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ZDARMA

Letos v květnu oslavil krásné a úctyhodné 95. narozeniny pan Rudolf Forejt. Vysoká postava,
charisma a jiskrný pohled, to je náš nejstarší občan, který ve svých letech „brouzdá“ po internetu, nebo fotografuje. Pane Forejte, ať Vám Vaše vitalita ještě dlouho vydrží!
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Safírová svatba manželů
Skalických
„Vážení snoubenci, slečno nevěsto
Ivano Šubrtová, pane ženichu Luboši
Skalický, vážení svatebčané…“
Pravděpodobně takto začínal proslov oddávajícího před 45-ti lety
přesně 12. 7. 1975.
„...kdy jste učinili jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve svém životě….“ Také tato slova zazněla v sobotu 11. 7. 2020 za kostelem, kde
pro manžele Skalických jejich dcery
připravily jako překvapení pro své
rodiče safírovou svatbu. Velmi milá
atmosféra sálá i z pořízených fotografií .
(Zveřejněno s laskavým svolením
oslavenců)
Text: Ivana Sihlovcová,
foto: Barbora Lauberová
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ZPRÁVA Z KNIHOVNY

Tentokrát také představujeme novou knihu,
která byla vydána dobroměřické autorce paní
Michaele Maxové (na fotografii).
Ani v naší
knihovně
tento
titul
nechybí, jak
by také mohl,
když je z místních řad. Takže
máte-li
zájem si fejetony přečíst,
přijďte si je
půjčit k nám
do knihovny. A pokud se nespokojíte s výpůjčkou, je možné si knihu také zakoupit.
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Slovo starostky
Letošní rok se již
téměř přehoupl do
své poslední čtvrtiny. To, že je jiný,
než ty dosavadní,
zmiňovat nemusím,
to všichni vnímáme
velmi silně. Situace se z hlediska protiepidemiologických opatření mění až chaoticky, a tak nám všem nezbývá než si přát,
abychom vše přestáli v co možná nejlepší fyzické kondici a psychické pohodě.
Proto se tentokrát snažíme ukázat dění
v naší obci z té pozitivní stránky i přes
to, že některé akce musely být odloženy,
nebo se nekonaly vůbec. A já ještě znovu
zmíním, že stavební projekty, které jsme
měli v plánu, se již realizují. Další projekt
na opravu chodníku v ul. Komenského
již máme na stole, takže můžeme vypsat výběrové řízení na zhotovitele tak,
abychom na jaře mohli tuto záležitost
zrealizovat. Teď intenzivně pracujeme na
projektech na dvě parkovací plochy, parkové propojení s hřištěm mezi Mořinou
a bytovkami proti silu a také na budově
bývalé školy a řešení celého prostoru kolem včetně parčíku.
Tak pevně věřím, že vše bude probíhat
zdárně, abychom si všichni mohli užívat
výsledky naší společné práce a všem přeji
zejména hodně optimismu a sil do dalšího období.
Ivana Sihlovcová

www.dobromerice.cz
tel.: +420 415 679 289
mob.: +420 602 250 800

Strana 4

NAŠI NEJMENŠÍ

V prázdninovém provozu
jsme se vůbec nenudili
V červenci jsme si pro děti, které využily prázdninový provoz, připravili překvapení a společně
jsme vyšli na Červeňák. Všechny děti prokázaly
fyzickou zdatnost a cestu si skvěle užily.
Od 13. 7. potom děti, zaměstnanci MŠ i hračky
odpočívali a všichni jsme se sešli až 24. 8.
Ještě před začátkem nového školního roku jsme
ale zvládli navštívit III. místní výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů, kde se děti dozvěděly
spoustu zajímavostí.
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Nový školní rok v mateřské škole

V úterý 1. 9. byl i pro nás slavnostní den a nakonec jsme mezi sebe přivítali 16 nových dětí, na které
jsme se moc těšili. Věříme, že celý školní rok, který se tentokrát ponese v duchu lidových písní, bude
klidnější než ten předešlý a všechna nutná omezení a doporučení zvládneme s nadhledem.

Text: Mgr. Ludmila Jirotková, foto: Ivana Bubáková a Gabriela Andrásová

Strana 6

POSVÍCENÍ

Dobroměřický zpravodaj

Dobroměřické nedělní posvícení
Nedělní posvícení 20. 9. se vydařilo. Počasí nám
konečně přálo a tak v klidu, byť v komorním
obsazení, proběhla dopoledne poutní mše
v kostele sv. Matouše a pak už se vše chystalo na
odložený dětský den, tentokrát u rybníka pod
kostelem. Na potřetí to konečně vyšlo! Příjemné
odpoledne si užili malí i velcí návštěvníci. Kolem
sluncem zalité hladiny rybníka pobíhaly děti,
nadšeně sbírající odměny u soutěží a i dospěláci si přišli na své. A tak děkuji všem zástupcům
spolků, kteří soutěže zajišťovali, protože jejich
snažení se opravdu vyplatilo.
Den vyvrcholil koncertem v kostele, kde se naplno rozezněly naše úžasné varhany pod hbitými prsty Adama Viktory, doprovázené zpěvem
sopranistky Gabriely Eibenové.

