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V obci máme dvojnásobnou
mistryni Evropy

Ve středu 10. června proběhlo na obecním úřadě v Dobroměřicích velmi milé
setkání. Starostka obce Ivana Sihlovcová
a velitel dobroměřických hasičů Jiří Sailer poděkovali místním dobrovolníkům,
kteří na základě vlastní iniciativy a bez
jakékoli slíbené odměny pomáhali nám
všem po vypuknutí koronavirové krize.
Mezi pozvanými byla i skromná a usměvavá Barbora Jandová, která se v lednu
stala dvojnásobnou mistryní Evropy ve
veslování na trenažeru. Bára si tak odnesla
domů dárečky za pomoc spoluobčanům
i za vzornou reprezentaci obce.
Tato úspěšná dobroměřická závodnice se k veslování dostala díky svému tatínkovi, který ji samozřejmě na zmíněné soutěži doprovázel. Tím, že se mistrovství uskutečnilo v Praze, byla radost především
z vítězství v individuální kategorii o to větší. Při našem rozhovoru se zmínila, že se vodním sportům
věnuje už od mala a na soutěže jezdí přibližně už od deseti let. I přes sportovní úspěchy v čele s vítězstvím na mistrovství Evropy na trenažerech se ale hlavně soustředí na své studium na univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ráda by ve své budoucnosti trénovala v lounském
veslařském klubu, sama ale řekla,
že kdyby se to nepodařilo, život
by šel dál.
Mistrovství Evropy se tento rok
konalo v pražské sportovní hale
Královka. Ve velkém množství kategorií Bára soutěžila v ženském
závodě do 23 let na 500 metrů,
kde reprezentovala Veslařský Klub
Ohře Louny. V této disciplíně zvítězila o pouhou desetinu vteřiny
před Kateřinou Skácelovou z ČVK
Praha. Dále ale také Bára reprezentovala univerzitu J. E. Purkyně v ženském závodě čtveřic na
4 minuty, ve kterém s kolegyněmi
Michaelou Hammerlovou, Pavlou
Krejzovou a Eliškou Chmátalovou
rovněž vybojovala zlatou medaili.
Text: Jaroslav Fux,
foto: Lucie Hemmerlová
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SLOVO STAROSTKY

Nacházíme se ve složitém období… Takto
začíná většina komentářů, rozhovorů a článků.
Ano, současná situace je komplikovaná, budeme se muset vypořádat s poklesem příjmů do
obecního rozpočtu a reagovat na mnoho dalších skutečností, které ještě ovlivní životy nás
všech. Krizová opatření ale naše obec ustojí.
Z hlediska plánovaných obecních investic se
není čeho obávat. Letošní akce běží, čekáme
na vydání a nabytí právní moci stavebního
povolení na rekonstrukci ul. A. Jiráska, kde už
máme téměř vysoutěženého zhotovitele. Stavět by se mělo začít v průběhu měsíce srpna.
V současné době také začíná běžet výběrové
řízení na realizaci rekonstrukce části chodníku
v ul. Pražská od obecního úřadu kolem kostela
směrem na Louny. Tady jsme byli úspěšní a budeme podpořeni dotací ve výši 95 % nákladů
na tuto investici. Hotovo by mělo být do konce
listopadu. Další projektové přípravy běží, a to
na chodníky, parkovací plochy, veřejný prostor
(hřbitov, hřiště a parkové úpravy) a vnitřní pro-
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story budovy bývalé školy. Pravdou je, že nás
brzdí hlavně zdlouhavá stavební řízení, která
nejsou v naší kompetenci již více urychlit.
Ano, pracovali jsme intenzivně i v době nouzového stavu. Společně s našimi dobrovolníky,
hasiči a pracovníky obce jsme se navíc snažili
maximálně vyjít vstříc všem, kteří to potřebovali. Vám všem, kteří jste se sami postarali o své
blízké, ale především těm, kteří naprosto nezištně, obětavě a s grácií a samozřejmostí pomáhali druhým, upřímně děkuji a jsem ráda, že
jsme vše společně zvládli.
Všem přeji hlavně pevné zdraví a spoustu optimismu do dalších dnů.
Ivana Sihlovcová

