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ZDARMA

Po loňské nucené pauze se adventní odpoledne s koncertem v kostele sv. Matouše i s Rozsvícením
vánočního stromu a Mikulášskou nadílkou v jednom vydařilo.
Foto: Lucie Steklá
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Změny, které nás čekají v odpadovém hospodářství
Řada z vás se ptá, jak to vlastně všechno s odpadem bude. Od ledna najíždíme na změnu
podle nové legislativy. Co to pro nás znamená?
Obec má nové odpadové vyhlášky, a to jak na
odpadový systém, tak na poplatek za odpad.
Místo žlutých pytlů dostanete žlutě označené
nádoby (popelnice), do kterých budete vhazovat všechen plast. Kromě toho také budete mít
modře označenou nádobu na papír. Velikosti nádob jste si sami zvolili. V průběhu roku je
možné velikost nádoby změnit, pokud zjistíte,
že jste objem neodhadli správně. Stále budete
mít k dispozici oranžové pytle na nápojové kartony a šedé pytle na drobné kovy, které budeme
svážet 1x měsíčně. Můžete je také dále nosit do
sběrného dvora, kde dostanete nový pytel v příslušné barvě. Ve sběrných hnízdech zůstanou
pouze kontejnery na sklo, případně na bioodpad. Na sběrový dvůr můžete dále odevzdávat
bioodpad, kovy, elektrospotřebiče, textil a jedlé
oleje a tuky. Ty pouze v plastových lahvích, nikoliv ve skle. Pozor stavební suť se v Dobroměřicích na sběrovém dvoře již od ledna 2022 nebere, ale každý občan obce s platným občanským
průkazem a trvalým pobytem v Dobroměřicích
může odevzdat na sběrný dvůr do Loun bez
poplatku (tedy zdarma) 200 kg stavební suti
a 200 kg objemného odpadu ročně. Sběrový
dvůr v Lounech je otevřen každý den včetně
sobot a nedělí. A stále budou zachovány dvě
sběrové soboty ročně.
Pokud vše vytřídíte, do černé popelnice toho
zbyde opravdu málo. Čím méně směsného
odpadu máte, tím méně zaplatíte, protože poplatek se stanovuje podle objemu černé nádoby. Tak pomozte sobě snížit poplatky a obci
dodržet zákonem stanovené přísné poměry
mezi směsným a vytříděným odpadem. Ti, kteří si neobjednali nádoby na tříděný odpad, tak
mohou ještě udělat. Větší množství papíru nebo
plastu (typicky po Vánocích nebo jiných příležitostech), když se pak do svých nádob „nevejdete“, můžete vždy odevzdávat na sběrný dvůr.
Pokud si neurčíte nové velikosti černých nádob,

pak budete mít nádobu ve stejné velikosti, jako
dosud, ale s novým poplatkem ve výši 1,- Kč
za litr (podle velikosti nádoby) a svoz. Černé
popelnice se budou vyvážet 1x za čtrnáct dní,
plastový odpad a papír pak vyjde 1x měsíčně.
Přinášíme také přehled, kdy se co sváží. Kromě
toho budeme prostřednictvím mobilního rozhlasu alespoň zpočátku posílat zprávy, kterou
popelnici máte vyndat před dům. Registrace do
mobilního rozhlasu je jednoduchá, informovali
jsme o ní ve zpravodaji již několikrát. Pokud si
nebudete vědět rady, obraťte se na obecní úřad,
rádi vám pomůžeme nejen z registrací.
Může se stát, že pracovníci společnosti Marius
Pedersen někomu nedodají včas očipované
a polepené nádoby. Pokud se tak stane, pak Ti,
kteří si zvolili menší nádobu, zaplatí za menší,
i když budou mít ještě chvíli k dispozici tu původní větší. Naopak ti, kteří si objednali větší
nádobu od nás dostanou náhradní svozový
prostředek (pytel s předplaceným svozem), aby
měli možnost vyhodit tolik odpadu, jak velkou
popelnici si objednali.
Když jste řešili velikosti nádob, často jste se ptali,
jak vlastně správně třídit, co kam patří a jak to poznat? Proto přinášíme stručný přehled, jak na to.
Častým dotazem bylo, jak vlastně poznám, co
je plast a co kov, když má obal stříbrnou nebo
zlatou barvu? Na to platí poměrně jednoduchá
pomůcka. Např. když zmuchláte sáček od brambůrků, zpátky se „narovná“, tedy patří do plastu.
Typickým příkladem je většina víček od jogurtů,
to po zmuchlání tvar také neudrží, protože je
z plastu, zatímco víčko od žervé ano, je to tedy
kov.
Pokračování na str. 3

