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Je to „včera“, když jsem psala, že prázdniny pomalu končí a my už máme postavený Vánoční
strom. Tentokrát ho věnovala paní Dana Ebertová a patří jí dík za to, že věnovala smrk, který

ZDARMA

krásně poslouží k vytvoření příjemné adventní
atmosféry v obci. S velkou vděčností přijímáme
takové stromy určené k pokácení a je dobře, že
Pokračování na str. 3
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Za co hrozí majitelům psů pokuta?
Pořízení štěněte je radostnou událostí, majitelům však přináší řadu povinností. Mezi ty základní patří povinnost přihlásit se do evidence chovatelů psů a nechat psa očkovat proti vzteklině.
Od 1. ledna 2020 navíc vstoupí v účinnost
novela veterinárního zákona, se kterou vznikne
chovatelům povinnost označit svého psa mikročipem. Jaké jsou další povinnosti majitelů
psů a v jakých případech mohou za jejich
porušení dostat pokutu?
Majitel psa staršího 3 měsíců je povinen v obci
příslušné podle místa trvalého pobytu zaplatit
„poplatek ze psů“. Obce stanoví konkrétní výši
poplatku obecně závaznou vyhláškou, ta činí až
1500 korun za jednoho psa za kalendářní rok.
Majitelé psů, kteří pobírají invalidní, starobní,
vdovský nebo sirotčí důchod a je to jejich jediný
zdroj příjmu, platí snížený poplatek za psa
ve výši až 200 korun ročně. Poplatek platit
nemusí nevidomé, bezmocné či těžce zdravotně postižené osoby. „Nezaplatíte-li poplatek včas nebo ve správné výši, může ho
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek,“ vzkazuje majitelům psů Eduarda Hekšová, ředitelka
spotřebitelské organizace dTest.
Pravidla pro pohyb a prostory pro venčení a pobíhání psů mohou obce vymezit obecně závaznými vyhláškami. Volné pobíhání psů může být
sankcionováno i podle zákona o pozemních
komunikacích, podle kterého je vlastník nebo
držitel domácího zvířete povinen zabránit jejich
pobíhání po pozemní komunikaci. Za porušení
této povinnosti může majitel dostat pokutu od
1500 do 2500 korun, strážník na místě může uložit pokutu až 2000 korun.
V lese je bezpečnější mít svého psa na vodítku.
„Pokud venčíte psa ve volné přírodě, může se
stát, že se pohybujete v honitbě, tedy na souvislých honebních pozemcích, na kterých lze provádět právo myslivosti. Dávejte si pozor, protože
myslivecká stráž je oprávněna usmrtit v honitbě
toulavé psy, kteří mimo vliv svého majitele pronásledují zvěř ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší obydlené nemovitosti nebo jejího

plotu,“ varuje Eduarda Hekšová. Za porušení
zákazu volného pobíhání psů v honitbě navíc
hrozí pokuta až do výše 30 000 korun. Myslivec
ovšem nesmí usmrtit psy ovčáckých a loveckých plemen, dále psy slepecké, zdravotnické,
záchranářské a služební.
S venčením souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Pokud majitel
po svém psovi neuklidí exkrementy, hrozí mu
podle přestupkového zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu až do výše 20 000 korun.
Veterinární zákon ukládá chovatelům psů povinnosti týkající se sledování zdravotního stavu,
zajištění vhodných podmínek chovu a označení
pro identifikaci zvířete. Chovatelé jsou dále povinni v případě potřeby čtyřnohým přátelům
poskytnout první pomoc a požádat o veterinární odbornou péči. Zároveň musí plnit
povinnosti ke zdolávání nákaz nebo jiných
onemocnění zvířat.
Očkování psů proti vzteklině je také vyžadováno veterinárním zákonem. Psi ve stáří od
3 do 6 měsíců musí být očkováni proti vzteklině a následně během celého života absolvovat
pravidelně přeočkování. O tom musí chovatelé
uchovávat doklad a na požádání předložit očkovací průkaz ke kontrole veterinárnímu lékaři.
Novela veterinárního zákona, která vstoupí
v účinnost od 1. ledna 2020, stanoví, že očkování psa proti vzteklině bude platné pouze
v případě, že pes bude označený mikročipem,
případně čitelným tetováním, pokud bylo provedeno před 3. červencem 2011. Přestupky
podle veterinárního zákona projednává krajská
veterinární správa a za nesplnění této povinnosti může být majiteli psa uložena pokuta až do
výše 20 000 korun.
Podrobnosti k povinnému „čipování“ psů, aktuální informace i odpovědi na otázky ohledně
čipování psů naleznete na webových stránkách
Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/
zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/.
Kristýna Kuncová, dTest
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SLOVO STAROSTKY