www.dobromerice.cz

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

Dobrovolníci během koronavirové krize
oceněni starostkou a velitelem hasičů
Středeční odpoledne 10. června se neslo v duchu poděkování dobrovolníkům, kteří pomáhali
v obci po vypuknutí koronavirové krize. Někteří
z nich přijali pozvání a dostavili se na obecní
úřad, kde z rukou starostky Ivany Sihlovcové
a velitele dobroměřických hasičů Jiřího Sailera
převzali pár drobností a uslyšeli slova díků za
všechny občany Dobroměřic.
Mezi středečními oceněnými dobrovolníky byly
Iva Svobodová, Barbora Jandová, Milada Nováková a Jitka Strážnická, které pomáhaly s šitím
roušek. Tuto činnost navíc vykonávaly, aniž by
obdržely jakoukoli protihodnotu ve formě odměny. Maminka na mateřské dovolené Iva Svobodová byla vůbec první, kdo začal pro ostatní
obyvatele Dobroměřic takto roušky šít, přičemž
se k ní krátce na to připojila studentka univerzity Jana Evengalisty Purkyně v Ústí nad Labem
a zároveň úspěšná veslařka Bára a později i paní

Nováková a paní Strážnická. Dalším oceněným
během tohoto odpoledne byl Vít Hrnčíř, který
financoval další várku roušek, jež putovaly dobroměřickým. Starostka také kvitovala nezištnou
pomoc nepřítomného Libora Kůrky, který zapůjčil dezinfekční ionizátor do mateřské školy
a také do turistické ubytovny.
Celé středeční odpoledne se neslo ve velmi
příjemné atmosféře. Velitel hasičů mimo jiné
vyzdvihl nasazení a flexibilitu svých hasičů i spolupráci s obecním úřadem. Neopomenul také
zmínit, že obec Dobroměřice byla první a jedna
z mála, která svým občanům takto pomáhala.
Přítomní si poté sdělovali svoje postřehy a zkušenosti z období po vypuknutí koronavirové
nákazy a řeč přišla i na další témata včetně nedávného úspěchu Báry Jandové na mistrovství
Evropy ve veslování na trenažeru.
Text: Jaroslav Fux
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Ohřecká Osmička odstartovala, další etapa
se poběží v Klášterci nad Ohří
V neděli 21. června odstartovala historicky první etapa nového sportovního seriálu Ohřecká
Osmička. V Krásném Dvoře na Podbořansku ji
provázelo ideální počasí i bohatá účast. Celkem
osm etap zavede běžce i pěší na osm zajímavých míst Dolního Poohří.
Na start první etapy Podbořanskem dorazilo 42
běžců a 29 chodců. Čekala je příjemná čtyřkilometrová trať zámeckým parkem v Krásném
Dvoře. Startovné na závody se neplatí, ale sportovci si mohli na místě zakoupit na podporu
seriálu trička, čelenky a další upomínkové předměty. Zapojila se také Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která na místě zájemcům například
měřila tlak a úspěšné běžce také ocenila. Vítěze
v cíli čekala vína od vinařství Wilomenna, které je
nositelem značky POOHŘÍ regionální produkt®.
Všichni, kteří trať absolvovali, pak získali první
ústřižek do slepé mapy Dolního Poohří.
„V seriálu nerozhoduje čas v cíli, ale účast.
Po absolvování každé z tras získají účastníci
jeden ústřižek k doplnění mapy. Cílem je poskládat během sezóny celou mapu. Ty, kterým se to podaří, hodnotně odměníme. Kdo