Zpráva z úřadu
V úterý 18. 1. 2021

přijede na Obecní úřad v Dobroměřicích
mobilní očkovací tým. Očkovat bude zájemce
nad 18 let i bez předchozí registrace vakcínou
Pfizer od 11:00 do 12:30 hodin.
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Pokračování ze str. 2
ANO - Do nádob na plasty patří fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
A pozor, mýtus, že plasty musí být čisté a vymyté
je nesmysl, takže opravdu obaly od kosmetických
přípravků, jako jsou krabičky od pleťových krémů či
mlék a podobně, není třeba vymývat.
NE - Naopak sem nepatří, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.
Pokračování na str. 4
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Slovo starostky
Ačkoliv jsme si vloni před koncem roku všichni přáli, aby to špatné bylo již za námi, ani
letos jsme se nevyhnuli omezením a problémům, které zasahovaly do osobních i pracovních stránek životů nás všech.
I přes všechna úskalí se v obci podařilo kompletně zrekonstruovat oplocení areálu fotbalového hřiště, rekonstrukce komunikací
v ul. U Rybníka a opravuje se chodník v ul.
Komenského. Hotov je projekt na změnu
stavby před dokončením, který se týká budovy č.p. 2 – bývalé školy, a to kompletních
vnitřků, ale také veřejného prostoru kolem
budovy. Věříme, že v příštím roce získáme
souhlas stavebního úřadu a začneme projekt
realizovat. Kromě toho plánujeme dokončit
revitalizaci fotbalového areálu vybudováním
nové multifunkční hrací plochy, tréninkové
běžecké dráhy pro hasiče, zpevněných ploch
a zázemí. Během roku také navážeme na
opravy hřbitovní zdi dalšími pracemi na oplocení a vstupu do urnového háje. Rekonstrukci oplocení čeká v příštím roce i mateřskou
školku. Ta kromě jiného již v lednu bude mít
nově vybavenou školní kuchyni a já jí přeji,
aby se personálu MŠ v kuchyni dobře vařilo
a strávníci je odměňovali svou spokojeností
s dobrým jídlem. A samozřejmě pracujeme
na dalších projektech i přes to, že to nejde tak
rychle, jak bychom chtěli.
Jsem velice ráda, že se podařilo uskutečnit
adventní odpoledne s koncertem v kostele a Rozsvícením vánočního stromu včetně
Mikulášské nadílky. Vše jsme stihli těsně před
omezením a já děkuji všem zaměstnancům,
členům spolků i občanům za spolupráci nejen v tento den, ale v celém letošním roce
a velice si jí vážím. Přeji všem krásné Vánoce,
plné pohody a štěstí a do roku 2022 jen zdraví, spokojenost a mnoho splněných přání.
Ivana Sihlovcová
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Pokračování ze str. 3
ANO - Do nádob ev. pytlů na kovy patří drobnější kovový odpad – typicky plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky
a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury,
plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
NE - Nepatří sem ale plechovky od barev, tlakové
nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí
na sběrných dvorech samostatně. Nepatří
do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou
olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické
likvidaci vystaví na vrakovištích.

ANO- Do zelených kontejnerů můžeme vhazovat
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
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ANO
Nádoba nebo pytel na nápojové kartony nemusí být nutně celé oranžové, důležité je opět
označení sbírané komodity oranžovou nálepkou.
U nás v obci máme oranžové pytle. Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků,
které je potřeba před vhozením do kontejneru
řádně sešlápnout. Můžete sem ale vhodit také
„voskované“ kelímky od „Bobíků“ a podobných
produktů.

NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku.
ANO
Hodit do modře označených nádob můžeme
například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky
s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor - použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do černé popelnice.

