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ZDARMA

Jsme v tom společně

O naši pomoc se obracejte na t. č.:
Hasiči 606 244 635 – Jiří Sailer
nebo obecní úřad
724 148 313 – Ivana Sihlovcová

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem
COVID-19. Ohnisko se, bohužel, přesunulo do
Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do popředí společenské diskuze.
Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem
obyvatelům České republiky je samozřejmá,
jsme v tom přece všichni společně.
Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není v současné době na místě.
Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme
všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým
počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen
dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si
mezigeneračních, a pro starší populaci, možná
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná
upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti
a ve zdravotnických zařízeních objevují naši
starší spoluobčané.
Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoli styk s infekční
osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný
až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás.
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory
přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se
v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékařům se neostýchat
zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.
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Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili
preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných
činů, pojďme si i teď jít navzájem příkladem
a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení
šíření nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách,
nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření.
Babičky, dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte
svým chováním k tomu, že ani oni nebudou
podceňovat doporučení související s aktuální
zdravotní hrozbou.
17. 3. 2020
plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
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SLOVO STAROSTKY, POZVÁNKA

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou další vydání našeho
Zpravodaje. Příspěvky do něj vznikaly ve chvílích,
kdy vláda teprve jednala a postupně přijímala
krizová opatření v současné situaci. Proto zde
najedete zmínky o akcích, soutěžích, zápasech
a dalších aktivitách, o kterých nikdo neví, zda se
uskuteční a kdy se život vrátí do „normálních kolejí“.
Rok 2019 byl pro naši obec ve znamení oslav
výročí obce, Sokola, hasičů, mateřské školy, kdy
se všichni dohromady spojili a vytvořili prostor
pro milá setkání a skvělou zábavu. V těchto
dnech vyvíjíme zcela jiné aktivity, jako je pomoc s nákupy a vyzvedávání léků pro všechny,
kdo to potřebují, nebo šití a distribuce roušek.
To vše organizují ve spolupráci s obcí naši hasiči, kterým tímto velice děkuji za jejich aktivitu
a obětavost. Za touto jednou větou se ale skrývá
spousta práce všech dobrovolníků, někteří nosí
materiál, jiní šijí roušky, chodí lidem nakupovat,
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nebo nabízí finanční pomoc. Jmenovitě děkuji paní Ivě Svobodové a Báře Jandové, které šijí
roušky zcela nezištně, pomoc finanční na materiál a šití dalších roušek jiných dobrovolníků poskytl Víťa Hrnčíř, paní Tenglerová nabídla donášku nákupů a léků, pan Libor Kůrka dezinfekční
přístroj pro školku i další prostory a také finanční
pomoc. Těm i všem dalším, jako je kolektiv mateřské školy, která je stále v provozu, hasičům
i ostatním, kteří se podílí na pomoci ostatním
jakýmkoliv způsobem, patří veliké poděkování.
Mně nezbývá, než všem popřát hodně sil fyzických a psychických, abyste všichni ve zdraví
zvládli současnou situaci, život se brzy normalizoval a mohli jsme se opět společně setkat kdekoliv si budeme přát.
Ivana Sihlovcová

www.dobromerice.cz

tel.: +420 415 679 289
mob.: +420 602 250 800
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T. J. Sokol Dobroměřice – oddíl AKTIVNÍCH SENIOREK

Rádi bychom vás v každém čísle DOBROMĚŘICKÉHO ZPRAVODAJE detailněji seznámili s činností jednotlivých našich oddílů. V tomto vydání vám představíme oddíl AKTIVNÍCH SENIOREK, který
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funguje v naší sokolovně nejdéle, bez jakékoli přestávky. V současné době se tomuto oddílu věnuje
cvičitelka Zuzka Štumpfová. Nelze nevzpomenout, že dlouholetou cvičitelkou tohoto oddílu byla
Miluška Šejnohová.
Naše cvičenky se setkávají každé pondělí v době od 18:00 do 19:00 hod. v dobroměřické sokolovně.
Pod vedením cvičitelky Zuzky se zde věnují kondičnímu, protahovacímu a zdravotnímu cvičení, při
kterém využívají různé cvičební pomůcky jako jsou posilovací gumičky, overbaly a gymbaly.
Je skvělé, že tyto pohybové aktivity ženy nezaměřily jen na pobyt v sokolovně, ale 50 % těchto činností probíhá také venku. K těmto aktivitám si zvolily Nordic Walking, neboli severskou chůzi, chůzi
s hůlkami. Nordic Walking je aktivita dostupná všem věkovým i výkonnostním skupinám včetně dětí
a seniorů. Jejím nesporným plusem je, že se provozuje venku na čerstvém vzduchu, a to po celý
rok. NW má mnoho zdravotních přínosů – celkově se zapojuje přes 90 % svalů těla, aerobní aktivita
(spalování tuků), použití holí podporuje vzpřímené držení těla.
Je dobré si uvědomit, že cvičení je nejúčinnějším faktorem, posilujícím zdraví a pohyb snižuje rizika
kardiovaskulárních onemocnění, což nám právě tyto seniorky neustále dokazují.
Text a foto: Iva Hušková