dosáhne nejnižšího celkového času v každé
kategorii, získá titul Běžec Poohří s plaketou,
kterou jsme nechali vyrobit,“ vysvětluje princip
soutěže ředitel agentury Ing. Lukáš Pichlík.
Ohřecká Osmička je novinkou letošní sezóny,
kterou připravila Destinační agentura Dolní
Poohří. Původně měla startovat již v dubnu, ale
koronavirová omezení odsunula start první etapy na červen. Další díl se poběží již tuto neděli
28. června se startem v 10.30 hodin v lázních
Evženie v Klášterci nad Ohří.
Trasy v délkách od 4 do 8 kilometrů jsou svou
nenáročností určeny rekreačním běžcům či
chodcům s nordic walking holemi. Trasu je
možné projít též pěšky. „Umožňujeme sportovce, kteří nestihnou některou z etap absolvovat
s námi, mohou si zaběhnout trať individuálně
a zůstat tak ve hře o titul,“ doplňuje Ing. Lukáš
Pichlík. Na jednotlivé etapy je možné se přihlašovat předem na webu www.dolnipoohri.cz/
ohrecka-osmicka. Přihláška předem však není
povinná, registrace je bezplatná a je možná
i v místě startu. Na webu naleznou zájemci i podrobné propozice a pravidla seriálu.
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Termíny Ohřecké Osmičky 2020:
28. června – Klášterecko – 10.30 hodin, lázně
Evženie
12. července – Týnecko – 10.30 hodin, nedostavěný chrám Panenský Týnec
19. července – Džbánsko
2. srpna – Vroutecko-Kryrsko
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23. srpna – Žatecko
13. září - Lounsko
20. září – Kadaňsko
Přesná místa a čas startu budou včas upřesněna.
Foto: Start první etapy na zámku v Krásném
Dvoře. Archív Destinační agentury Dolní Poohří.
Ing. Lukáš Pichlík, ředitel

Informace pro účastníky zájezdu do divadla
na představení Boeing-boeing, aneb Tři letušky v Paříži

Odložené představení z dubna 2020
se uskuteční v neděli 11. 10. 2020 od 15. hodin ve Strašnickém divadle v Praze.
Čas odjezdu autobusu bude včas oznámen.
I v tomto představení uvidíte v jedné z rolí Davida Gránského,
tak jak to mělo být v dubnu.
Vstupenky se měnit nebudou a budou platit na tento nový termín.
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Mažoretky cvičí již sedm let
Rádi bychom vás, prostřednictvím DOBROMĚŘICKÉHO ZPRAVODAJE, chtěli více seznámit s naším
oddílem MAŽORETEK.

Touchovice 2014, foto: Jana Vlčková

Raná 2015, foto: Iva Hušková
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Mažoretky jsou nejmladším oddílem našeho sokola, který bez přestávky funguje již sedmým rokem
pod vedením zkušené cvičitelky Jany Vlčkové. Děvčata se ke svým aktivitám scházejí každý pátek
v době od 16:00 do 17:30 hod. Jednou za dva týdny je pohybová výuka rozšířena o další hodiny.
Mimo pohybové aktivity, jako jsou rozcvičky, protahovací a posilovací cvičení a také hry, je dále
průprava mažoretek zaměřena na rytmiku a základní baletní prvky. V poslední době jsou zařazovány
i prvky modernějších druhů tance.
Oddíl Mažoretek se letos, již podruhé, zúčastnil lounské soutěže Elitery, kde nás skvěle prezentoval.
Příští rok by se děvčata opět chtěla zúčastnit této soutěže s novou skladbou v kategorii showdance.
Mažoretky jsou také pravidelně zvány na různé společenské akce, pořádané v rámci různých oslav
obcí a spolků, což je patrno z našich přiložených fotografií.
Od nového školního roku je možnost se k děvčatům připojit, vítáme každého, kdo má chuť se pohybovat a společně se stávajícími členkami cvičit nejen mažoretky. Začínáme v září a těšíme se na Vás!
Text a foto: Jana Vlčková

