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Slovo starostky…
Pravidelné prázdninové akce, kterými jsou příobecní tábory a soustředění mají děti i ti, kteří se o ně
obětavě starali, za sebou. Děti v obci vyžití našly a při jejich aktivitách bylo neustále živo.
Méně živo, než bychom si v první polovině prázdnin přáli, bylo v ulici U Hřiště. Se značným zpožděním
Ekostavby Louny začaly s opravou komunikací. I přes to, že průběh stavebních prací není ideální, již
teď připravujeme realizaci dalších projektů, tedy rekonstrukcí navazujících ulic v roce příštím. A u
stavební činnosti ještě zůstaneme. Kostel sv. Matouše se také dočká nového kabátu, i když jen částečně.
Určitě tohle dění nepřehlédnete, protože jako první přijde na řadu helmice věže kostela.
A v prostoru kostela sv. Matouše a rybníka pod ním ještě zůstaneme. Po loňském posvícení, které
provázela soutěž o nejlepší posvícenskou dobrotu a také koncert v kostele, jsme pro všechny opět
připravili program na sváteční neděli 25. září. Dopoledne proběhne poutní mše, odpoledne se děti
mohou např. projet na ponících kolem rybníka, nebo se zatočit na malém řetízkovém kolotoči. Ti zruční
mohou okusit práci řezbáře, který kromě hotových dřevěných hraček a šperků, nabídne právě možnost
hlavně dětem se na chvíli stát pravými řemeslníky nebo umělci. Koupit si budete moci také přírodní
mýdla z mýdlárny Petra v Dobroměřicích, nebo dekorativní svíčky ze Smolnice. Se svým krásnem se
představí také náš DOBROMĚŘICKÝ BABINEC. Loňskou soutěž samozřejmě zopakujeme, takže se
přihlašujte, odměny jsou připraveny. Celé odpoledne pak opět vyvrcholí koncertem v kostele. Tak teď
už jen, aby objednávka pěkného počasí byla vyslyšena a všichni si mohli sváteční den užít.
Od těch příjemnějších záležitostí musím odbočit i k těm běžným. Je velmi těžko pochopitelné, jaké
„poklady“ jsou lidé schopni spláchnout do svých toalet. Mnozí z vás si stěžují na častý zápach
kanalizace. Pracovníci vodovodů a kanalizací neustále v obci čistí kanalizační zařízení a mnozí byste se
divili, co všechno v čerpadlech a čistících stanicích nalézají. Prostě použité pleny a jiné hygienické
potřeby včetně vlhčených ubrousků, papírových utěrek, obalů od potravin, hadrů a dalších
„nerozpustných“ věcí, do záchodových mís nepatří. Věnujte pozornost tomu, co do kanalizace
splachujete, protože tím všichni ovlivňujeme prostředí, ve kterém žijeme, odtéká to pomalu a opravdu
nevoní. A jak to při takovém pravidelném čištění v Dobroměřicích vypadá? Třeba takhle…

Přeji všem příjemný, ovocem provoněný a barevně pestrý podzim.
Ivana Sihlovcová
2

„Dobroměřické okénko…“
Tato
babča
se
stala
symbolem
našeho
DOBROMĚŘICKÉHO BABINCE. Co že to vlastně je?
Inu, to máte tak, začaly se v naší knihovně občas scházet
ženy a dívky, aby si poklábosily, vypily kafíčko nebo čaj,
půjčily knihu, vyměnily recepty, získaly inspiraci pro zkrášlení svých domovů, a tak.
Začaly také tvořit to krásno pro své příbytky a jejich sedánky se stávaly
pravidelnými. Nejprve jednou za dva týdny, nyní již každou středu od 15 hodin s nadšením tvoří,
momentálně korálkují a velmi krásně. Koneckonců na Dobroměřickém posvícení uvidíte sami. A
tak přijďte mezi nás do „babince“, je jedno kolik vám je let a jestli něco umíte, či ne. Rády mezi
námi přivítáme každého. A pokud sebou přinesete dobrou náladu a případně nějaký zajímavý
nápad, nebo máte-li naopak splín a potřebujete se ho zbavit, pak jste u nás správně. Málem bych
zapomněla: muži k nám zatím pouze nesměle nakukují, ale občas se bez jejich pomoci
neobejdeme. Takže i vy, pánové, jste samozřejmě zváni, kávu pro vás rády připravíme.