Pokračování ze str. 1
není třeba obětovat jiné a zdravé, které mohou
růst dál. Když strom, tak v rámci adventního
odpoledne samozřejmě koncert v kostele sv.
Matouše a pak jeho rozsvícení – na to naleznete v tomto čísle pozvánky. A nejen na to, čeká
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jak naše obec bude v budoucnu vypadat a přicházíte se svými nápady a náměty. A nejen to,
také nás aktivně kontaktujete s vašimi podněty,
a to je důležité a potřebné. Urychlí se tak řešení
mnohdy velmi jednoduchých potíží a vaše „stížnosti“ považujeme spíše za prospěšná upozornění na takové situace.
Těším se na setkání s vámi na některé z připravovaných akcí, přeji všem pohodový předvánoční
čas i Vánoce samotné a do roku 2020 pevné
zdraví, dobrou náladu a kolem sebe hodně
skvělých lidí.
Text a foto: Ivana Sihlovcová
INFORMACE Z ÚŘADU

nás Vánoční turnaj ve stolním tenise, Mikulášská
a spousta dalších aktivit, které jsou pro blížící se
konec roku typické. A já jsem ráda, že takovým
předčasným dárkem je právě zkolaudovaný
nový chodník v ul. 5. května. Pevně věřím, že si
ho sami obyvatelé nezničí tím, že na něj budou
najíždět auty a stát na něm, protože to je skutečnost, kterou jsme dosud velmi často vídali. A ještě podotýkám, že na dalších projektech intenzivně pracujeme, ačkoli to zdánlivě vypadá, že
se nic dalšího neděje. Co určitě nepřehlédnete
je, že se začíná opravovat fasáda budovy bývalé školy. Na tuto akci je již podepsaná smlouva
o dílo. Práce budou probíhat do června příštího
roku a kromě nového kabátu dostane budova
také nová okna.
Mám velkou radost z toho, že se aktivně zapojujete do setkání, na kterých diskutujeme o tom,

 Očekáváme, že svozová společnost Marius
Pedersen a. s. opět navýší ceny za svoz odpadu
a věříme, že se bude jednat jen o malé zdražení.
V této souvislosti upozorňujeme, že opět bude
potřeba začátkem roku podepsat dodatek ke
smlouvě na svoz odpadu. Teprve po podepsání a zjištění ceny uhraďte odpovídající platbu. Na základě častých dotazů upozorňujeme,
že splatnost je do 31. 3., ale období, na které
likvidaci odpadu hradíte je kalendářní rok, tj. od
ledna do prosince.
 Obec vydala v souvislosti se změnami v legislativě novou obecně závaznou vyhlášku
o poplatku za psa. Jste-li držitelem psa, je tedy
třeba, abyste se dostavili v lednu na úřad, vyplnili novou kartu o pejskovi a předložili také číslo
čipu.
 Po deseti letech dojde od 1. 1. 2020 také
k úpravě cen a specifikaci určování množství
ukládaného odpadu na sběrném dvoře.
Nové informace a ceník bude zveřejněn na našich internetových stránkách, ve vývěskách a na
sběrném dvoře.

www.dobromerice.cz

tel.: +420 415 679 289
mob.: +420 602 250 800
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Památný den sokolstva