Dobroměřický zpravodaj
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Text: Ivana Sihlovcová,
foto: Lenka Pletichová
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Našemu chovatelskému spolku se v letošním roce podařilo především díky finančnímu příspěvku
od OÚ v Dobroměřicích zakoupit další část výstavních klecí pro naši činnost, kterou je pořádání
výstav drobných zvířat. Půjčování výstavního fundusu je čím dál složitější na čas, amortizaci, ale
i na dopravu. Především z těchto uvedených důvodů začínáme pořizovat fundus vlastní. Dle našich
možností zakoupené starší klece opravujeme, natíráme tak, abychom je mohli u nás v nejbližších le-

tech používat. Přesto, že klece jsou již použité, a pro někoho nepotřebné, u nás po renovaci najdou
uplatnění. V době prázdnin a dovolených se členové naší organizace a příznivci chovatelství sešli
na několika brigádách. Všem členům a dobrovolníkům patří naše velké poděkování za odvedenou
práci a odpracované hodiny, samozřejmě poděkování patří i OÚ v Dobroměřicích, bez této finanční
podpory by zakoupení i starých klecí bylo problematické.

Dobroměřický zpravodaj

CHOVATELÉ
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Naše snažení se vyplatilo a výstava, která proběhla v prostorech kolem rybníka a obecního
úřadu 28. – 29. 8. 2020, se vydařila. Sobotní výstavní den navíc zpestřily také rybářské závody
na rybníčku pro děti i dospělé. Podvečerní opékání čuníka, pivko nebo limča a venkovní posezení s perfektní hudbou kapely s názvem „4.
cenová“ bylo odměnou pro všechny, kdo pomáhali vše zabezpečit, nebo se jen přišli podívat.

Za ZO ČSCH Dobroměřice
text a foto: Josef Vilhelm a Petra Roháčová
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ODDÍL AKTIVNÍCH SENIOREK
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Oddíl aktivních seniorek opravdu
nezahálel
Naše dobroměřická sokolovna se
opět přes letní prázdniny uzavřela,
aby mohly proběhnout některé potřebné interiérové úpravy.
Oddíl aktivních seniorek však ani
v této době nezahálel a k pohybovým aktivitám využíval pobyt venku
– chůzi s hůlkami Nordic Walking.
Jak je patrné z fotografií, správně cvičenky nezapomínaly na doplňování
tekutin.
Foto: Zuzana Štumfpová,
text: Iva Hušková
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SOKOLSKÝ PŘÍOBECNÍ TÁBOR
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Za humny jsou věci nepoznané
Jubilejní 10. ročník sokolského příobecního tábora s podtitulem „za humny jsou věci nepoznané“
se nesl letos v duchu ČARODĚJNÉ KUCHYNĚ. Všech třicet šest malých i větších táborníků v roli čarodějnických učňů si po celotýdenním snažení vysloužilo výuční list v oboru čarodějnickém. Všichni
uspěli nejen při řízení svých čarodějnických košťat a vyrábění kouzelných škapulířů, které je ochrání
před zlými kouzly, ale především v kuchyni. Jak jinak, vždyť mistrně namíchaly barevné lektvary

Trénování letu na koštěti...
a světe div se, všechno bylo jedlé. Je libo k buchtě lektvar
s mušími křídly jako v úterý? Nebo byste raději ke středečnímu perníku ochutnali elixír s pavoučími nožkami?
Nebo snad šmoulí vývar nebo nápoj s názvem „zelené
kočičí oči“? Že nevíte, co to je? Pak se zeptejte našich čarodějnických učňů, kteří si všechny tyto ingredience sypali do mléka a za týden ho vypili 72 litrů! Jak dokládají
fotografie z čarodějné školy v Kadani, báječně jsme si to
všichni užili. A pohádkový Vernerův mlýn v Brlohu všem
doporučujeme navštívit také. A že jsme opravdovými mistry, to dokládá také to, že jsme si přičarovali i vílu Ohřinku Škapulíř - ochrana před zlými kouzly
a jejího parťáka Ohřínka.
A tak děkujeme všem rodičům, že jste nám své ratolesti na týden svěřili i všem ostatním, kteří nás
podporovali jakýmkoli jiným způsobem. Zvláštní dík pak patří Destinační agentuře Dolní Poohří,
protože ta nám zajistila návštěvu Čarodějnického muzea v Kadani i Vernerova Mlýna.
Tak zas za rok…(více foto na str. 12, 13)
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Dobroměřick

Dětem se věnovaly zkušené čarodějnice...