T. J. Sokol Dobroměřice – oddíl MAŽORETKY

Oddíl mažoretek fungující pod T. J. Sokol Dobroměřice se i v novém roce 2020 zúčastnil několika
obecních plesů jako účinkující. V neděli 8. 3. 2020 především 31. ročníku pohárové soutěže Elitery
v Lounech. Děvčata plánují pro následující sezónu rozšířit své působení i v jiné disciplíně, než jsou
mažoretky a příštím rokem se zúčastní i v kategorii showdance.
Text a foto: Jana Vlčková
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Stalo se již tradicí, že se kolem času Mikuláše
pořádá v místním Sokole pingpongový Mikulášský turnaj neregistrovaných hráčů. I v roce 2019,
a to 7. 12. od 9 hodin, jsem zahájil 7. ročník turnaje, kterého se zúčastnilo 17 hráčů z 20 přihlášených. Tento ročník se opravdu vydařil a škoda
každému, kdo nemohl přijít. Díky sponzorům se
ceny dostaly na každého a nikdo tak neodešel
s prázdnou. Touto cestou bych moc rád poděkoval starostce Sokola v Dobroměřicích, která
nám ochotně propůjčuje prostory i klubovny,
kde máme zázemí pro občerstvení a debaty
o proběhlých zápasech. Také děkuji Obecnímu
úřadu za drobné leč důležité ceny pro hráče
a především za knihy, které udělaly radost nejednomu z nás. Další, kdo nás podpořil, byla
firma Poprokan Louny a Saldo Dobroměřice.
Hlavní sponzor byl jako každý rok Jiří Ekrt a jeho
firma Rulyt. Tímto mu opravdu moc děkujeme
za většinu cen, věnovaných do tohoto turnaje.
Věřím, že se všem borcům turnaj líbil a děkuji
jim za super náladu, která nás provázela celý so-

botní den. Za sebe mohu jen říct, že mám velkou radost, když se mi podaří tento den naplánovat ke
spokojenosti všech a nikdo neodchází s pocitem smutku. Už teď se těším na další v pořadí 8. ročník,
na kterém se opět sejdeme v čase, který nám sám název turnaje napovídá.
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Za T. J. Sokol Dobroměřice text i foto Karel Aulický
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NAŠI NEJMENŠÍ

Zajímavá zima
v mateřské škole
Zimní období jsme se s dětmi hodně zabývali zdravým životním stylem a zdravím obecně. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o fungování lidského
těla a také zdravém stravování. Celý školní rok je motivován klasickými pohádkami a knihami vůbec. Proto
jsme byli moc rádi, když v březnu, měsíci knihy, přijal
naše pozvání Daniel Bukvaj, autor knihy Kamarádi na
cestách a občan Dobroměřic, a připravil si pro děti
přednášku s autorským čtením. V neposlední řadě
musím zmínit, že se děti celé zimní období pečlivě
připravovaly na přehlídku mateřských škol Lounská
Mateřinka, o které Vás určitě budu více informovat
příště.
Ludmila Jirotková

Dobroměřický zpravodaj
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U nás se stále něco báječného děje
Cílem celého kolektivu mateřské školy je, aby se děti u nás cítily
bezpečně, příjemně a spokojeně.
Vymýšlíme proto mnoho různorodých aktivit, které sami realizujeme
– projektové dny, přestavení, oslavy,
nebo si zveme na pomoc odborníky.
V prvním pololetí tohoto školního
roku se předškolní děti účastnily preventivních programů pod vedením
Mgr. Taťány Zouzalové z Pedagogicko psychologické poradny Louny,
přijelo několik divadel se svým vystoupením, sférické kino a děti měly
možnost seznámit se s životem dravých ptáků a výcvikem australského
ovčáka.
Ludmila Jirotková

Strana 10

NAŠI NEJMENŠÍ

Dobroměřický zpravodaj

Ohlédnutí za rokem 2019 a poděkování
Je to neuvěřitelné, ale další kalendářní rok je za námi a i my v mateřské škole jsme vstoupili do roku
2020 plni elánu a nápadů. Dovolte mi, abych se ještě na chvíli vrátila do roku 2019, který byl pro nás
velice náročný, ale úspěšný. O tom jsem Vás ale informovala průběžně.