V letošním roce jsme poprvé oslavili Památný den sokolstva 8. října
jako Významný den České republiky.
V tento den si připomínáme, že z rozhodnutí zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna
a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941
zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších
jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni
do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa
po skončení války nevrátila. Tato akce
byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů a tím i významných osobností celého národa, které,
jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových
chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější
zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizující v jedné zájmové organizaci.
Náš DOBROMĚŘICKÝ Sokol spojil opět své síly se Sokolem v Lounech
a u této příležitosti jsme uspořádali společnou akci „Večer sokolských
světel“, kdy jsme právě 8. října 2019, vypustili po řece Ohři osvětlené papírové lodičky (které si děti poskládaly) a lotosové květy. Před tímto aktem byla uspořádána
i vzpomínková beseda s pamětníky. V ten den sokolové nosili na svých oděvech KOKARDY (na snímku vlevo nahoře), které byly zhotoveny právě pro tuto příležitost.
Na oblibě si získává stále více akce VEČER SVĚTEL, kterou naše T. J. Sokol Dobro8. 11.
měřice spolupořádá s SDH Dobroměřice.
Večer světel
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V pátek v podvečer odstartoval tuto akci bohatý lampiónový průvod, který se sešel v půl šesté před
budovou místní mateřské školky a pokračoval dále ulicí U Hřiště a Nádražní až k hasičské zbrojnici.
Tam už čekala na děti a jejich dospělácký doprovod Bílá paní. Děti se pak vydaly na večerní stezku.
Musíme říci, že letos byly děti opravdu odvážné, většinou se nebály a chodily bez dospěláků. Letošní malou zvláštností bylo, že děti u každého
strašidýlka plnily různé úkoly, za které byly po
zásluze odměněny. Pro dospěláky byly připraveny různé tekuté formace v podobě svařáčku,
čaje s rumem nebo svatomartinského vína. Z dílen sester sokolek nescházela ani oblíbená ořechovka a samozřejmě i martinské rohlíčky. Vše
nejspíše chutnalo, protože po všech domácích
produktech se jen zaprášilo.
Večer byl doprovázen zajímavou ukázkou osvětleného letadla, které pilotoval zkušený člen z řad
RC modelářů z Dobroměřic pan Radek Termer,
za což mu moc děkujeme.
V průběhu večera byly k prodeji lampióny štěstí,
které se pak za asistence dobroměřických hasičů mohly vypouštět. Závěrem a úplnou tečkou
této akce, byl ohňostroj, který na chvilku rozzářil
zatažené nebe nad Dobroměřicemi. Za rok se
na Vás budeme opět těšit při této akci.
Text: Hušková Iva, foto: Radek Kučera
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Dobroměřická podzimní drakiáda

T. J. Sokol Dobroměřice ve spolupráci s RC modelář Dobroměřice uspořádali v sobotu 28. 9. 2019 na
letecké ploše modelářů DOBROMĚŘICKOU podzimní DRAKIÁDU. Byli jsme mile překvapeni, jak hojný počet dětí a hlavně jejich dospěláckého doprovodu se sešel. Akce se vydařila po všech stránkách.
Počasí bylo opravdu nádherné, sluníčko svítilo a co více si na drakiádě přát, než aby foukal hlavně
vítr, což se povedlo. Některé děti měly své dráčky v oblacích přes dvě hodiny. Všechny přítomné děti
obdržely za své výkony odměny, kterých bylo rozdáno přes čtyřicet pět kusů. V posledních ročnících
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naší drakiády sledujeme, že čím dál více se této
akce zúčastňují dospěláci. A tak jsme rozdali právě i speciální ceny pro tyto dospěláky a věřte, že
z toho měli stejně velkou radost jako děti. V této
tradici bychom chtěli dále pokračovat, protože
zjišťujeme, že i dospěláci rádi zavzpomínají na
svá dětská léta a baví je pomáhat s pouštěním
draků svým dětem.
Na děti čekaly připravené napečené sladkosti
z dílen sester sokolek. Samozřejmě nescházela
oblíbená pochoutka brambory v popelu a pečená jablíčka na ohni. Doufáme, že i v příštím
roce se s vámi na drakiádě setkáme a budeme si
přát tak nádherné počasí, jako se vydařilo letos a
užijeme si tak hezké podzimní odpoledne.
Text: Iva Hušková, foto: Markéta Suchá