Obecní knihovna Dobroměřice
Milé dámy, vážení pánové, dětští návštěvníci,
není nic lepšího, než spokojený čtenář. Tedy pro knihovnici, samozřejmě. Na návštěvnost
knihovny i přes uplynulé letní měsíce, kdy si řada z vás užívala zaslouženou dovolenou, si
rozhodně nemohu stěžovat. I tak jsem mohla prohlédnout statistiky, které sice bývají většinou
nudné, ale mně některá čísla až vyrazila dech. Tak například jedna z našich čtenářek si v naší
knihovně půjčila a přečetla za uplynulý rok na 200 knižních titulů. Takže je určitě z čeho vybírat.
A jak už jsem psala minule, aktivní jsme i v jiných kulturních záležitostech. Po velkém ohlasu,
který si u zúčastněných vysloužil červnový zájezd na večerní venkovní představení muzikálu Noc
na Karlštejně na hrad Hněvín do Mostu, chystáme další zájezd do divadla. Tentokrát to bude na
představení „Starci na chmelu“. Informace získáte opět v knihovně a tady se také můžete
přihlašovat.
Srdečně všechny zvu a těším se na naše případné setkání u knihy, kávy, čaje, korálkování nebo
divadlení…
vaše knihovnice Hana Ričlová
Otevírací doba knihovny:
Po
Út
St
Čt

8:00 – 10:00
9:00 – 11:00

13:00 – 17:00
10:00 – 15:00
13:00 – 17:00
10:00 – 15:00
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Mateřská škola Dobroměřice
Začali jsme spolu – aneb jak se nám to podařilo
Pro školní rok 2015/2016 jsme si naplánovali mnoho změn, a dnes již mohu říct, že jsme všechny
s úspěchem zvládli. Inovativní program „Začít spolu“, podle kterého s dětmi pracujeme, si děti i
učitelky oblíbily. Program je zaměřen na individuální přístup k dítěti. Třída je rozdělena do center
aktivit a každé dítě má možnost si denně zvolit, v jakém centru bude pracovat. Zaměřili jsme se na
socio-emoční rozvoj dětí a v této oblasti se vzděláváme. Dvě učitelky již absolvovaly zahraniční stáže
ve Walesu a na Slovensku, odkud si přivezly příklady dobré praxe v metodice, kterou uplatňují jako
jedny z prvních v České Republice. V následujících letech plánujeme se v této problematice i nadále
vzdělávat a tyto poznatky předávat i rodičům na dobrovolných seminářích. Pro všechny největší změnou
bylo nově rozdělení dětí do věkově smíšených tříd, což po roce vidíme jako správný krok. Věkově
smíšené třídy lépe simulují běžné sourozenecké uskupení jako v rodině a přinášejí celou řadu pozitiv jak
pro mladší, tak pro starší děti. Věkově různorodé skupiny znamenají náročnější plánování práce pro
učitelku, ale zároveň větší individualizaci vzdělávací nabídky. Celý školní rok jsme se také účastnili
různých akcí a spolupracovali s mnoha organizacemi a spolky. Tradičně to bylo Ekocentrum Dymnivka
Postoloprty, kam vyjíždíme buď my na výukové programy, nebo s méně náročnými programy na
přípravu přijíždějí přímo k nám do mateřské školy. Konkrétně to byly programy „Stromy a lidé“, „Od
semínka ke chlebíčku“, „Výroba ručního papíru“ a „Včelky“. Ing. Zdeňka Parýzková a Lada Vildová
vždy dokáží děti zaujmout a praktickým způsobem děti seznámí s danými tématy. V Postoloprtech jsme
také ještě v podzimních měsících navštěvovali Plaveckou školu Bublina pod vedením Lenky Říhové, se
kterou máme již bohaté zkušenosti. Se čtyřmi preventivními programy (zdraví, hygiena, výživa a
mezilidské chování) nás navštívila Mgr. Taťána Zouzalová z Pedagogicko-psychologické poradny
Ústeckého kraje v Lounech, která také pravidelně radí rodičům předškolních dětí se školní zralostí a
přípravou na školní docházku. Nezapomínáme ani na kulturní vyžití dětí a pravidelně s dětmi vyjíždíme
do Vrchlického divadla v Lounech, nebo si zveme menší divadla k nám, kde se děti mohou bavit
v pohodlí školky. Kulturní zážitky děti u nás nemají jen při divadelních představeních, ale také při
pravidelných přednáškách v knihovně. Jsem velice ráda, že v Dobroměřicích máme inovovanou obecní
knihovnu, kam s dětmi můžeme zajít a pod odborným vedením je seznamovat s literaturou. Úplnou
novinkou byla v tomto školním roce spolupráce s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a se
Sborem dobrovolných hasičů v Dobroměřicích, se kterými jsme zvládli hned dvě akce. První byl nácvik
evakuace mateřské školy s prověřovacím cvičením jednotek požární ochrany. A druhá byla odpolední
akce s rodiči dětí, při které si děti nejen zasoutěžily, ale i jejich rodiče byli zábavnou formou
prozkoušeni v oblasti požární prevence. V neposlední řadě bych ráda zmínila výjezd do školy v přírodě.
První květnový týden jsme
s dětmi strávili v Rekreačním
areálu
Poslův
Mlýn
v Doksech. Jednalo se o druhý
výjezd, a protože se dětem
velmi líbilo, doufám, že
budeme vyjíždět každoročně.
V červnu tradičně proběhlo
rozloučení se školním rokem a
se 14 dětmi, které odcházejí
do základních škol.
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I nadále se nám daří vybavovat školní
zahradu dalšími dřevěnými prvky, v tomto
roce se jedná o lezecí stěnu a závěsný most.
Materiálně vybavujeme nejen školní
zahradu, ale během roku jsme zakoupili na
každou třídu mobilní pískovnici a ponk pro
rozvíjení polytechnických dovedností a
rozvoj jemné motoriky u dětí. V letních
měsících jsme ještě nechali vymalovat obě
třídy a vstupní chodbu a za laskavého
přispění Obce Dobroměřice zrekonstruovali
umývárny, které byly restem z celkové
rekonstrukce mateřské školy.
Ráda bych ještě touto formou poděkovala
těm, kteří se zapojili do činnosti školky a
dětem v tomto školním roce přišli ukázat
své řemeslo. Jmenovitě je to pan Huráb
(pletení pomlázek), paní Růžičková
(výroba šperků z korálků a drátků), pan
Vilhelm (ukázka ryb a vyprávění o
rybaření), paní Suchá (zdobení perníčků),
pan Ričl (prohlídka truhlárny). Za
sponzorské dary také děkujeme paní
Janečkové, paní Kubíčkové, panu Kůrkovi
a panu Vernerovi. Na závěr bych chtěla
říci, že si velice cením toho, že jsme součástí dobroměřického dění a že se můžeme účastnit obecních
akcí.