Veřejnost je opět v sokolovně
Dobroměřická sokolovna přerušila svůj
provoz od 13. 3. 2020
v důsledku COVID-19
a tím byla utlumena
veškerá činnost našeho sokola. Bohužel se
nemohly uskutečnit
některé tradiční akce,
jako je např. pálení
čarodějnic na Červeňáku.
Od pondělí 25. 5.
2020 je objekt sokolovny opět v provozu
a některé oddíly svou
činnost opět obnovily. Jelikož jde o vnitřní
sportoviště musíme oslavy 100 let Sokola - foto: Lucie Steklá
dodržovat hygienické
předpisy spojené s COVID-19, které se, bohužel, odráží ve výdajích a tím pádem i ve zvýšených
finančních nákladech vynaložených na dezinfekční prostředky.
I přes tyto všechny překážky jsme moc rádi, že i po tak dlouhé, nucené, přestávce, si veřejnost našla
cestu do sokolovny.
Sokolovna se opět uzavře v červenci, kdy budou muset proběhnout některé nutné interiérové i exteriérové opravy. Předpokládáme, že se sokolovna opět otevře v srpnu a jednotlivé oddíly budou
postupně obnovovat svou činnost tak, aby v září byla nastartována činnost všech stávajících oddílů.
Všem občanům Dobroměřic přejeme příjemné a pohodové prožití letních měsíců.
Text: Iva Hušková
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Mateřská škola ve stavu nouze

Na jarní období jsme se s dětmi moc těšili, protože jsme měli naplánováno spoustu aktivit. Pilně
jsme trénovali na vystoupení Lounská Mateřinka a po dvou letech jsme se chystali na plavecký
výcvik do Plavecké školy Bublina.
Na začátku března nás tedy ještě stihla navštívit milá čtyřnohá návštěva – liška, kdy v rámci environmentálního programu E – liška se děti dozvěděly mnoho informací o jejím životě a hlavně ji
mohly vidět zblízka. Byl u nás také pes fotbalista Sorbon, který nás překvapil svými fotbalovými
dovednostmi.

Dobroměřický zpravodaj
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Potom už ale přišly jen zákazy a zavírání a i přes
to, že naše mateřská škola byla skutečně uzavřená jen 1 měsíc, všechny naplánované aktivity
byly zrušeny. Děti byly ale statečné a učitelky se
jim snažily vše vynahradit pestrým programem,
který pro ně připravovaly. A tak si děti vyzkoušely být staviteli, zahradníky, kameníky, pekaři
nebo kuchaři, když jsme společně vařili zdravý
med. Tímto bych také chtěla jmenovitě poděkovat těm, kteří nám v té nelehké době pomáhali
– manželům Vernerovým, paní Scholzové, SDH
Dobroměřice, Obci Dobroměřice a samozřejmě
za spolupráci všem našim rodičům.

Text: Ludmila Jirotková, foto: Ivana Bubáková, Libuše Nová
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Jak jsme se loučili s předškoláky

Tradičně jsme se v červnu loučili s našimi nejstaršími dětmi, které v září nastoupí do základních škol.
Letos to bylo tedy trochu netradiční kvůli bezpečnostním a hygienickým opatřením, ale já věřím,
že i tak si to všichni zúčastnění moc užili. Bylo nám líto, že letos děti přišly o klasické zápisy do škol,
tak jsme si pro ně připravili Loučení ve stylu zápisu. Nutno podotknout, že všech 13 předškoláků
tento „zápis“ zvládlo na jedničku a my věříme, že se jim takto skvěle bude dařit i od září. PŘEJEME
JIM HODNĚ ŠTĚSTÍ.