Samostatnou kapitolou je pak rostlinný biologicky rozložitelný odpad. Ten se kompostuje buď na vlastních zahradách, odváží do
sběrového dvora, nebo vhazuje do označených hnědých nádob na sběrných místech.
Do kompostu patří nejen rostlinný odpad
ze zahrad, ale i z domácnosti, jako jsou např.
slupky od brambor, slupky a zbytky zeleniny
a ovoce a zbytky jídel rostlinného původu
a pečiva. Patří sem ale i čajové sáčky, nebo
plata od vajec z recyklovaného papíru a také
skořápky od vajec a ořechů. Dále také hrnkové květiny včetně hlíny.
Pokračování na str. 6
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MŠ - Tangramy
Moc rádi spolupracujeme s jinými školami a každé takové spolupráce si moc vážíme. Tentokrát
jsme od Základní školy a Mateřské školy Černčice měli zapůjčené tangramy, což jsou hlavolamy na principu puzzle složené ze sedmi
destiček geometrických tvarů. Kombinací těchto segmentů se skládají různé plošné obrazce. Předškolní děti zvládly skládání barevných
tvarů podle předlohy samy a práce s tangramy
se jim moc líbila. Velké díky z celé Dobroškolky
patří panu řediteli Mgr. Janu Krtičkovi.

Naše obec disponuje štěpkovačem. Pokud
budete mít větší množství větví z prořezávek
dřevin, není třeba je „porcovat“ na menší části,
abyste je mohli naložit a dovézt do sběrového
dvora. Stačí, když se domluvíte na obecním úřadě, ideálně se spojíte i se sousedy v ulici a naši
pracovníci přijedou přímo k vám. Tam se materiál rovnou naštěpkuje a štěpku můžete využít
pro svou potřebu, případně ji odvezeme.

NOVÝ VZHLED
SBĚRNÝCH NÁDOB

Každý by měl s recyklací začít u sebe. I nádoba u Vašeho domu jednou
dojde na konec své životnosti a bude potřeba jí recyklovat. Proto jsme se
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Fyzioterapie
Od října jsme se zapojili do projektu Podpora činnosti sportovních trenérů a terapeutů na MŠ a ZŠ
2021 a v rámci tohoto projektu jednou týdně do naší mateřské školy jezdí fyzioterapeutka Mgr. Tereza Příhodová, která s dětmi vede cvičení zaměřená na kompenzaci vadného držení těla, plochonoží,
všeobecný pohybový rozvoj apod. Pro děti vždy připravuje zajímavé překážkové dráhy, využívá prvků jógy a děti si cvičení moc užívají.

Dobroušek

K podzimu v naší školce patří
neodmyslitelně Dobroušek,
který každoročně děti a jejich
rodiče navštěvuje na školní zahradě. V loňském roce
jsme tuto tradiční akci museli
zrušit a letos jsme se jí vzdát
nechtěli. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak z odpolední akce venku s rodiči jsme
připravili pro děti dopolední
akci uvnitř školky bez rodičů.
Děti pomáhaly Dobrouškovi
a sedmi trpaslíkům plnit úkoly
s environmentální tématikou
zaměřenou na třídění odpadů.
Vše se jim podařilo, pochválit
je přišla i Sněhurka se sladkou
odměnou a rodiče se mohou
těšit na jaro, kdy jsme si slíbili,
že nám Dobroušek přijde otevřít zahradu.
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Hasiči
u nás

V listopadu děti z mateřské školy navštívili hasiči z SDH Dobroměřice a HZS Žatec. Ti děti seznamovali s prací hasičů, s jejich vybavením, připomněli dětem důležitá telefonní čísla a jak se zachovat
v situacích ohrožujících život. Děti měly také možnost prohlédnout si hasičské auto. Mockrát hasičům děkujeme, zejména potom Jiřímu Sailerovi za zprostředkování akce.
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Mikuláš s čertem a andělem nechodí jen k dětem domů, ale našli si je i ve školce. Protože jsou naše
děti ale výjimečné a moc hodné, neměly se čeho bát a mohly se těšit z dárečků. Opět patří poděkování Obci Dobroměřice za skvělou spolupráci.
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Ve čtvrtek 25. 11. se nám po 2 letech podařilo uspořádat Vánoční dílny. Vzhledem k opatření jsme
museli na poslední chvíli měnit jejich podobu, ale ukázalo se, že přesunout Vánoční dílny na školní
zahradu byl výborný nápad. Vánoční atmosféra s mnoha světýlky a prskavkami v mnoha z nás zanechala nezapomenutelný zážitek.