Čarodějná škola...

Trénování letu na koštěti...

To jsme my, co se o Vaše děli staráme...

ký zpravodajDobroměřický zpravodaj

SOKOLSKÝ PŘÍOBECNÍ TÁBOR
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Chutnalo nám všem...

Katova ulička

Text: Ivana Sihlovcová, foto: Lucka Říhová a Týna Brožová
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Po coronavirové pauze jsme se dočkali léta a s ním nám začala i sezona výjezdů na likvidaci hmyzu, který se zabydlí nebo usadí na nevhodném místě, kde ohrožuje své okolí. První takový výjezd
jsme měli 27. 6. 2020.

Foto: Jiří Sailer
26. 6. 2020 jsme v plné parádě představili stojan
na dezinfekci od firmy Life Point, který jsme vyhráli díky vašemu internetovému hlasování.

Foto: Jiří Sailer

Foto: Jiří Sailer
9. 8. 2020 firma Poprokan Louny nám za nasazení v době koronaviru nabídla možnost nákupu
na prodejně v Lounech. Velice rádi jsme nabídku využili a krom drobného vybavení kanceláře
jsme si pořídili i foliovačku (na diplomy?).

Dobroměřický zpravodaj

SDH
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18. 7. 2020 vyrazili naši Soptíci na tábor do Pavlíkova u Rakovníka.
19. 7. 2020 jsme absolvovali 2. závod Tohatsu Cupu, tentokrát v Lukavci. Neumístili jsme se, ale
nevadí.

Lkáň, Tohatsu Cup, foto: Lenka Pletichová
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Večer jsme vyrazili na záchranu kočičky, která přecenila své síly a vylezla tak vysoko na strom, že ji
dolů musel pomoci Tomáš s Petrem.

Foto: Jiří Sailer, Jitka Gaube, Jiří Soukup
29. 7. 2020 - další milá výhra, díky vám. Odměna od Kozla.
7. 8. 2020 jsme připravovali sál KD na sněm delegátů, který probíhal 8. 8. 2020. Všem zvoleným
kandidátům gratulujeme a přejeme hodně štěstí!
Foto: Jiří Sailer

Dobroměřický zpravodaj

SDH

28. 7. + 6. 8. 2020 jsme pomáhali s úklidem hasičárny v Lounech.
Foto: Aneta Pletichová
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15. 8. 2020 Tohatsu Cup Lkáň a krásné 3. místo,
O pohár starosty pak 6. místo.
29. 8. 2020 jsme provedli kácení smrku, který se
při silných větrech, které tu byly, nebezpečně
naklonil.
Foto: Jiří Sailer
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Krom výše uvedeného jsme se spolu s dětmi připravovali na Rescue Marathon, kam se moc těšíme,
a trénovali na závody. Tímto děkujeme SDH Obora, že u nich můžeme trénovat naostro.

Foto: Lenka Pletichova

Co nabízíme? Zajímavou atraktivní práci, při
které nezažijete stereotyp. Budete pomáhat
občanům, zachraňovat životy, pátrat po pachatelích protiprávního jednání a preventivně
působit na občany České republiky. Práci, která
je sice náročná, avšak je posláním a službou veřejnosti. Za svou práci pro Českou republiku budete adekvátně finančně ohodnoceni a vznikne
vám nárok na další bonusy stanovené zákonem
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů v platném znění.

Koho hledáme? Hledáme muže i ženy starší
18-ti let se smyslem pro zodpovědnou a smysluplnou práci, při které budou chránit život a
zdraví občanů České republiky a jejich majetek. Umíte se dobře a rychle rozhodnout? Jste
zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi
sportujete? Jste iniciativní při plnění svěřených
úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání?
Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě vás a těšíme se, že
rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky PČR.

Co požadujeme? Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který o přijetí písemně požádá, je starší 18-ti let, je bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební
místo, na které má být ustanoven, je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, je
plně svéprávný, není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou
nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob,
které vykonávají podnikatelskou činnost.

