodaje jste se mohli dočíst o základním rozdělení plemen králíků s ohledem na velikost, délku
případně strukturu srsti. Možná, že jste navštívili
naši výstavu v polovině června v zahradě bývalé školy, kde některá plemena byla vystavena.
Tato skupina plemen má pozdější dospívání,
a jsou méně vhodná pro produkci masa. Maso
jako takové má delší vlákna, a není tak křehké.
Pokud jde o jatečnou výtěžnost, tak ta je nižší.
Velký podíl tvoří kosti a odpad. Mají větší nároky
na ustájení, a samozřejmě i větší požadavky na
složení krmné dávky a objem. Spotřeba krmiva
a přírůstky jsou v naprostém nepoměru. Do této
skupiny plemen patří Belgický obr, Francouzský
beran, Německý obrovitý strakáč, z našich ple-

Belgický obr albín

men je to Moravský modrý (dříve známý jako
moravský obr). Tento je zařazen i v národním
programu genetických
zdrojů.
V podstatě lze
tedy konstatovat,
že tato plemena se
čistokrevně chovají v menším množství, a většinou
pro výstavní účely.
Mají naproti tomu
dobrou plodnost,
a není nic výjimečného 10-12 mláďat ve vrhu. Doba
dospívání je 9 měsíců. Nejdříve však
rostou především
kosti, a až potom
svalová
hmota.
Všechna tato pleNěmecký obrovitý strakáč černý mena mají celou
řadu barevných kombinací, která je velmi líbivá a přitažlivá. Doufáme, že se s nimi budeme setkávat
i na výstavách v Dobroměřicích, které budeme pořádat.
Josef Vilhelm
Dobroměřický zpravodaj • Periodický tisk územního samosprávného celku. Je zapsán do evidence perodického tisku jako
čtvtrletník. Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 21985. Rediguje Obec Dobroměřice. Adresa vydavatele: Obecní úřad Dobroměřice, Pražská 53, 440 01 Dobroměřice, tel. č. 415 679 289, e-mail: info@dobromerice.cz. Náklad 550 výrisků. Grafik: Renáta
Parkmanová. Tento výtisk je neprodejný a je distribuován zdarma.

Představení začíná v 18 hodin, čas odjezdu autobusu
a nástupní místa včas upřesníme.

cena vstupenky: 450 Kč (v ceně zahrnuta cena autobusem)
Vstupenky si můžete rezervovat na Obecním úřadě v Dobroměřicích.

s písněmi Karla Gotta
v sobotu 9. listopadu 2019

do Hudebního divadla Karlín
na muzikál

Obec Dobroměřice
pořádá zájezd
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