Dobroměřický zpravodaj
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A my se od září budeme těšit na nové tváře, které jsme díky netradičnímu zápisu do mateřské školy,
který celý probíhal on-line, neviděli. Ale bude jich 15 a věříme, že ten další školní rok bude již bez
omezení a zákazů. Všem čtenářům přeji krásné a dlouhé léto!
Text: Ludmila Jirotková, foto: Barbora Lauberová

Napsali o nás v LOUNSKÉM  PRESSu…
Děti v Dobroměřicích sází na prevenci
Dveře Mateřské školy Dobroměřice se pro
všechny naše děti otevřely 27. 4. 2020. V průběhu celého školního roku s dětmi hovoříme
o zdravém životním stylu, o péči o tělo i zdraví
a samozřejmě o prevenci. Minulý týden jsme
se dokonce zúčastnili s několika našimi „zdravými“ projekty soutěže vyhlášené programem
„Skutečně zdravá škola“. Návrat do školky jsme
se dětem snažili i přes veškerou dezinfekci, roušky a bezpečnostní pravidla zpříjemnit, takže
když jsme na školní zahradě objevili pampelišky,
hned nás napadlo, že s dětmi zkusíme zabojovat proti viru po svém. Děti nasbíraly pampelišky a s dopomocí dospělých si uvařily med. Celý
proces přípravy a vaření je moc bavil a výsledek
všechny příjemně překvapil. Děti pochopily, že
i prevence může být zajímavá a sladká.
Text: Ludmila Jirotková, foto: Ivana Bubáková

Strana 12

INFORMACE

Dobroměřický zpravodaj

SRAZ
VELOREXŮ

„I přes všechny útrapy co přinesl letošní rok se 19. – 21. 6. uskutečnil v areálu hasičské zbrojice tradiční sraz velorexů. Letos se sjelo 16 vozů ze všech koutů republiky. V sobotu po spanilé jizdě, která vedla na perucký zámek a Oldřichův dub, proběhlo pár dovednostních soutěží pro posádky velorexů.
K příjemnému večeru zahrála písničky skupina Přefiklý kšandy.
Tímto děkujeme hasičům za péči a zázemí.
Text a foto: Miroslav Diviš

Kroniku už najdete na našem webu
Na našich webových stránkách přibyla v hlavním menu
záložka KRONIKA. Tam najdete digitalizovanou kroniku Obce Dobroměřice zatím do roku 1970. Je členěná
na oddíly a obsahuje řadu úžasných perokreseb, které
rozhodně stojí za shlédnutí. Pokud si tedy chcete počíst a dozvědět se něco o historii obce, podívejte se na
https://www.dobromerice.cz/kronika/. Originál této
pamětní knihy je uložen ve Státním okresním archivu
Louny. Pokud byste chtěli kroniku vidět na vlastní oči,
pak můžete navštívit badatelnu archivu, kde kromě ní
můžete vidět i jiné historické dokumenty, které se váží
k naší obci. V digitalizaci kroniky budeme dále pokračovat.
V současné době jednáme
o další části, a to od roku 1970
do roku 2012. Jakmile bude
zpřístupněna, dozvíte se to
prostřednictvím našeho zpravodaje.

Ivana Sihlovcová
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RC MODELÁŘSKÝ KLUB

Vážení spoluobčané obce Dobroměřice,
v tomto složitém období i náš RC modelářský
klub musel zrušit několik plánovaných akcí, které jsme na letošní rok měli připraveny. Jednalo
se o Jarní kombatové závody, modelářský den
a akce plánované naší obcí, ve kterých jsme již
nedílnou součástí. Určitě ale není všem dnům
konec a vše se opět vrátí do starých kolejí, chce
to jen a jen čas. Přesto několik málo řádků do
našeho zpravodaje máme.
Brigáda
I přesto se nám povedla uspořádat brigáda, kte-
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RC MODELÁŘSKÝ KLUB

Strana 15

rou jsme naplánovali na 14. března. Za pomoci předsedy Rolnického družstva Tomáše Prince a p. Vlčka ml., kteří nám poskytli těžkou techniku, jsme na letišti zrušili dráhu pro RC auta včetně řídící věže,
která již byla „nebezpečná“ a mohlo by na ní dojít třeba i k úrazu, a to jsme opravdu nechtěli. Ur-