Na konci roku jsme ještě pro děti, rodiče i širší veřejnost uspořádali Vánoční dílny, při kterých děti
nejdříve předvedly, co si připravily (říkanky, písničky) a následně jsme otevřeli několik dílen, kde si
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každý mohl vyrobit vánoční dekoraci nebo vyzkoušet zajímavou školní pomůcku. Velice děkuji za
pomoc při přípravách mamince paní Suché, která svou ochotou a manuální zručností připravila
zdobení perníčků, dekorace ze slaného těsta a papírové hvězdy, které si přítomní mohli vyzdobit.

Při této příležitosti bych velice ráda poděkovala i ostatním, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují, jmenovitě paní Boučkové, panu Buttovi, paní Hauptvogelové, paní Kabátové, panu Kůrkovi,
panu Nguyen, manželům Vernerovým, paní Williams, manželům Zelenkovým, i anonymnímu dárci
finančního daru. Nemohu nezmínit našeho zřizovatele obec Dobroměřice a jeho zastupitele i zaměstnance, bez jehož spolupráce bychom určitě nemohli naplňovat naše vize. Jako příkladnou
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spolupráci mohu uvést návštěvu Mikuláše, čerta a anděla, která letos byla v jejich režii. Nesmírně si
jakékoli pomoci a podpory vážíme a děkujeme za ni. Za celý kolektiv Dobroškolky mi dovolte, abych
všem občanům popřála do roku 2020 mnoho zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Ludmila Jirotková

Dobroměřický zpravodaj	RC MODELÁŘSKÝ KLUB
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Vážení spoluobčané obce Dobroměřice,
další rok je za námi, náš RC modelářský klub je tu i nadále v novém roce 2020 a tak bychom Vás rádi
informovali cestou zpravodaje o našich aktivitách a akcích pro letošní rok.
NOVOROČNÍ POLÉTÁNÍ 1. 1 .2020
Nový rok 2020 již tradičně začal Novoročním polétáním a protože nám počasí opravdu přálo, tak
se nás sešlo pěkných pár. Nálada po Silvestrovské
noci byla skvělá, několik málo kousků vánočního
cukroví přišlo po chlebíčkové smršti k chuti. Přišli
se podívat i někteří z našich občanů a to nás moc
těší, opravdu byl krásný den nejen na procházku.

Foto: Libor Sláma
MASOPUST 2020 8. 2. 2020
Ještě než jsme zasedli na výroční členskou schůzi, již jsme se účastnili tradičního Masopustu
v sobotu 8. 2. 2020 u nás v Dobroměřicích. Určitě se v tomto prvním vydání obecního zpravodaje dočtete mnoho, proto jenom pár postřehů
přidám i já za RC modelářský klub. Krásný den,
krásné masky, bezva atmosféra a skvělá připravenost lidiček, kteří se každoročně této tradice
účastní. Myslím si, že nejen za sebe mohu poděkovat všem občanům, kteří nám otevřeli svá
vrátka, pohostili nás a něco přidali do poklad-
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ničky, aby tato obecní tradice i nadále vzkvétala a dělala radost všem našim občanům Dobroměřic.
Foto: Libor Sláma
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 15. 2. 2020
Každoročně se naši členové scházejí na výroční schůzi, ani letos tomu nebylo jinak a v prostorách KD
jsme se sešli v hojném počtu. Bylo co plánovat a bylo o čem diskutovat, vždyť rok je dlouhý a akcí
mnoho. Stavili se na kus řeči i někteří zástupci našich spolků a spřízněných RC klubů a závěrem byli
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rozdány krásné čepice s naším logem, které budou reprezentovat jak náš RC modelářský klub, tak
i obec Dobroměřice. Děkujeme také provozovateli KD za dobré občerstvení a přípravu.
Foto: Libor Sláma
ZIMNÍ MODELY
V zimním období se toho na letišti moc
nedá dělat, proto modelář v tuto „okurkovou“ sezonu vymýšlí a staví své překvapení na jaro, aby se před ostatními předvedl.
Zdárným příkladem je náš místopředseda,
který opravdu nezahálí a jeho úžasný německý větroň GRUNE post z roku 1932
s rozpětím křídel 3200 mm letos pokoří
oblaka nad naší obcí Dobroměřice. Krásná
replika a budeme držet palce při záletu!
Závěrem bych rád poděkoval
paní starostce a zastupitelům
obce za podporu našeho RC modelářského klubu a Vám všem,
milí spoluobčané, za Vaši loajalitu k našemu koníčku.
Všem krásné jarní dny.
Za RC modelář Libor Sláma