Rok 2019 byl pro nás významným rokem
V tomto roce jsme oslavili společně s vámi sto let
od svého založení. Tyto oslavy vyvrcholily v sobotu 8. 6. 2019, kdy v dopoledních hodinách byl
zpřístupněn celý objekt sokolovny, byla uspořádána výstava fotografií a historických dokumentů. Obcí prošel slavnostní původ a oslavy byly
zakončeny soutěžním odpolednem pro dospěláky, kde náš tým získal 1. místo. Opět jsme letos
uspořádali dva příobecní tábory (již po deváté),
které se stále těší velké oblibě.
Stále se nám zatím daří udržet aktivitu některých oddílů. Aktivními oddíly jsou ženy, jak aktivní seniorky tak cvičení aerobicu. Dále se v sokolovně schází oddíly stolního tenisu ligařů a také
rekre. Každý pátek se scházejí ke svým aktivitám
mažoretky. V zimních měsících budova naší sokolovny poskytuje zázemí dětem SDH a také FK.
Bohužel se nám zatím nepodařilo obnovit cvičení dětí a dětí s rodiči, ale již máme několik
indicií od rodičů i dětí, že by o činnost tohoto
oddílu byl zájem, a tak věříme, že bychom v roce
2020 tyto oddíly opět mohli obnovit.
I v roce 2020 bychom rádi pokračovali v postupných obnovách jak interiéru, tak exteriéru sokolovny a naší snahou je i nadále dovybavovat
tělocvičnu potřebným cvičebním náčiním. Vše

však záleží na finančních prostředcích, které se
nám podaří získat.
Věříme, že i v příštím roce dojde k obnovení oblíbených poznávacích zájezdů.
Doufáme, že se s mnohými z vás opět setkáme
při tělocvičných hodinách, anebo na akcích organizovaných naším Sokolem pro širokou veřejnost.
Dovolujeme si touto cestou popřát všem občanům Dobroměřic a členům a přátelům našeho
Sokola příjemný adventní čas a klidné pohodové vánoční svátky. Do nového roku 2020 vám
a vašim blízkým přejeme hlavně hodně zdraví
a životní pohody.

Za T. J. Sokol Dobroměřice Iva Hušková
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Putování s Dobrouškem

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 jsme
pro děti a jejich rodiče připravili tradiční odpoledne s Dobrouškem. Pro něj a jeho kamarády děti s rodiči dlabali dýně,
zdobili kameny ubrouskovou
metodou nebo vyráběli skřítky
z přírodnin. Jsme moc rádi, že
nás přišli navštívit i někteří kamarádi, kteří již chodí do školy
a že jsme se tak širší veřejnosti
mohli pochlubit kompletním
EKO koutkem, který zahrnuje
nejen hrací a didaktické prvky, o kterých jsme Vás již informovali, ale také nově zasazené stromky
a keře.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala rodičům, kteří nám před touto akcí přišli pomoci na dobrovolnou brigádu a velice nám pomohli při zazimování zahrady. DĚKUJEME!
V tomto kalendářním roce plánujeme ještě jednu společnou akci „Vánoční dílny“, která se bude ko-
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nat ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 15.30 hodin a na kterou jste srdečně zváni.
Text: Ludmila Jirotková, foto: Gábina Andrásová
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Rádi bychom se s vámi chtěli podělit o velký úspěch. Mateřská škola Dobroměřice je jedna ze tří školek v České republice, která získala od organizace Schola Empirica certifikát Dobrý začátek za splnění
certifikačních kritérií ochranné známky Dobrý začátek. Podle této metodiky, která se zaměřuje na
socio-emoční rozvoj předškolních dětí, pracujeme již od roku 2014 a v současné době s touto metodikou seznamujeme kolegyně z mateřských škol v Ústeckém kraji v rámci pravidelných setkávání
Center kolegiální podpory.
Text: Ludmila Jirotková, foto: Jan Jirotka
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28. 9.
DRAKIÁDA

Bylo to krásné sobotní odpoledne 28. 9. strávené na letišti s mnoha dětmi, které si sebou přinesly rozmanité druhy a barvy létajících draků.
To je výsledek pořádané Drakiády, kterou jsme
opět letos s našimi Sokolkami uspořádali.
Počasí na draky bylo vskutku skvělé, vítr foukal
jak o život, a to ani trochu nesvědčilo ukázkám RC modelů. Pouze ty nejotrlejší to zkusili
a opravdu to bylo náročné na řízení. Proto jsme
se věnovali spíše udržování ohně, pečení brambor a jablek, ale i to byl jeden z našich úkolů na
již tradičním pouštění draků v Dobroměřicích.
Text, foto: Libor Sláma
8. 11.
VEČER 
SVĚTEL