čitě bych chtěl poděkovat našim dobrovolným
hasičům, kteří dohlíželi na oheň. Pálili se pouze
dřevěné skoky a nájezdy, vše ostatní se odvezlo
do sběrného dvora naší obce.
Polétání
9. května se nám již trochu uvolnila karanténa, bylo krásné počasí
a tak nám to všem létalo na jedničku, když se několik málo z nás sešlo
na letišti s našimi kolegy zÚstí nad Labem, kteří přijeli potrénovat na
závody RCA. Tyto budou - vlastně už byly (zpravodaj vyjde už po tomto datu) 20. 6. - tak zprávičku dostanete v dalším vydání zpravodaje.
Všem krásné letní dny.
Za RC modelář text a foto: Libor Sláma
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Naposledy jsme se loučili v březnu, kdy jsme se teprve pomalu dozvídali něco o koronaviru COVID
-19. Netušili jsme nikdo, co nás čeká, co bude. Koronavirová pandemie ovlivnila život nás všech.
15. 3. 2020 bylo vládou rozhodnuto o omezení pohybu v ČR. Něco, co jsme dlouho nezažili. Zrušilo
se mnoho společenských akcí, uzavřela se hřiště a sportoviště, skončily tréninky, děti přestaly chodit
do školy… Na druhou stranu nám to ukázalo, že dokážeme držet spolu, vznikly výzvy jako Tleská
celé Česko, nebo Srdce jako poděkování všem, kteří se vydali do boje s koronavirem. I my jsme se
snažili pomoci, co nám síly stačily... Letošní druhý ples jsme museli zrušit, neslavily se Velikonoce,
neuspořádali jsme Máje… Ale zvládli jsme to! Společně. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.
A teď stručný přehled toho, co jsme prožili.

14. 3. 2020 - dozor při pálení na brigádě modelářů, foto: Jiří Sailer

dezinfekce veřejných míst v obci, foto: Jiří Sailer

15. 3. 2020 - plánované kácení stromu na soukromém pozemku, foto: Jiří Sailer
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17. 3. 2020 začínáme naplno rozjíždět spolupráci s obcí Dobroměřice zaměřenou na pomoc
občanům. Šíjí se roušky, shání se materiál na ně,
rozvážejí se nákupy, oslovují se dobrovolníci.
21. 3. 2020 rozvoz letáků pro obec Brloh a Nečichy. Tato akce se ještě asi 2x opakovala. Jednalo
se o informační letáky pro občany, aby věděli, jak
se chovat v době pandemie včetně seznámení
s důležitými telefonními čísly. Tím jsme pomáhali
Městu Louny, pod které tyto obce patří.
27. 3. 2020 od distributora JAVO international
jsme obdrželi, v tu dobu tak nedostatkovou,

polomasky od ZŠ Molekula Ústí nad Labem,
foto: Jiří Sailer

rozvoz letáků, foto: Alena Vavrová
dezinfekci. Velmi nám to pomohlo pokračovat v pomoci ostatním.
Tento den jsme také prvně pomohli Martinu Novákovi s rozvozem večeří pro IZS v Lounech.
Jsme moc rádi, že Martin s touto
akcí přišel a nám bylo ctí mu pomáhat rozvozem. Celkem se rozváželo 7x a na 250 porcí jídel.
8. 4. 2020 jsme obdrželi dar
pro naši výjezdovou jednotku,
ochranné štíty od ZŠ Molekula
v Ústí nad Labem a ochranné polomasky od firmy MK-eshop.
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rozvoz roušek, foto: Lenka Pletichová
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9. 4. 2020 došlo k nemilé povinnosti - „díky“ situaci, která v republice panovala, oficiálně ZRUŠIT náš druhý letošní ples, na který jsme se těšili
a který se měl konat 18. 4. 2020.
Důležité informace pro Vás:
 již zakoupené vstupenky lze po dohodě s Jirkou Sailerem, tel. č. 606 244 635, VRÁTIT, vstupné
Vám bude samozřejmě vyplaceno zpět.
 pak je tady druhá možnost, vstupenky si PONECHAT a budou platné na ples v příštím roce,
kdy se bude první ples konat 20. 2. 2021.
 na tento termín budou i PŘEVEDENA zamluvená místa, aby se dostalo na ty, kterým to letos
v únoru nevyšlo.
Doufáme, že příští rok si užijeme plesy oba a budeme rádi za zpětnou odezvu (zda o převedené rezervace máte zájem) a poprosíme o šíření
mezi kamarády, aby se tato informace dostala ke
všem. Moc vám za to děkujeme!
23. 4. 2020 proběhla dezinfekce veřejných míst
v obci
27. 4. 2020 díky obci Dobroměřice proběhla na
hasičárně tolik potřebná výměna oken a vchodových dveří za nové, plastové. Členové pak