Mgr. Ludmila Jirotková, ředitelka Mateřské školy Dobroměřice
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOBROMĚŘICE
OHLÉDNUTÍ
Poslední cvičební hodiny před prázdninami v dobroměřické sokolovně proběhly již v polovině června.
Budova sokolovny se opět na dva měsíce uzavřela, aby mohly proběhnout drobné opravy, jak interiéru,
tak exteriéru. Ale ani o prázdninách náš Sokol nespal a uspořádal pro děti dva turnusy tzv.
PŘÍOBECNÍCH TÁBORŮ. Tábory opět probíhaly v kombinovaných formách, to znamená, že děti
mohly buď přespávat anebo docházet. Celkem se táborů zúčastnilo 65 dětí ve věku 4 – 13 let a starost o
ně převzalo 17 zkušených dospěláků. Jak táborníci, tak i dospěláci se jistě nenudili a určitě zažili týden,
nebo dokonce dva týdny, plné zábavy a zajímavých aktivit, které v nich zanechaly hezké prázdninové
zážitky a děti získaly nové kamarády. Pro nás, jako pro organizátory těchto akcí je velkou odměnou to,
že děti se na tábory stále vrací a noví táborníci přicházejí. První turnus PIRÁTSKÉHO TÁBORA se
uskutečnil v týdnu 24. 7. – 30. 7. 2016 a zázemí pro něj nám poskytla MŠ Dobroměřice, za což
dodatečně děkujeme. Druhý turnus VOJENSKÉHO TÁBORA se uskutečnil v týdnu 31. 7. – 6. 8. 2016
a zázemí pro tento tábor nám poskytla obec Dobroměřice v Turistické ubytovně, též děkujeme.
Zároveň jsme se snažili rodičům a blízkým táborníků zajišťovat průběžné informace, včetně fotografií,
které jsme denně ukládali na naše webové stránky. Tyto fotografie můžete shlédnout na htp://sokoldobromerice.webnode.cz.

Festival dechových a lidových hudeb Ústeckého kraje
Náš smíšený soubor Dobrošek byl pozván na Festival dechových a lidových hudeb Ústeckého kraje do
Kostomlat pod Milešovkou. Tento festival se uskutečnil 4. 9. 2016 a náš smíšený soubor se představil
s nebývale úspěšným vystoupením Hoštice.

Festival dechových a lidových hudeb Ústeckého kraje, Kostomlaty pod Milešovkou, 4. 9. 2016
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foto: Iva Hušková

Nyní již více o jednotlivých táborech:

PIRÁTSKÝ TÁBOR
Několikrát denně se ozýval
v posledním červencovém týdnu
hlas
lodního
zvonu
v Dobroměřicích, když svolával
25 malých pirátů. A nebylo to
jen k jídlu, ale i k plnění řady
úkolů, kterými bylo luštění
vzkazů
psaných
tajným
pirátským písmem, hledání
útržků map s vyznačenou cestou
k pokladu, nebo ke hrám a
různým dovednostem. A že byli
naši piráti se svými typickými
červenými nebo černými šátky
šikovní, o tom svědčí nejen
jejich
krásné
vlastnoručně
vyrobené vlajky, ale také po týdenním snažení nalezená dřevěná truhla s pokladem. A naplněná byla
pořádně… A protože výletění, luštění, hledání a samozřejmě také nalézání děti bavilo, vydáme se na
příštím již 8. ročníku našeho sokolského příobecního tábora po stopách lovců pokladů. Že tady v okolí
těžko něco takového objevíme? Kdo ví, pirátskou loď jsme také našli, protože jak již naši táborníci vědí,
„za humny jsou věci nepoznané…“ Tak se zase těšíme na další rok a další dobrodružství.