Páteční večer 8.11. někteří z našich členů zavítali na společnou
akci spolků a obce Večer světel.
Stezka odvahy byla pro některé jedince, nejenom ze strany
těch nejmenších, opravdu strašidelná. Dětí bylo jako smetí
a strašidla se musela otáčet.
RC dron řízený Radkem Termerem, doprovázel jak lampiony,
tak i balonky štěstí, které se vypouštěly.
Závěrečný ohňostroj byl krásnou tečkou tohoto večera.
Text, foto: Libor Sláma
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Určitě bych touto cestou,
vždyť je to vlastně rodák
z Dobroměřic, chtěl popřát
našemu čestnému členovi
Karlu Slámovi k jeho jubilejním 80tým narozeninám, které slaví 24. 11.
Jeho přítomnost a pomoc na
našich RC akcích s dětmi a nejen na nich, jeho vitalita, svěžest, moudrost, humor, šarm...
je opravdu neskutečná! Proto
mu za celý RC modelářský
klub přeji jenom to nejlepší,
pevné, opravdu pevné zdraví,
rodinnou pohodu a štěstí.
Text, foto: Libor Sláma

24. 11.
80 LET

Za celý RC modelářský klub Dobroměřice Vám přeji krásné a pohodové Vánoční svátky a v novém
roce 2020 mnoho štěstí a zdraví.
Za RC modelářský klub Libor Sláma

Jubilejní desáté kolo certifikace ocenilo
tři zážitky a dva rukodělné výrobky
Jubilejní desáté zasedání hodnotitelské komise,
která oceňuje jedinečné výrobky a zážitky z regionu podél toku řeky Ohře značkou „Poohří regionální produkt®“, rozšířilo řady certifikovaných
výrobků a zážitků o novou pětici.
Do kategorie certifikovaných zážitků se nově
zařadí Loutkové divadlo v Lounech, které hraje nepřetržitě od roku 1903 a jeho budova architekta Otakara Poláka na břehu Ohře oslaví
v příštím roce stoleté výročí. Dlouhou tradici má
také Zahradní slavnost, pořádaná Psychiatrickou
léčebnou v Petrohradě vždy v červnu v areálu
petrohradského zámku. Do třetice komise certifikovala Narozeniny Maxipsa Fíka, pořádané
v Kadani u příležitosti Dne dětí. Kadaň totiž po
zániku nedaleké obce Ahníkov, odkud slavný
pohádkový hrdina Rudolfa Čechury pocházel,
Fíka adoptovala.
Certifikační komisi se dostaly do rukou také
originální rukodělné výrobky z Poohří. Komisaři

ocenili Drátované dekorace Blanky Myslikovjanové z Postoloprt, která už v minulosti jeden
z certifikátů získala za své kurzy drátování. Logo
„Poohří regionální produkt®“ může nově využívat pro vybarvovací polštářky s motivem víly

Originálním dárkem pro děti z Poohří je oblíbená postavička Ohřinky, kterou si děti mohou
vybarvit na polštářku.
Foto: K. Čadilová
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Na Dni Ohře v Kadani Blanka Myslikovjanová z Postoloprt předvádí umění drátování.
Foto: Kateřina Táborská
Ohřinky Vladimíra Razímová z Líšťan. „Naším cílem je certifikovat a dále propagovat především
nezaměnitelné výrobky z našeho regionu, proto
jsme pro certifikaci z plejády výrobků paní Razímové vybrali právě ty s Ohřinkou. Rádi bychom
tuto pohádkovou postavu Poohří ještě více dostali do povědomí obyvatel a návštěvníků,“ vysvětluje ředitel agentury Ing. Lukáš Pichlík. Ne
všichni žadatelé proto tentokrát uspěli – klíčem
k úspěchu je především regionální původ a jedinečnost.
Destinační agentura Dolní Poohří je koordinátorem této regionální značky již pět let a katalog
obsahuje téměř čtyři desítky služeb, zážitků a výrobků. Úspěšní žadatelé mohou značku a logo
využívat na svých produktech a propagačních
materiálech. S propagací jim pomáhá také Destinační agentura Dolní Poohří. „Držitele značky
zveme na naše akce. Řada z nich se představila
například na prázdninovém Dni Ohře v Kadani,“
říká ředitel. Na turistickou sezónu 2020 agentura