V neposlední řadě bych ráda
za celý kolektiv Dobroškolky
chtěla poděkovat všem,
kteří se spolupodílí na chodu
mateřské školy, protože každé spolupráce
si velice ceníme.
Děkuji vedení obce Dobroměřice
i všem pracovníkům obce,
kteří nám v posledním měsíci pomohli
s rekonstrukcí šaten.
Samozřejmě děkuji i rodičům našich dětí
a za sebe také svým zaměstnancům,
a všem přeji krásné prožití Vánoc
a do roku 2022 jen zdraví
a splněné sny.
Za MŠ Ludmila Jirotková

Dobroměřický zpravodaj
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Blíží se nám konec dalšího roku, který byl, bohužel,
opět plný omezení. I přesto si Soptíci stihli trochu
zazávodit. Podzim se nesl v duchu hned několika závodů, za které jsme byli po uplynulých měsících moc
rádi.
Krom závodů a tréninku na kroužcích jsme například
dlabali dýně na Halloween, které jste mohli vidět na
Večeru světel. Byli jsme na bowlingu, kde jsme se loučili se sezónou. Měli jsme také Mikulášskou nadílku
a ozdobili jsme si stromeček.
Teď už jen všichni nedočkavě čekáme na Štědrý den,
dárky, prázdniny a pohodu.

Moc bychom vám na závěr chtěli poděkovat za obrovskou podporu při hlasování
v anketě Dobrovolní hasiči roku, kde jsme
se díky vašim hlasům umístili na krásném
3. místě. Moc si vaší podpory vážíme.
No a úplným závěrem vám přejeme krásné a klidné prožití Vánoc, ať je strávíte tak,
jak si všichni přejete. Do nového roku 2022
vám v dnešní době přejeme hlavně zdraví
a mnoho pohodových dní.
Vaši Soptíci
Text: Jitka Strážnická

SDH
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24. - 26.11. Rescue Marathon, Kostelec u Heřmanova Městce
V minulém čísle jsme se s vámi rozloučili ještě plní dojmů z účasti na Rescue marathonu. Měli jsme jeden zasahující tým a několik figurantů. Letošní ročník byl náročný,
v zasahujícím týmu jsme měli dvě nezletilá
děvčata a obě to zvládla na výbornou!
Noční zásahy byly tentokrát dva. Z pátku
na sobotu jsme naspali celkem 1 hodinu
a hned ráno jsme vyrazili na dlouhou cestu,
kde jsme procházeli 12 různými stanovišti s nasimulovanými nehodami, kde jsme
museli reagovat a zasahovat. Situaci vyhodnotit, poskytnout první pomoc, neohrozit
sami sebe... je to opravdu náročné a hlavně
poučné. Nachodili jsme 41 tisíc kroků. Vraceli jsme se v neděli unavení, ale plní dojmů.
Foto dole: Ion Cociu

Foto: Ivana Lišková
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2.10. TFA Liga severu,
Hazmburský hasič

21. 10. odstranění padlého stromu

I tentokrát se Tomáš R. zúčastnil „železného“ hasiče a opět dobře reprezentoval. Tome, díky!
Foto: Jarmila Burešová

Jeli jsme k odstranění padlého stromu a zabezpečení střešní krytiny.
Foto: Jiří Sailer

22. 10. technická pomoc
Tento den nás čekalo odstranění nebezpečí vyvráceného a nakloněného stromu vlivem silného větru, včetně následného úklidu.
Foto: Jiří Sailer

23. 10. Sběrová sobota
Sobotní dopoledne jsme strávili pracovně, pomáhali jsme obci na sběrové sobotě.