Příobecní tábor – PIRÁTI

foto: Ivana Sihlovcová
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VOJENSKÝ TÁBOR
Na přelomu července a srpna se na týden z dobroměřické ubytovny stala kasárna, do kterých narukovalo
40 vojínů. Na malé vojáky čekalo během týdne plno úkolů, za jejichž splnění byli povýšeni a získali
hvězdu do své vojenské knížky. Na konci týdenního výcviku jsme se tak loučili s podpraporčíky,
kapitány a dokonce i majory, kteří splnili na výbornou všechny rozkazy armádního generála. Úkoly to
byly především sportovní, kdy se zjišťovala obratnost a rychlost při překonávání překážek v sokolovně,
při branném dni v háječku, nebo v běhu na Červeňák. Správnou mušku ukázali vojáci při střelbě na terč,
bonbony a růže, či při hodu granátem. Velkým zážitkem byl pro vojáky celodenní výlet do ústeckého
podzemí. Zde se v Muzeu civilní obrany dozvěděli něco o historii vojenství, procvičili si zdravovědu,
seznámili se se zbraněmi a také vyzkoušeli plynové masky. Posledním úkolem bylo vyluštění zprávy
psané morseovkou, což dokázali všechny čety - Letci, Spojaři, Tankisté i Dělostřelci. Na závěr vojáci
vybrali téma tábora na příští rok, kdy se sejdeme buď v Bradavicích, nebo na středověkém hradě.

Příobecní tábor – VOJÁCI

foto: Káťa Srbová
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KRÁSAMI KARLOVARSKA - 12. 10. 2016
Náš Sokol ve spolupráci s obecní knihovnou Dobroměřice, bude pořádat pro širokou veřejnost malý
poznávací zájezd ZA KRÁSAMI KARLOVARSKA. V tomto roce oslavujeme 700 let narození velkého
českého panovníka Karla IV. Při této příležitosti bychom chtěli navštívit hrad Loket, kde jako malé dítě
právě Karel IV. pobýval. Jistě zbyde i čas na samostatnou prohlídku města, které se vypíná nad
hlubokým údolím, kterým protéká řeka Ohře.

Dále naše cesty budou směřovat do Bečova na Teplou, kde si prohlédneme stejnojmenný zámek, který
ukrývá poklad, a to ne jen tak ledajaký, přímo druhý největší poklad České republiky, a sice relikviář sv.
Maura. Ten při naší prohlídce zámku právě také spatříme.
Pevně doufáme a věříme, že se nás sejde dostatečný počet, aby se mohl tento zajímavý poznávací zájezd
za KRÁSAMI KARLOVARSKA uskutečnit. Závazné objednávky, včetně úhrady dopravy autobusem
140,- Kč, budou přijímány v kanceláři na OÚ u paní M. Březinové tel.: 415 679 289, mobilní telefon
602 250 800, nebo T. J. Sokol – Iva Hušková – tel.: 725 648 108. Kapacita autobusu je omezená, ale
v případě nenaplnění bude zájezd zrušen.

PODZIMNÍ DOBROMĚŘICKÁ DRAKIÁDA - sobota 22. 10. 2016
Na letecké ploše RC Modelář, uspořádáme již 4. ročník „Podzimní dobroměřické
drakiády“. Pro všechny příchozí soutěžící děti se svými dráčky bude zajištěno
občerstvení i sladké domácí pochoutky. Kromě dračích soutěží bude připraven i doprovodný program.
Už jste někdy jedli opékané brambory v popelu nebo jablka na ohni? Tyto a možná i jiné pochoutky
z doby našich babiček a dědů sami vyzkoušíme. Více informací o Podzimní dobroměřické drakiádě
najdete na http://sokol-dobromerice.webnode.cz.

VEČER SVĚTEL – pátek 11. 11. 2016, 17:30 hod.
Na podzim minulého roku jsme společně s SDH Dobroměřice uspořádali akci „Večer
světel“, která se setkala s velice kladnou odezvou u veřejnosti. Lampiónový průvod
projde i letos ulicemi Dobroměřic a bude končit u hasičárny, kde na děti bude čekat
opět BÍLÁ PANÍ, která zavede děti na stezku, které se říká odvážná. Samozřejmě
nebudou pro děti chybět oblíbené Martinské rohlíčky z kuchařských dílen sester
sokolek a pro dospěláky Svatomartinské víno a jiné tekuté pochoutky. Závěrem celé
akce, bude vypouštění lampiónů štěstí.
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ZÁVĚREM
Závěrem bychom Vás rádi chtěli pozvat do naší sokolovny, kde v letošním roce máme pro vás
připravený následující cvičební program, který je určen pro celou širokou veřejnost:
Pondělí:
18:00 – 19:00 AKTIVNÍ SENIORKY – cvičitelka Zuzana Štumpfová
19:00 – 20:00 BODYSTYLING – cvičitelka Eva Stanková
Úterý
17:00 – 18:00 tréninky dětí stolního tenisu – Brandtl Aleš
18:00 – 20:00 tréninky stolního tenisu dospělých liga – Beckert Zdeněk
Středa
18:00 – 20:00 – stolní tenis rekre – Karel Aulický
Čtvrtek
17:00 – 18:00 tréninky dětí stolního tenisu – Brandtl Aleš
18:00 – 20:00 tréninky stolního tenisu dospělých liga – Beckert Zdeněk
Pátek:
16:00 – 17:00 MAŽORETKY 5 – 10 let - cvičitelka Jana Vlčková
(začínáme 30.9.2016)
17:00 – 18:00 cvičeníčko děti – cvičitelka Káťa Srbová
(začínáme 21.10.2016)
18:00 – 19:00 AKTIVNÍ SENIORKY – cvičitelka Zuzana Štumpfová
19:00 – 20:00 BODYSTYLING – cvičitelka Lenka Taušková

Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům obce Dobroměřice a přátelům naší tělocvičné
jednoty krásný barevný podzim. Očekáváme, že s mnohými z Vás se setkáme při činnostech
našich oddílů anebo při akcích organizovaných naším Sokolem.
Za T. J. Sokol Dobroměřice text: Iva Hušková, Káťa Srbová, Ivana Sihlovcová
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Informace Obecního úřadu v Dobroměřicích

Upozorňujeme, že na říjen 2016 opět připravujeme sběrovou sobotu.
Připomeneme vám ji jako obvykle letáčky vhozenými do schránky

Informujeme o tom, že díky vám všem, kteří odevzdáváte vysloužilé
elektrospotřebiče do našeho sběrného dvora, jsme splnili výtěžnost a obdrželi
od společnosti Elektrowin bonus na pořízení fotopasti. Již během prvního
měsíce provozu zachytila dva noční vetřelce, fotografie jsme předali Policii ČR.

Připomínáme všem, že termín splatnosti úhrady za odvoz komunálního
odpadu dle uzavřených smluv byl 31. 3. 2016. Děkujeme všem, kteří mají své
záležitosti vyřízeny. Ty, kdo své povinnosti dosud splněny nemají, naposledy
vyzýváme, aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se tak následnému vymáhání,
případně exekuci.

Připomínáme všem, kteří vlastní pejsky, že je třeba je přihlásit do evidence
nejpozději ve třech měsících věku štěněte. Psí známka je na každý rok nová a
pomáhá identifikovat majitele psa, pokud se pejsek ztratí nebo zaběhne.

Připravujeme pro vás knihovně zájezd do mosteckého Divadla Rozmanitostí na
představení „Starci na chmelu“. Uskuteční se v listopadu. Informovat vás
budeme na našich webových stránkách v sekci aktuality, na našich vývěskách a
v samozřejmě v knihovně.
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Vážení spoluobčané,
již třetí v pořadí, letošní zpravodaj
přináší pár informací s aktivitami
našeho RC modelářského klubu.
Během letního období naši členové
spolu s modeláři jiných klubů
uspořádali několik akcí, o kterých
se zde zmíním.
Dne 25. 6. 2016 se již po druhé na našem modelářském letišti konaly závody RCA Ústecké červnové
akrobaty, kde náš klub poskytl prostor a zázemí našim kolegům. Opět se závodníkům u nás velmi líbilo
a byli spokojeni s organizací a samotným závodem. Sice účast nebyla tak veliká jako v roce 2015, přesto
vše proběhlo v duchu soupeření.
Na prvním místě se umístil Milan Valenta
z Plzně s plným počtem 2000 bodů,
Honza Legner na 2. místě a třetí místo
obsadil Jan Ramba z Ústí nad Labem.
Současně se závody, se ve Stromovce
v Lounech
pořádal
další
ročník
Dobrodění, kde naši zástupci předvedli
ukázky RC autíček a z doslechu vím, že si
to užili na 100% .
Letošní jubilejní desáté Dobrodění si
zároveň připsalo také rekordní výtěžek více než 76 tisíc korun. „O tuto částku se
podělí C)T)A) - Centrum Terapie Autismu
a Mateřská škola speciální Louny,"
oznámili členové Dobroděje.
Prázdniny opět přinesly dva
příobecní tábory v Dobroměřicích,
pro Pirátský tábor jsme připravili
ukázku lodního modelářství na
rybníčku pod kostelem. Děti si
vyzkoušely řízení RC lodiček a
dozvěděly se něco o stavbě.

Naše účast na DD v Dobroměřicích byla samozřejmostí a opět se naše RC ukázky setkaly s velkým
úspěchem.
Zde najdete video z ptačí perspektivy, které natočil jeden z našich členů RC modelem.
https://www.youtube.com/watch?v=jbPSBlsDEZw
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Příobecní tábor také pořádali v naší sousední obci Lenešicích a požádali nás o ukázku modelářského
umu . Děti z Lenešic přijely vlakem a na našem modelářském letišti shlédly ukázky leteckých modelů,
mohly si vyzkoušet řízení RC modelu terénního autíčka a již tradičně byl o jízdu zručnosti velký zájem.