Foto: Zdeněk Vlček

SDH
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Hasičské akce v průběhu od
V těchto měsících jsme průběžně sloužili jako dozor na plesech, pomáhali jsme
obci Dobroměřice s rozsvícením vánočního stromku, s uspořádáním Mikulášské
a karnevalu, probíhaly pravidelně zkoušky agregátů, školení velitelů, STK aut a prováděli a zajišťovali jsme údržbu techniky.
Foto: Jiří Sailer

21. prosince
2019
Vánoční večírek
– bowling Louny
Foto: Jitka Strážnická

29. -31. 12. 2019 příprava sálu a Silvestr 2019

Hrála skupina 100%live a o zábavu se postaral náš kamarád a člen DJ Zaky.

Foto: Radek Kučera

Dobroměřický zpravodaj
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prosince 2019 do března 2020
4. 1. 2020 Výroční valná hromada v Minicích

První akcí nového roku byla účast na Výroční valné hromadě u kamarádů v Minicích

Foto: Lenka Pletichová
25. 1. 2020
Výroční valná
hromada
25. 1. proběhla naše
Výroční valná hromada za účasti zástupců
obce,
spřátelených
spolků i kolegů z jiných
SDH. Tato VVH byla důležitá, zhodnotili jsme
činnost SDH, JSDH,
Soptíků za uplynulý
rok, proběhla volba
výkonného
výboru
na období 2020-2025,
předala se zasloužená
ocenění.
Foto: Lenka Pletichová
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Osmého února jsme se účastnili Masopustu

Na masopustu jsme pomáhali s organizací dopravy, zajištěním bezpečného průchodu průvodu
obcí a někteří členové šli jako masky v průvodu.
Foto: Jitka Strážnická

9. 2. 2020
karneval

Foto: Jitka Strážnická

Dobroměřický zpravodaj
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9. 2. 2020 plánované kácení suchého stromu na pozemku v místní Sokolovně

Foto: Jirka Sailer

10. 2. – 11. 2. 2020
pohotovost na základě
výstrahy ČHMÚ – silný vítr
Naštěstí nebylo
potřeba vyjet.
22. 2. 2020
13. hasičský ples, poprvé
V sobotu 22. 2. ve 20.00 hodin jsme zahájili náš letošní první 13. hasičský ples.
Tradičně hrála oblíbená skupina Reflex,
hned po přivítání vystoupily naše děti
– Soptíci, kterým se vystoupení moc
povedlo.
O pár hodin později následovala dech
beroucí Slack show, smršť salt a otoček
na trickline. Myslíme, že v sále moc lidí
nedýchalo a kluky všichni odměnili zaslouženým potleskem!
Tři vybraní si mohli i něco málo vyzkoušet na vlastní kůži.
Foto: Radek Kučera
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7. 3. 2020
školení vedoucích mládeže a rozhodčích

Foto: Lenka Pletichová

Dobroměřický zpravodaj
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Zimní přestávka fotbalistů
Každý si myslí, že fotbalisté v zimě odpočívají, ale to je omyl, právě v zimě fotbalisté čerpají sílu pro
jarní veledůležité boje. A jinak tomu nebylo ani v našem fotbalové klubu.
Naši hráči „áčka“ opět absolvovali čtyřdenní soustředění v Heřmanicích, kde ve výborných podmínkách čerpali především fyzickou kondici. V „A“ týmu došlo k jedné podstatné změně, po 8 a půl
letech skončil hrající trenér Lojza Šebek, který se rozhodl vyzkoušet vyšší soutěž v FC Chomutov.
Jeho pozici zaujal David Holeček, který bude pouze trénovat a jeho hrajícím asistentem se stal Josef
Plachý. Mužstvo jsme doplnili o stopera Vildu, který přišel z Rakovníka, útočníky Bránického, který
přišel z Postoloprt a o Kočku, který se vrátil z Kanady.
Áčko přezimovalo na druhém místě 1. A třídy a po roce bychom se chtěli vrátit do Krajského přeboru. První krok jsme již udělali v sobotu 7. 3., když jsme porazili Libouchec a posunuli jsme se na
1. místo a tam bychom chtěli být až do 13. 6.
Nadcházející zápasy sehrajeme: 14. 3. v Černovicích a 21. 3. od 10.45 hod. doma proti SK Liběšice,
právě Liběšicím máme co vracet, jelikož jsme na jejich hřišti utrpěli debakl 4:0.