3. 10. , 10. 10. školení
3. 10. v kulturním domě proběhlo školení rozhodčích a vedoucích mládeže.
10. 10. v KD v Dobroměřicích se konalo školení
prevence.

Foto: Tomáš Rýdl
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5. 11. Večer světel
Tolik oblíbený, po roční pauze očekávaný, Večer
světel proběhl v klidu, i počasí se nám umoudřilo. Večerem provázel DJ Zaky. Nejen pro malé,
ale tentokrát i velké děti, byla připravena stezka
odvahy a večer byl ukončen ohňostrojem. Sokolky i my jsme měli pro návštěvníky připravené
malé pohoštění . Všichni odcházeli domů spoFoto: Jiří Sailer
kojení.

Dobroměřický zpravodaj

Foto: Lenka Pletichová

13. 11. plánované kácení stromů

Foto: Jiří Sailer

Dobroměřický zpravodaj
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16. 11. vyhlášení výsledků ankety

V úterý jsme vyrazili na dalekou cestu do Brna, kde se konalo slavností vyhlášení Ankety dobrovolní
hasiči roku. Umístili jsme se na krásném 3. místě! Všem znovu moc děkujeme za hlasy i podporu,
omlouváme se za „spamování“ s prosbami o hlasy, ale vyplatilo se. Do ankety jsme byli přihlášeni
s dětskou verzí Rescue marathonu, na kterém byly děti v roce 2020. A děti zvládly RM bravurně.

Foto: Jiří Sailer
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18. 11. Preventivní činnost
Byli jsme na návštěvě mezi našimi nejmenšími občánky šířit osvětu a povědomí o naší činnosti.
Děti byly zvídavé a myslíme, že se jim vše líbilo. Třeba se někdo z nich časem u nás ve sboru objeví,
budeme jen rádi.
Foto: Tomáš Rýdl

20. 11. sraz delegátů KSH
Měli jsme tu čest se u nás v KD setkat se zástupci všech okresů našeho kraje a hejtmanem Janem
Schillerem. Zhodnotil se rok 2021, nastínily se plány do následujícího roku.
Foto: Jirka Sailer

SDH
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26. 11.
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11. 12. prořez ořešáku

Rozsvícení vánočního stromu bylo letos v mírném omezení, ale i tak měly děti překvapení
s Mikulášskou nadílkou, čerti vyhudrovali zlobivce, ale nikoho si neodnesli.

Foto: Lenka Pletichová

30. 11. Krabice od bot
Obecní úřad se
zapojil do akce
Krabice od bot,
která má za cíl potěšit děti ze sociálně slabých rodin.
Princip
spočívá
v tom, že vyberete dárek pro dítě,
zabalíte, označíte,
pro jak staré dítě je
vhodný a zda pro holčičku či chlapce. Toť vše.
Někteří naši členové se také zapojili a ještě jsme
pomohli s dovozem vybraných krabic do Žatce.
Hlásíme: vše předáno.
Foto: Jirka Sailer

Foto: Jirka Sailer
Toto je asi vše důležité, co se odehrálo od minulého vydání. Stále probíhají ve stanovených lhůtách zkoušky, kontroly a školení. V rámci možností, dotací a darů rozšiřujeme naše technické
vybavení a tím zlepšujeme akceschopnost jednotky. Bližší informace a fotky jsou k vidění na
našem FB profilu, kde jsme jako SDH Dobroměřice (Hasiči Dobroměřice je starý profil, který
jsme museli změnit na stránky SDH).
Ještě jednou všem moc děkujeme za hlasy
v Anketě dobrovolní hasiči roku, za trpělivost
s námi. Bez vás bychom se neumístili!
Blíží se jedny z nejkrásnějších svátků v roce, děti
již netrpělivě čekají na Ježíška a my vám chceme
popřát moc hezké svátky, hodně zdraví a štěstí
v novém roce a doufáme, že nám zachováte svou
přízeň. Děkujeme za podporu vám, obci Dobroměřice, paní starostce, rodině, kamarádům, spřáteleným sborům, spolkům i sponzorům.
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2022 všem!