Co nás ještě čeká?? Dne 9. 10. se budou na našem letišti pořádat již tradiční podzimní EPA závody, na
které jste všichni zváni a pokud nám počasí bude přát, tak ve spolupráci ze Sokolem Dobroměřice
22. 10. podzimní drakiáda.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše akce svou účastí a těšíme se na vaše návštěvy na akcích
budoucích.
Za RC modelářský klub Dobroměřice-předseda klubu
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Rybářské rozloučení v Dobroměřicích
Každoročně se na rybníčku Pod kostelem v Dobroměřicích konají ke konci prázdnin tradiční
rybářské závody. Nejinak tomu bylo i letos, kdy je místní rybářský spolek uspořádal poslední
prázdninový víkend ve dnech 27. a 28. srpna 2016. Jako dvoudenní především proto, že ohlas na kvalitu
závodů již dávno překročil hranice Dobroměřic a rozloha rybníčku a počet stanovišť již neumožňuje
uspokojit všechny zájemce s ohledem na zajištění potřebného prostoru pro rybolov, ani s ohledem na
bezpečnost soutěžících rybářů i návštěvníků v jednom dni. Vždyť dva soutěžící byli z Prahy, další
z Litoměřicka či Mostecka. V sobotu ještě za svítání se do naší vesnice začali sjíždět první vyznavači
rybolovu. Po přátelském přivítání následovala široká ,,vysoce odborná“ diskuse proložená pravou
rybářskou latinou a vyprávěním nejrůznějších zážitků z aktuálně probíhající rybářské sezóny u právě
rozdělaného ohně. Následovalo zvláště specifické losování stanovišť soutěžících, které se rybářům líbí
především pro jeho průhlednost. Teprve po vypití zeleného moku jako přípitku zjistí rybář na dně
sklenky, kde bude jeho stanoviště. Za krásného a velmi teplého počasí v kategorii rybářů starších 15 ti
let soutěžilo od sedmé hodiny ranní celkem 29 soutěžících. Příznivci a vyznavači Petrova cechu se přišli
podívat, jak se bude jednotlivým soutěžícím dařit. Nad regulérností dohlížela dvojice rozhodčích, členů
Rybářského spolku Dobroměřice, kteří každou ulovenou rybu přeměřili a zapsali její délku do
úlovkového lístku. Součet délek pak určil celkové pořadí. Pořadatelé pro větší úspěch závodů doplnili
v týdnu před závody do rybníčku další velké ryby.
Vedlejší soutěží bylo neodmyslitelné klání o největší
ulovenou rybu. Tou byl, tak jako na jaře, opět jeseter o délce 79 cm.
Tuto nádhernou rybu ulovil pan Jaroslav Kubeš (na snímku). Po
nezbytném přeměření délky a pořízení fotek do archivu, byl tento
rybí král šetrně vrácen zpět do rybníčka.
Z důvodu velkého tepla byly závody zkráceny pořadatelem
o 1 hodinu, tedy do 13 hodin. Přestávka pro občerstvení sice
oficiálně vyhlášena nebyla, ale celá řada závodníků si ji dopřála
především proto, že vůni grilovaných makrel nešlo zkrátka odolat.
Ve 13 hodin došlo k sečtení úlovků a následnému vyhodnocení.
Slova uznání si nejvíce zasloužili Pavel Mareš s 200 nalovenými
centimetry, druhý skončil vítěz jarních závodů Petr Ševčík se
193 cm a třetí stejně jako v máji Pavel Šabat se 159 cm. Každý
závodník si vybral cenu libovolně dle dosaženého pořadí. Vítěz si
odnesl mimo poháru i poukaz na živé selátko. V této kategorii bylo
uloveno tentokráte jen 57 ks ryb a jen šesti rybářům se za sobotní
závody nepoštěstilo ulovit rybu žádnou. V každém případě to bude
chtít nejen potřebné štěstí, ale i více píle v tréninku.
Slunečné nedělní dopoledne patřilo dětem do 15 let, kterých se sešlo celkem 15. Bylo to dáno
tím, že hodně dětí se vracelo z prázdnin a dovolených. Početný doprovod dětí celkem slušně zaplnil
břehy obecního rybníčku. A jak to celé dopadlo? Po bezplatné prezenci, začalo v 9 hodin dětské
rybářské klání, které zakončil hlas kostelního zvonu v pravé nedělní poledne. Nejúspěšnější v této
věkové kategorii byl Jakub Charvát se 151 cm, druhá Eliška Marešová se 109 cm a třetí se umístil
s 62 cm Lukáš Suja. Celkem bylo uloveno 17 ryb. Největší rybou byl kapr o délce 55 cm, kterého se
poštěstilo ulovit vítězi hlavní soutěže.
Jen šesti dětem se povedlo ulovit nějakou rybu. Přesto každé dítě získalo hodnotnou cenu a
diplom. Věříme, že i zážitky, které si děti z těchto závodů odnesly, budou hezkou vzpomínkou na
letošní právě skončené letní prázdniny a rády se k nám budou vracet.
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Rybářský spolek Dobroměřice děkuje všem, kteří se
zasloužili o hladký průběh druhých letošních závodů a dobrou
organizaci. Především velké poděkování patří za podporu a pomoc
OÚ Dobroměřice, majitelům místní hospůdky s příznačným názvem
U Čudly za vynikající obsluhu a občerstvení, za pomoc panu
Pešulovi, dále všem sponzorům, rodičům a dobrovolníkům z řad
občanů, bez jejichž pomoci by zajištění závodů tak vysoké úrovně
bylo velmi složité. Rybářský spolek Dobroměřice přeje všem hezky
prožitý letošní podzim, dětem co nejúspěšnější vstup do nového
školního roku a společně se můžeme těšit na akce, které bude
Rybářský spolek Dobroměřice pořádat.