Dobroměřický zpravodaj

SDH
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RC MODELÁŘSKÝ KLUB

Vážení spoluobčané,
jak jsem již avizoval v druhém vydání našeho
obecního zpravodaje, uspořádali jsme s našimi kolegy z Ústí nad Labem další závody RCA
Ústecké akrobaty. Tyto vzhledem k situaci byly
první v letošním roce.
V sobotu 20. června jsme se sešli na našem letišti. Přes nepřízeň počasí přijelo sedm pilotů
a mezi nimi dokonce dva nováčci v kategorii
RCA - Vláďa Mareš z Ústí a Dušan Bednár z Dobroměřic. I přes občasný déšť se podařilo odlétat
všechna 3 kola. K vítězství gratulujeme Honzovi
Plevnému před Zdeňkem Frydrýnem a Jirkou
Maternou. V tabulce je vidět, že Dušan s mini-

Dobroměřický zpravodaj

málním bodovým výsledkem atakoval šesté
místo. Moc si jeho aktivity vážím a držím mu
palce na dalších závodech, které se budou konat 12. 9. v Ústí nad Labem. Mám velkou radost,
že jeden ze zakládajících členů se odhodlal a šel
do závodů ČR.
V sobotu 15. srpna jsme se v odpoledních hodinách sešli na RC letišti na našem POSEZENÍ
MODELÁŘŮ S PŘÁTELI. Počasí se nám vydařilo, mnoho z nás si krásně zalétalo a hostům
se u nás líbilo. Zajímavostí byla návštěva Pavla
Dvořáka, který přivezl FPV modely. Tyto modely
se řídí standardním rc rádiem, ale nesledujete
model očima, nýbrž máte nasazené FPV brýle
a přenosem přes digitální kameru, která je umístěna v modelu, jej řídíte. Bylo to velmi zajímavé

Dobroměřický zpravodaj

RC MODELÁŘSKÝ KLUB
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a mnoho z nás si tyto brýle zkusilo, ale model
pilotoval pouze Pavel. To by to dopadlo, pokud
bychom si to vyzkoušeli. Bylo to skvěle strávené
odpoledne a večer s přáteli modeláři.
Co nás čeká?
S lítostí se musím za klub omluvit, ale v náhradním termínu DD o posvícení v Dobroměřicích
se nezúčastníme, ale pro naše nejmenší budou
autíčka k dispozici 4. 10. Pořádáme s našimi sokolkami drakiádu, tak pro děti tuto soutěž zařadíme. Všichni jste srdečně zváni na RC letiště.
Plakáty budou včas vyvěšeny, začátek počítáme
předběžně v 15.00 hodin.
Text a foto: Libor Sláma
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Fotbalem to opět žije
Po nucené přestávce způsobené opatřeními v rámci Covid-19 se kola dobroměřického fotbalu opět rozjela na plné
obrátky. Nicméně i v době, kdy jsme nemohli sportovat,
jsme se v rámci všech opatření věnovali údržbě a zvelebení
areálu hřiště.
Jakmile jsme dostali možnost, uspořádali jsme koncem srpna pro všechna naše mládežnická družstva několikadenní
soustředění, která se odehrála převážně na našem hřišti
a v jeho blízkém okolí. Soustředění spočívalo hlavně v tom,
že děti všech družstev strávily společný čas a užily si i nějaká dobrodružství. Ale v hlavní roli celého soustředění byl
samozřejmě fotbalový míč! Jsme přece fotbalisti. Ubytování
a stravování jsme si zajistili na hřišti. Pro všechny děti to byl
mimořádný zážitek, některé děti dokonce poprvé spaly ve
stanech a některé, převážně ty nejmenší, byly poprvé přes
noc bez rodičů. Na soustředění se za námi přijel podívat
také Míša Tabačko, který se pomalu ale úspěšně léčí z těžké
nemoci.
Těm nejmenším jsme soustředění zpestřili promítáním pohádek, minidiskotékou, stezkou odvahy
v nedalekém háječku, ukázkou policejního auta, a nakonec za dětmi přišly z pohádky Micky & Minnie. Soustředění jsme vždy zakončili zápasem, na který dorazili rodiče, kteří mohutně fandili.
Od poloviny srpna začal nový ročník také pro naše dospělé týmy. Áčko má za sebou již 3 mistrovská
utkání a všechny zvládlo na výbornou, má plný počet bodů a skóre 13:3. Je na druhém místě I.A třídy.

Dobroměřický zpravodaj

FOTBALOVÝ KLUB
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Béčko odehrálo také 3 utkání, dvě z nich vyhrálo a je na pěkném třetím místě.
Dorost odehrál zatím 1 utkání a vyhrál na penalty v Kopistech.
Starší žáci podlehli rivalovi z Loun těsně po boji 2:3 a mladší
žáci bojovali také statečně se stejným soupeřem a, bohužel, také těsně prohráli 0:1. Bambini, mladší a starší přípravka
hrají své první mistrovské utkání 12. - 13. 9. Určitě budeme
rádi, když se na některé zápasy přijdete podívat a třeba
k nám přivedete další nové malé nadějné fotbalisty. Každého rádi přivítáme.

Na hřišti máme v naší malé hospůdce vždy nějaké občerstvení, každý si
přijde na své, ale co určitě mohu
doporučit, jsou naše domácí klobásy, které jsou široko daleko vyhlášené. Děkujeme za vaši přízeň, všichni
jste srdečně zváni!
Za FK Dobroměřice Michal Ipser
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