rozvoz večeří, foto: Jiří Sailer

rozvoz večeří, foto: Martin Novák

rozvoz večeří, foto: Martin Novák

postupně ve volných chvílích až do června dokončovali potřebné práce, dozdívání, malování,
úklid. Stále bylo a je co dělat.
8. 5. 2020 stavění Májky
Přestože Máje jako takové nemohly být letos
uspořádány a my chtěli alespoň nějak dodržet
tradici, nedalo nám to - chtěli jsme občanům
udělat přeci jen radost a májku postavit. Povedlo
se. 8. 5. jsme za pomoci pana Martina Štěpánka

Dobroměřický zpravodaj

SDH

Strana 19

zdobení májky, foto: Lenka Pletichová
z Nečich Májku postavili. Ohlasy byly více než
povzbudivé!
Bohužel, v noci ze 16. na 17. 5. jsme o Májku přišli. Kradení Májek je sice také tradice a za normálních okolností bychom si řekli, ano, neuhlídali jsme ji. Letos jsme to však nečekali, nečekali
jsme, že to vůbec někoho napadne, přišlo nám
to zákeřné. Samotná krádež byla provedena
dost necitlivým způsobem. Jsme rádi, že i tak
občané stáli za námi. Opravdu jsme měli jiné
starosti a povinnosti než hlídat Májku.
23. 5. 2020 tento den měly v obci proběhnout stavění májky, foto: Lenka Pletichová
Máje, měla být vyváděna děvčata, hrát hudba…
Bohužel. Proto jsme alespoň v čase, kdy měla být Májová zábava, uspořádali živé vysílání z hasičárny.
Mělo úspěch. DJ Zaky se vysílání a moderace chopil s noblesou sobě vlastní, díky moc!
31. 5. 2020 Tohatsu Fire Cup, Bechlín, první kolo.
Sváteční den. Sváteční den pro nás, hasiče. Po rozvolňování opatření se tento den konaly letošní
první závody. Měli jsme v týmu i dva nováčky a den byl o to lepší, že jsme z Bechlína přivezli zlato!
8. 6. 2020 výjezd
Poklidný večer v obci rozřízl zvuk sirény a svolávání hasičů. Neznámý vandal zapálil vrak auta, který
se nachází za obcí, směrem na Nečichy. Vše se obešlo bez zranění.
13. 6. 2020 sběrová sobota
A co nás čeká? Příští týden velorexový srazík, na který se moc těšíme. A díky Vám na něm budeme
mít již stojan na dezinfekci od firmy LifePoint, který jsme vyhráli v facebookovém hlasování.
Ráda bych využila možnost k poděkování. Sice úplně ze všeho ještě venku nejsme, ale nejhorší snad
máme za sebou. Myslím si, že jsme v Dobroměřicích zareagovali všichni na nečekanou situaci velmi
rychle. Jsme rádi, že se ukázalo, že nejsme k sobě všichni lhostejní. Moc děkujeme našim členům,
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kteří se aktivně zapojili! I dobrovolníkům, kteří
nabídli pomoc.