Za Rybářský spolek Dobroměřice
Foto: Z vyhlášení výsledků dětských závodů

Josef Vilhelm

Vážení přátelé a milovníci zvířat,
pokud se zajímáte o chovatelství, chováte nějaké drobné zvířectvo, máte velkou možnost se stát
jedním se zakládajících členů nové organizace Českého svazu chovatelů, která se právě
v Dobroměřicích připravuje.

PŘIHLÁŠKA
Jméno, přijmení, titul……………………………………Datum narození…………………………......
Bydliště………………………………………….PSČ………………Pošta………………………………
Telefon………………………………….E-mail………………………………………………………......
Chovaná zvířata…………………………………………..Počet zvířat………………………………….
Svým podpisem souhlasím se zveřejněním výše uvedených osobních údajů.
Datum………………………………..Vlastnoruční podpis……………………………………………...
(u nezl. podpis jeho zákoného zástupce)
Vyplněné přihlášky můžete doručit na adresu: Josef Vihelm, Pražská 241, 440 01 Dobroměřice,
tel. 734 621 751 nebo na e-mail: j.vilhelm@email
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Mládež FK Dobroměřice
Před začátkem prázdnin jsme úspěšně zakončili fotbalovou sezonu, a to tradičním turnajem o Putovní
pohár hejtmana Ústeckého kraje. Soutěže pro děti narozené v r. 2004 a mladší, kterou pořádal oddíl FK
Dobroměřice spolu s Obcí Dobroměřice,
se letos zúčastnilo 17 týmů z celých Čech,
přičemž zastoupení měly ligové týmy
v této věkové kategorii až z Kolína.
Turnaj slavnostně zahájila nástupem
starostka obce Ing. Ivana Sihlovcová.
Po celý den se fotbalové klání konalo
v celém areálu za převážně hezkého
počasí, kde ani naše dvě domácí družstva
se vůbec neztratily. Celý turnaj navštívilo
přibližně 700 diváků a v odpoledních
hodinách osobně i hejtman Ústeckého
kraje p. Bubeníček, který velmi kladně
hodnotil organizaci celého turnaje a
zodpovědný přístup hráčů a všech
přihlížejících. Osobně povzbuzoval všechny týmy
a na závěr spolu se starostkou Obce Dobroměřice
předali ceny všem zúčastněným, jelikož všichni si
za své výkony zasloužili odměny. Naše týmy se
umístily na velmi pěkném 6. a 13. místě, ale větší
odměnou pro nás bylo to, že všichni odcházeli
spokojeni a ohlasy byly pouze kladné. To dokládá
i to, že již před odjezdem z turnaje se zúčastněné
týmy hlásily k účasti v roce příštím. Lepší
odměnu jsme si nemohli přát.
Po skončení turnaje jsme v areálu pro všechny
děti našeho oddílu uspořádali rozlučku, kde byl
samozřejmostí táborák a pohoštění pro děti i
dospělé. Nechyběly odměny pro všechny a také
fotbalový zápas maminek proti dětem, který jako každý rok skončil nerozhodně ve všech věkových
kategoriích.
V současné době se již intenzivně připravujeme na další mistrovskou sezonu, kterou budou naši mladší
žáci absolvovat v Krajském přeboru a ostatní mládežnická družstva v Okresních soutěžích. V současné
době má mladší přípravka soustředění již za sebou a ostatní mládežnick družstva soustředění
absolvovala poslední týden o prázdninách. Na Šumavu se všichni těšili.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat nejen dětem a jejich rodičům za důvěru, kterou nám dávají tím, že
děti k nám docházejí na fotbal a tráví volný čas pohybem, což v současné době není až tak obvyklé, ale i
sponzorům našeho oddílu v čele s obcí Dobroměřice a hlavně starostce obce za podporu, jelikož bez
podpory sponzorů v čele s obcí bychom nemohli nikdy dosahovat takto vynikajících výsledků a
reprezentovat Obec Dobroměřice na akcích, kterých se každoročně zúčastňujeme.
Aleš Havelka
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ROZPIS UTKÁNÍ - Podzim 2016

FK DOBROMĚŘICE "A"
kolo

den

datum

utkání

výkop

5.

sobota

24.9.

TJ Sokol Domoušice - A

16.30h

6.

sobota

1.10.

A – TJ Sokol Údlice

16.30h

7.

sobota

8.10.

Podbořany - A

16.00h

8.

sobota

15.10.

A – AFK LoKo Chomutov

16.00h

9.

sobota

22.10.

FK Seko Louny B - A

15.30h

10.

sobota

29.10.

11.

sobota

5.11.