připravuje další díl výpravného Magazínu regionálních značek Vychutnejte si Dolní Poohří.
Všechny služby, zážitky a produkty si mohou
zájemci prohlédnout na webu www.regionalni-znacky.cz/poohri.
Kontakt pro média:
Kateřina Táborská, PR servis
Mobil: +420 608 229 863,
e-mail: propagace@dolnipoohri.cz
Destinační agentura Dolní Poohří:
Ing. Lukáš Pichlík, ředitel
Mobil: +420 731 086 714,
e-mail: reditel@dolnipoohri.cz

www.dolnipoohri.eu

Strana 14

SOPTÍCI

Dobroměřický zpravodaj

Po aktivně odpočinkovém létě čekal Soptíky soutěžní podzim. Ten začal hned 7. září závodem Stimax Cup v Lovosicích.
Foto: Lenka Pletichová

Další týden se Soptíci zúčastnili závodu O pohár starosty OSH Louny v Košticích, kde skončili na
8. místě.
Foto: Lenka Pletichová
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V sobotu 21. 9. se konalo v Chomutově závěrečné kolo Stimax Cupu.

Strana 15

Foto: Lenka Pletichová

Posledním letošním závodem byl branný závod ve Vroutku 12. 10.,
kterého se Soptíci zúčastnili jako družstvo, zároveň ale také individuálně.

Foto: Jarmila Burešová
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26. 10. navštívili Soptíci autodrom Most, tady si užili závody, podívali se do zákulisí autodromu, odvezli si drobné dárky a večer se konala rozlučka se sezónou 2018/2019.
Foto: Lenka Pletichová

5. 11. v rámci kroužku Soptíků proběhlo halloweenské tvoření. Soptíci se kreativně vyřádili při tvoření halloweenských dýní. Dýně dětí jste mohli vidět při večeru světel v hasičské zbrojnici a teď zdobí
květináče u hasičské zbrojnice.
Foto: Lenka Pletichová
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TRÉNINK

Text: Jitka Strážnická, Foto: Lenka Pletichová
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27. - 29. 9. 2019 Rescue Marathon, Kostelec u Heřmanova Městce

Foto: Lenka Pletichová

V minulém zpravodaji jsme končili přípravami
na 10. ročník Rescue Marathonu, kterým nyní začneme Na Rescue Marathon jsme se vydali v pátek, chvilku po poledni, do 190 km vzdáleného
Heřmanova Městce v Pardubickém kraji, okres
Chrudim. V bývalém vojenském areálu se konal
10. ročník Rescue Marathonu, zaměřeného na
první pomoc. Ve svém týmu jsme měli hodnotícího, zasahující a samozřejmě figuranty. Nikdo
jsme nevěděli, co nás čeká. Tedy hodnotící přeci
jen tušil, ale musel mlčet. Po příjezdu jsme se
museli rozdělit, kdy zasahující jsou ubytovaní
jinde než figuranti a hodnotící. Ubytovali jsme
se, vybalili si a už jsme si šli převzít role na večer

a následující den. Nejmladší účastníky z řad figurantů čekaly workshopy (ukázky), letos zaměřené na stabilizaci a fixaci zraněných, otravu CO
a psychoterapii. Zasahující se šli připravit, ostatním figurantům již byly přiděleny role, museli
se nechat namaskovat (a věrně, maskérky od
Červeného kříže jsou fakt šikovné!). Na nás vyšlo
tematické stanoviště Selhání ohňostroje. Zasahující po příchodu čekala skupina lidí s různými
stupni popálenin a zranění způsobených předčasným výbuchem po domácku vyrobeného
ohňostroje. Jejich úkolem bylo co nejpřesněji
vyhodnotit situaci, roztřídit zraněné, poskytnout
jim první pomoc a zavolat složky IZS (integrovaného záchranného systému). Kromě stanoviště