DĚKUJEME:

8. 6. výjezd, zapálený vrak, foto: Jiří Sailer

Bechlín, 1. místo! Foto: Lenka Pletichová

JAVO international s. r. o (dezinfekce), p. Gaubemu (mýdlo), J. Maškovi, p. Vernerovi, MK - Eshop
(polomasky), M. Novákovi, ZŠ Molekula Ústí nad
Labem ( štíty ), B. Jandové, I. Svobodové, V. Hrnčířovi, L. Řezníčkové, L. Kůrkovi, A. Suchomelové,
J. Červenkové, E. Zelenkové, M. Dědkové, M. Novákové, S. Sušanskému, B. Šerákové, M. Lakatošové, P. Oulickému, p. Matyášové, P. Roháčové,
p. Havelkové, p. Kahátové, p. Knopovi a v neposlední řadě i obci Dobroměřice, hlavně starostce
Ivaně Sihlovcové za vstřícnost, pomoc a spolupráci. Z hasičů Jirkovi Sailerovi.
Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. Bez
dobrovolníků by to nešlo.
Lenka Pletichová

Dobroměřický zpravodaj

SDH

Strana 21

13. 6. sběrová sobota, foto: Alena Vávrová

úklid hasičárny, foto: Markéta Švestková

13. 6. sběrová sobota, foto: Alena Vávrová

úklid po výměně oken a dveří, foto: Lenka Pletichová
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COVID 19 ovlivnil fotbalovou sezonu
FK Dobroměřice
Bohužel i náš fotbal jsme museli přerušit kvůli
COVID 19. Zavřeli jsme kabiny, přerušili tréninky
a uzavřeli celý areál. Nicméně v době bezpečnostních opatření jsme byli neustále v kontaktu
se všemi členy našeho klubu, s hráči, s dětmi
i rodiči. Sdíleli jsme společně přes sociální sítě
různé výzvy. Snažili jsme se tím krátit čas, kdy
jsme nemohli společně trénovat. Doba to byla
dlouhá.
I přesto, že celý fotbalový ročník 2019/2020 byl
díky COVID 19 zrušen (vyjma profesionálních
soutěží), již nyní naplno trénujeme a hrajeme
přátelská utkání.
14. 6. odehráli naši nejmenší benjamínci turnaj v Jirkově, kde si to náramně užili a nastříleli
spoustu gólů. Pro některé z nich to byl vůbec

první zápas před tolika návštěvníky. Nelince a klukům patří velké uznání!
Ve stejný den, ale o 30 km dále v Pernštejně odehrála výborně připravený turnaj také mladší přípravka. I zde na naše hráče čekal zážitek, který ještě ve své krátké fotbalové kariéře nezažili, celý turnaj lilo
jako z konve! Skončili jsme na 4. místě, ale děti si turnaj (déšť) náramně užily.
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14. 6. odehrál na našem pěkném pažitu přátelský zápas dorost proti FK Dubí a po velkém boji prohrál 3:4.
V sobotu odehrál náš „A“ tým dospělých v rámci turnaje Korona cup 2020, který pořádá Ústecký
krajský fotbalový svaz již 3. zápas a zvítězil vysoko 9:0. V předchozích utkáních jsme vyhráli nejprve
ve Spořicích 2:1 a následně jsme doma zvítězili nad juniorským týmem Chomutova 6:4.
Naše rezerva dospělých odehrála 7. 6. přátelský zápas proti mužstvu z kladenského okresu FK Žižice
a vyhrála 9:1.

V případě, že máte doma děti, které mají rádi pohyb, sport, míč, určitě je přiveďte k nám a my z nich
uděláme nového Ronalda, Messiho nebo Neymara. Samozřejmě, když by se některý rodič chtěl také
stát trenérem, určitě budeme rádi, když rozšíříte naše řady. Jste vítáni.
Výsledky našich týmů, kde padá hodně branek, ale také občerstvení v naší klubovně, jsou výbornou
pozvánkou na pěkně strávené odpoledne na hřišti FK Dobroměřice. Těšíme se na VÁS.
Text a foto: Michal Ipser
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