12.

sobota

12.11.

1. FC Spořice - A

14.00h

13.

sobota

19.11.

A - Ledvice

13.30h

TJ Spartak Perštejn - A
A – TJ Kopisty

14.30h
14.00h

FK DOBROMĚŘICE "B"
5.

neděle

25.9.

B – FK Chlumčany

16.30h

6.

sobota

1.10.

SK Slavětín - B

16.30h

7.

neděle

9.10.

B – Kozly

15.00h

8.

neděle

16.10.

SK Černčice - B

16.00h

9.

neděle

23.10.

10.

neděle

30.10.

11.

neděle

6.11.

FK Výškov - B

14.00h

12.

neděle

13.11.

B – TJ Žiželice

14.00h

B – TJ Krásný Dvůr
B – FK Vroutek B

Přijďte podpořit naše hráče.
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15.30h
14.30h
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Obec Dobroměřice spolupracuje se společností dTest, o.p.s. V rámci této spolupráce pravidelně
informujeme o nástrahách a aktuálních problémech, se kterými se můžeme setkat. Další
informace získáte v naší Obecní knihovně. Dnes vybíráme tento článek:
Tisková zpráva ze dne 16. srpna 2016
dTest: Kvalitní sušička potravin vám díru do rozpočtu udělat nemusí
Sušení jablek, hroznů, hub a dalšího ovoce i zeleniny je opět v módě. Zatímco naše
matky a babičky sušily potraviny na topení, dnes si celý proces můžeme urychlit pomocí
sušiček, které zvládnou usušit různé druhy potravin. Jakou si ale vybrat? Na to hledal
odpověď dTest ve svém testu 14 sušiček potravin. Výsledky ukázaly, že vyšší cena
výrobku nezaručuje jeho kvalitu.
V laboratorních testech byly sušičky potravin hodnoceny podle několika parametrů –
obsluh a, bezpečnost, hlučnost, spotřeba energie, konstrukce, ale nejdůležitější bylo
samozřejmě samotné sušení. „Hodnotili jsme, jak rychle, rovnoměrně a účinně dokážou
přístroje usušit jablka, jahody, hroznové víno, houby a hovězí maso,“ říká Hana
Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu. Přístroje ale zvládají sušit například i meloun,
švestky, meruňky, pomeranč, ananas, ryby, těstoviny či bylinky.
Produkt od produktu se samozřejmě lišila doba, za kterou se daná potravina vysušila. „U
jahod a hub se doba sušení pohybovala v závislosti na modelu od tří do 15 hodin, u
jablek od šesti taktéž do 15 hodin. Maso ale přístroje sušily sedm až 19 hodin,“
poznamenává Hoffmannová, a dodává: „Z pohledu výsledné kvality se nejvýznamnější
rozdíly mezi přístroji projevily při sušení hroznů a jahod, na druhou stranu houby či
jablka zvládly všechny sušičky bez problémů.“ Mezi nejčastější zjištěné nedostatky
patřila přesušenost, změna konzistence po 24 hodinách po sušení a nerovnoměrné
usušení naskládaných potravin.
Domácí sušičky potravin fungují tak, že přístroj nasává vzduch z okolí, ohřívá ho na
předem nastavenou teplotu a ventilátorem jej vhání do vnitřního prostoru sušičky, kde
jsou na platech rozloženy potraviny. Část vzduchu proudí ven ze sušičky, část se
nasává zpět, dohřívá na požadovanou teplotu a znovu míří mezi plata.
Z pohledu kvality sušení si nejlépe vedla sušička G21 Paradiso Big díky rovnoměrnému
sušení a i v senzorickém hodnocení usušených potravin si odnášela převážně velmi
dobré známky. Pomyslnou korunu však získal jiný přístroj. „Celkovým vítězem se stala
sušička Domo DO325VD, která dobře suší, je bytelná, málo hlučná a mnoho neváží.
Cenově navíc patří mezi nejlevnější testované sušičky,“ chválí vítěze Hoffmannová, a
dodává: „I další dvě místa na pomyslných stupních vítězů obsadily levné sušičky, které
svojí cenou nepřesáhly 1000 korun.“
Sušení je vhodný způsob, jak uchovávat potraviny a ve srovnání ze zavařováním a
zamrazováním je šetrný i k vitamínům. Výjimkou je vitamín C, kterého se při sušení ztratí
až 80 %, a beta karoten, jehož podíl se snižuje o polovinu. Díky nízkému obsahu vody a
vyššímu podílu cukrů jsou sušené plody dobrým zdrojem energie například na cesty
nebo pro mlsouny k zobání. Uskladněné v suchém, chladném a tmavém prostředí navíc
vydrží až rok.
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Dobroměřický zpravodaj
Je zapsán do evidence periodického tisku jako čtvrtletník.
Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 21985. Rediguje Obec Dobroměřice.
Adresa vydavatele: Obecní úřad Dobroměřice, Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
Tel.: 415 679 289; E-mail: info@dobromerice.cz
Náklad 550 výtisků. Tento výtisk je neprodejný a je distribuován zdarma.
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