Foto a texty: Lenka Pletichová

Strana 18

T. J. SOKOL

Dobroměřický zpravodaj

Večer světel byl zcela plný strašidel

Dne 5. 11. 2021 jsme po roční covid pauze uspořádali společně s hasiči tradiční listopadovou akci
Večer světel. Vše zahájil lampionový průvod tvořený dětmi i dospělými. Osvětlený dav prošel částí
obce až k hasičárně, kde byl připraven další program. Poprvé si děti mohly projít hned dvě strašidelné trasy. První byla v areálu dětského hřiště a druhá, pro ty odvážnější, vedla k vlakovému nádraží.
Všichni nebojsové získali po absolvování trasy malou odměnu. Bohaté občerstvení, které připravily
naše sestry sokolky, pak potěšilo i dospělé. Pochutnali jste si na řízečkách, svatomartinských rohlíčcích i lineckém pečivu a vše zapili teplým mokem. Dětem udělaly radost především svítící náramky,
čelenky, balónky či brýle. Velké poděkování patří strašidlům, pekařkám a všem členům realizačního
týmu.

Adventní trhy s dobrotami od sokolek
Na letošních Adventních trzích, které byly spojené s Adventním koncertem v kostele sv. Matouše
a Rozsvícením vánočního stromu, byl i náš sokolský stánek. V něm jste mohli opět ochutnat dobroty z rukou našich sokolek. Domácí paštička, vafle, rohlíčky, štrúdl, medovina, griotka, grog, to vše
a mnohem více vás zahřálo a potěšilo při poslední letošní akci. Velmi děkujeme všem, kteří nás
v naší činnosti podporují. Přejeme občanům Dobroměřic do roku 2022 hlavně zdraví a v novém
roce NA VIDĚNOU.

Dobroměřický zpravodaj
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Cvičení pro rodiče a prťátka
Od listopadu se po dlouholeté nečinnosti rozběhlo Cvičení pro rodiče a prťátka, určené pro děti
od 8 měsíců do 3 let. V hodinách se děti seznamují s tělocvičným nářadím a náčiním, učí se říkanky
a poznávají své tělo při neobvyklých činnostech. S maminkou získávají nové dovednosti a společné
zážitky. Pokud máte i vy doma malého prťouska, dorazte poznat nové kamarády a užít si sportovní
dopoledne. Těšíme se na vás vždy ve čtvrtek, od 9:30 do 10:30 v dobroměřické sokolovně. Více info
Text a foto: Kateřina Srbová
na facebookových stránkách Sokol Dobroměřice.
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Modelářské soutěže začaly rekordem

Vážení spoluobčané obce Dobroměřice,
konec roku 2021 se neúprosně blíží, a proto nejprve cestou obecního
zpravodaje přeji krásné prožití svátků vánočních, ať Ježíšek všem štědře
pod stromeček nadělí. Do nového
roku 2022 mnoho štěstí, zdraví,
spokojenosti, úspěchů osobních
i profesních a pohodu při oslavách
silvestrovských.
Poslední letošní akcí na našem letišti
byla Drakiáda, kterou jsme společně
ze Sokolem pořádali dne 3. 10. Velmi
krásné sluneční počasí vylákalo ven
mnoho, ale opravdu mnoho dětí
a dospělých a ideální povětrnostní
podmínky drakům svědčily. Děvčata
ze Sokola měla pro děti jako každý
rok připravené ceny a malé občerstvení a modeláři se postarali o dospěláky. Nechyběly pečené brambory
a jablka na ohni. Modeláři připravili
jízdu zručnosti s RC autíčky, letos
trochu záludnější, ale i přesto ji děti
zvládaly hravě. Shoz bonbonů z dronu tradičně na závěr byl krásnou