Foto: Jiří Sailer
s ohňostrojem museli zasahující projít i stanovištěm s dalšími hromadnými neštěstími – závalem
a pátráním po ztracených osobách. Byla noc,
jemně pršelo, chladno… nic příjemného, přesto to nikdo nevzdal. Tyto zásahy trvaly cca do tří
hodin do rána, souběžně probíhaly i workshopy,
končilo se po půl čtvrté ráno. Budíček byl ale
nemilosrdný, budili nás již o půl sedmé a začalo
další kolo.
Tentokrát figuranty rozdělili na tři stanoviště
z 11možných, byli jsme na POŽÁRU (zde s námi
zůstal i hodnotící hasič) a s velikým očekáváním
stanoviště KANIBALŮ a NÁVŠTĚVA NEVĚSTINCE. Jedno tematické zaměření zajímavější než
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Foto: Martin Chlup
druhé, nebudeme lhát, bylo to namáhavé,
ale hodně jsme se i nasmáli. Krom „našich“
stanovišť bylo plno dalších, které prověřily
zkušenosti a znalosti našich hasičů. Např.:
DOPRAVNÍ NEHODA, CYKLOVÝLET, PŘEPADENÍ OBCHODU, HIPPIE SVATBA, RODINNÝ
VÝLET, ÚSTAV NA VÝLETĚ, DOMÁCÍ NÁSILÍ
A SPORTOVNÍ SRAZ. Na každém stanovišti
vždy figuranti přehrají každému zasahujícímu týmu scénku na dané téma. Celkem bylo
v Heřmanově Městci 210 účastníků, 20 týmů
z řad SDH, Policie, Červeného kříže a ostatních zájemců.
Odjížděli jsme v neděli vyčerpaní, nevyspalí,

přesto spokojení a nadšení. Už teď se těšíme na 11. ročník. Doufáme, že pojedeme.
Foto: Simona Straškrábova
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12. 10. 2019
závody do vršku v Minicích
u Kralup nad Vltavou

12. 10. 2019 rozhodčí na okresním kole
dětí hry Plamen 2019/2020,
závodu požárnické všetrannosti
ve Vroutku  
I zde, spolu s dětmi, které jely závodit, odjeli dva
dospělí, kteří byli jako rozhodčí na stanovišti
střelby a topografie.

V tento den se nám sešly dvě soutěže najednou,
takže dva členové odjeli do Minic, kde kamarádi
pořádali soutěž v běhu do vršku s překážkami, vypomáhat jako rozhodčí. Foto: Alená Vávrová
17. 10. 2019
proběhla zkouška agregátů

Foto: Lenka Pletichová

Foto: Lenka Pletichová
19. 10. 2019 sběrová sobota
V obci proběhla sběrová sobota, kde jsme pomáhali při svozu odpadu a s jeho tříděním na
sběrném dvoře.

Foto: Jarmila Burešová
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26. 10. 2019 rozlučka se sezonou
V sobotu 26. 10. 2019 jsme se my i děti rozloučili v KD s uplynulou sezónou.
8. 11. 2019 Večer světel
Poslední akcí, která zatím proběhla, byl oblíbený Večer světel, který pořádáme ve spolupráci se Sokolem Dobroměřice, letos po páté. S přípravami jsme začali již v 9 hodin ráno, kdy se jelo nakoupit,

Foto: Jitka Strážnická
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poté jsme museli připravit hasičárnu, rozestavět lavice, připravit drobné občerstvení, pomohli jsme
DJ Zakymu s rozestavěním techniky. Odpoledne dorazily i Sokolky a připravily svoje stánečky s rohlíčky a strašidelnou cestu. Myslíme, že tato akce je oblíbená právem. Navzdory předpovědi nepršelo a ohlasy od lidí jsou víc než dobré.
Foto: Jitka Strážnická
Toto číslo zpravodaje je v letošním roce poslední, určitě se ale uvidíme na rozsvícení vánočního
stromku 29. 11. 2019.
Tímto bychom vás chtěli jménem SDH Dobroměřice pozvat i na Silvestra, který se koná letos potřetí
v KD Dobroměřice a bude opět „ na pohodu“.
22. 2. 2020 nás čeká již 13. hasičský ples. Bližší informace o všech akcích se dočtete na plakátech a na
našem FB.Přejeme Vám krásný advent i hezké prožití vánočních svátků a úspěšný start do nového
roku!
Text: Lenka Pletichová, Jiří Sailer
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.
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