Naši hráči „béčka“ se v zimní přestávce připravovali především individuálně. Béčko přezimovalo na
3. místě Okresního přeboru a tento post by si chtělo udržet do skončení soutěže. Béčko první jarní
zápas hraje 21. 3. v Buškovicích a první domácí zápas 28. 3. od 15. hodin proti FK Výškov.
Naši dorostenci, které jsme premiérově přihlásili společně s FK Postoloprty jako sdružené mužstvo
pro sezonu 2019/2020 přezimovalo na pěkném 4. místě 1.A třídy krajské soutěže. Dorostenci v zimním období odehráli několik přípravných zápasů na výborně připravené umělé trávě v Postoloprtech. Cílem dorostu je udržet současné 4. místo a potrápit vedoucí trio. Dorost začíná 4. 4. v Perštejně a následně hraje 11. 4. od 13. hodin v Postoloprtech proti TJ Krásný Dvůr.
Naši starší žáci, kteří hrají také sdruženě s FK Postoloprty jsou na 6. místě v Krajském přeboru. Starší
žáci by se rádi posunuli o 2-3 příčky výše. Vrcholem sezóny bude poslední mistrovský zápas 10. 5.,
kdy se bude hrát velké derby proti FK Seko Louny. Na podzim kluci podlehli louňákům 4:0 před 150
diváky, mají jim co vracet! V přípravě starší žáci odehráli několik halových turnajů a jeden speciální
zápas proti patnáctiletým žákyním Dukla Praha a těsně podlehli 1:2.
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Naši mladší žáci jsou v Krajském přeboru zatím na 8. místě, ale věříme, že po vydařené zimní přípravě, kdy kluci a holky odehráli několik halových turnajů, kde sbírali zkušenosti, se posunou tabulkou
ještě mnohem výše. V halovém turnaji ve Strupčicích skončili na výborném stříbrném místě a na
stejné místě skončili na turnaji v Rakovníku! Mladší žáci začínají 5. 4. od 11.45 hodin proti Mostecký
FK „B“ v Postoloprtech.

Také starší přípravka odehrála několik halových turnajů. V těchto kategoriích
již vůbec nejde o výsledky, ale o to, aby měly děti
z fotbalu radost a tu radost
dělaly i rodičům a prarodičům, kteří jim chodí ve velkém fandit. Velkou podporu
měly na turnaji v lounské
hale, kde se jim podařilo
vybojovat 5. místo. Starší
přípravka začne své turnaje
11. 4. v Lenešicích.
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Mladší přípravka společně s Bambini se na jarní část sezóny připravovala v Sokolovně v Dobroměřicích a na 3. ZŠ v Lounech. Společně se zúčastnili několika turnajů, kde také předváděli výborné
výkony před zraky rodičů, babiček a dědečků. Mladší přípravka začíná své turnaje společně s Bambiny 12. 4. v Cítolibech.

7. 3. v KD v Dobroměřicích jsme uspořádali tradiční, již XVIII. PLES FOTBALISTŮ. I tentokrát jsme připravili přes 1000 cen v naší vyhlášené tombole, pozvali umělce ze show businessu Thoma Artwaye a nechyběla
ani skupina Fitness studio Louny. Vyprodanému sálu hrála hudební
skupina Flash Dance z Chomutova. Všem, kteří se přišli na ples pobavit
děkujeme a už nyní se těšíme na příští ročník!

V případě, že máte
doma děti nebo
vnoučata, kteří by
se k nám chtěli přijít podívat a fotbal
u nás vyzkoušet,
budeme moc rádi.
I u nás přece může
vyrůst nový Ronaldo
nebo Messi a když
ne, tak chceme, aby
se u nás děti i všichni příznivci sportu
cítili dobře. Na hřišti
v Dobroměřicích na
vás čekáme denně.

Michal Ipser
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