Dobroměřický zpravodaj
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tečkou za veselým odpolednem. Spousta
návštěvníků, ještě dlouho posedávala po
letištní ploše a vychutnávala krásný den
s výhledem na České středohoří a Louny.
Chtěl bych na závěr moc poděkovat paní
starostce a zastupitelům naší obce, za finanční příspěvek a podporu na rok 2022
a také jim popřát klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví.
RC klub je již nedílnou součástí naší obce
a v roce následujícím bude i nadále rozvíjet
svou činnost a reprezentovat obec Dobroměřice.
Text a foto: Libor Sláma
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Fotbalová zimní přestávka je krátká
Na přelomu října a listopadu skončila pro fotbalisty FK Dobroměřice podzimní část sezóny
2021/2022. Po předchozí sezóně, která byla
fatálně ovlivněna pandemickou situací v celé
ČR, se nám podařilo v rámci dodržování všech
proticovidových opatření odehrát všechna naplánovaná utkání ve všech kategoriích.
V soutěžích dospělých přezimuje náš A tým na
7. místě 1.A třídy s tím, že ze všech 16 týmů obdržel nejmenší počet branek 18! B tým se nachází
v tabulce Okresního přeboru na 5. místě. Velkou
radost nám dělá tým dorostu, který je v tabulce
Krajské soutěže na 3. místě s 3 bodovou ztrátou
na první Junior Teplice. Někteří hráči dorostu již
pravidelně nastupují za B tým a zároveň dostávají příležitost v A týmu, kde již mají odehraných
také pár minut. A právě touto cestou se snažíme jít a vychovávat si své vlastní hráče - talenty,
o kterých bychom mohli v budoucnu slýchat ve
fotbale na té nejvyšší české či evropské úrovni!
Naši starší i mladší žáci premiérově hrají nejvyšší
krajskou soutěž Krajský přebor, starší žáci si vedou výborně a přezimují na 3. místě 3 body za
prvními Košťany. Mladší žáci v Krajském přeboru zatím sbírají zkušenosti a věříme, že na jaře
opustí poslední příčku. Ve všech kategoriích přípravek se nám velmi daří, a to nejen herně, ale

především v tom, že se na nás stále více obracejí
rodiče nejen z okolních vesnic, ale také z Loun
s tím, že by chtěli, aby jejich děti začaly hrát fotbal právě u nás. Samozřejmě nás to těší a máme
radost z toho, že to, co děláme, děláme dobře.
O tom svědčí fakt, že z uspořádaného dětského náboru, který se konal 29. 9. na našem hřišti
u nás trénují a hrají 4 šikovné děti.
Po skončení podzimní části sezóny jsme sice
zazimovali hřiště, ale určitě nezahálíme. Všechny naše týmy trénují v tělocvičnách a na umělé
trávě v Postoloprtech. Zároveň se účastníme halových turnajů. Celkem v zimním období plánujme odehrát 30 mládežnických turnajů. Neustále
se snažíme, aby byly děti v pohybu i v době, kdy
má fotbal tzv. „zimní přestávku“. U týmů dospělých v případě příznivé pandemické situace plánujeme v únoru 4 denní soustředění v Heřmanicích, abychom byli na začátek jarní části sezóny,
která pro nás začíná 12. 3. zápasem v Rumburku,
co nejlépe připraveni a dokázali jsme výrazně
promluvit do předních míst tabulky.

A tým halový turnaj Louny, foto: František Lazarik

Mladší přípravka – halový turnaj Jirkov

Dobroměřický zpravodaj

Starší přípravka v Mostě, foto: Jiří Krupka

FK DOBROMĚŘICE
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Bambiny – halový turnaj Jirkov

29. 9.

Mladší žáci – halový turnaj Rakovník
Tímto bychom chtěli všem poděkovat za přízeň a podporu fotbalu v Dobroměřicích, protože bez
vás bychom nebyli tam kde jsme a kam se chceme i nadále posouvat. Zároveň všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2022.
Za FK Dobroměřice Michal Ipser
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POVOLÁNÍ,

KTERÉ
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MÁ

SMYSL
PO ROCE

31 890 Kč

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

NABÍZÍME:
6 týdnů dovolené
příspěvek na dovolenou
10 000 Kč
zákonné výsluhové nároky,
odchodné
možnost uplatnění u útvarů
pořádkové, dopravní
a cizinecké policie

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
občanství České republiky
věk nad 18 let
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
fyzická, zdravotní a osobnostní
způsobilost
bezúhonnost
bez stranické příslušnosti

STABILITA / JISTOTA / DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU / KARIÉRNÍ POSTUP
ÚSTECKÝ KRAJ
krpu.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
TEL.: 974 421 (751, 750),
727 917 225, 727 917 252
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