Dobroměřický
zpravodaj
4/2020

Letošní Vánoční strom nerostl daleko od místa, kde nyní osvětlený
zkrášluje adventní čas. Bylo to vlastně „za rohem“, ale doprava byla trochu delší, protože přímo to nešlo. Děkujeme Peterovým, že smrk, který
bylo třeba pokácet z bezpečnostních důvodů, věnovali obci.
Ivana Sihlovcová
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Vánoční strom v Dobroměřicích
a jeho tradičně netradiční rozsvícení
Letošní rok přinesl události a omezení, se kterými se vypořádáváme nejrůznějšími způsoby.
Nemohli jsme uskutečnit řadu akcí, ani tradiční adventní koncert v kostele sv. Matouše
a rozsvícení vánočního stromu. Proto jsem se
domluvila s vedoucími pěveckého sboru Carmen, který krásnou vícehlasou písní s názvem
Pozdraveno budiž světlo koncert zahajoval, že
nám ho alespoň trochu zprostředkují na dálku.
Sbor vznikl v roce 2014 a vede ho Kateřina
Štolová spolu s Renatou Zázvorkovou. Členy sboru jsou děti ve věku od 8 do 19 let. Za
šestileté působení stihli natočit několik CD
a vycestovat se svým repertoárem vícekrát do
zahraničí.
V současné době se děti v ZUŠ, bohužel, společně scházet nemohly. Nemohou ani zpříjemňovat posluchačům na koncertech ten
nejkrásnější čas v roce – advent a Vánoce –
svým zpěvem.
Proto připravila sbormistryně Carmen Kateřina Štolová několik písní v podání dětského
sboru Carmen. Jedenáctiminutová směs byla
sestavena z nově nastudovaných písniček
z podzimní distanční výuky nebo ze záznamů z loňských koncertů v Dobroměřicích
a Smolnici. Již v jarní karanténě každý ze zpě-

váčků nahrál svůj hlasový part písně Adiemus,
všechny hlasy pak byly „zmixovány“ dohromady, a tak společná skladba vznikala. Když se na
podzim situace opakovala a rodilo se naprosto úžasné video Cantare, na které se můžete
také podívat na Sbor Carmen - Cantar! (distanční výuka) - YouTube, bylo mi hned jasné,
jak bych chtěla rozsvěcení vánočního stromu
v Dobroměřicích zpestřit, když to nemůže být
tak jako jindy. Pustit do obecního rozhlasu při
rozsvícení Carmen!
Nahráli pro nás „distančně“ skladbu Vánoční
zvonky, ale poskytli také další nahrávky: Adeste
fideles, Vánoční Gloria, sestřih částí koled a při
doznění tónů písně Pozdraveno budiž světlo,
která tentokrát zazněla na závěr, se rozsvítil
vánoční strom v Dobroměřicích. A protože by
byla škoda, kdyby tenhle malý externí koncert
proběhl jen u nás, sdílela jsem nahrávky i do
dalších obcí, jako byla např. Raná, Lenešice, Vršovice, Keblice, Radovesice a dalších.
Děkuji všem zpěvákům, sbormistryním i všem
ostatním, kteří se na tvorbě nahrávek podíleli. Osobní kontakt je ale nenahraditelný, a tak
doufám a těším se, že příště už se všichni sejdeme.

Ivana Sihlovcová

„Carmeňáci“, kteří nahrávali písničky pro rozsvícení stromu - foto: Kateřina Štolová
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Vážení spoluobčané,
rok 2020 se chýlí ke svému závěru. Nezbývá než
si přát, aby spolu s ním skončila také všechna
negativa, která nám všem přinesl. Přes všechny
komplikace, které jsme letos prožívali, se ale najde i to dobré, co se podařilo.
Na fotografii z probíhající opravy fasády bývalé
školy na str. 5 je vidět, jak se budova krásně „vylupovala“ a v současné době jsou oproti tomuto
snímku práce dokončeny, a to včetně renovace
původních vstupních dveří. V současné době
probíhá projektová příprava na řešení interiéru
stavby a také okolního veřejného prostoru včetně propojení s přilehlým parčíkem s pomníkem
padlých.
Hotov je již také chodník v části ul. Pražská kolem
úřadu, kostela a dále směrem na Louny (foto na
str. 4). Zbývá již „jen“ kolaudace a vyúčtovat dotaci, kterou obec získala.
Finišuje se také s náročnou rekonstrukcí ul. A. Jiráska.
Do areálu fotbalového hřiště byly instalovány nové venkovní herní, cvičební a posilovací
prvky, které uvedeme do provozu s počátkem
dobrého počasí hned brzy zjara. Chápu, že již
teď spoustu z vás láká si je vyzkoušet, ale prosím
všechny o trpělivost. Neničte plot, který čeká

v brzké době výměna, abyste se na hřiště dostali, už brzy se dočkáte.
Přinášíme také fotografie (na str. 4) z nové výsadby, která v uplynulých dnech proběhla. Vysazeno bylo celkem 44 nových stromů, v ulici
Česká to jsou švestky, u mateřské školy jabloně
a na ul. Pražská přibyly nové třešně. Nesmím zapomenout ani na čtyři lípy na hřbitově. Stromy
pro nás sázely dobrovolníci ze společnosti Futura academica z. s., ale bez pomoci našich vlastních pracovníků by zdaleka práce neprobíhaly
tak rychle a hladce, takže jim patří velké poděkování. Výsadba je financována z dotačního titulu
NPŽP „Sázíme budoucnost“.
Tak věřme, že naše budoucnost bude příznivá
a optimistická.
Všem přeji pohodové Vánoce a v nadcházejícím
roce zejména pevné zdraví, ať se vás drží štěstí,
Ivana Sihlovcová
úspěch a láska.

www.dobromerice.cz
tel.: +420 415 679 289
mob.: +420 602 250 800
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Oprava chodníku v části ul. Pražská kolem úřadu, kostela a dále směrem na Louny.

Nová
výsadba
stromů

Foto: Ivana Sihlovcová
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T. J. SOKOL

Dobroměřická podzimní DRAKIÁDA
T. J. Sokol Dobroměřice ve spolupráci s RC modelář Dobroměřice uspořádali v neděli 4. října
2020 na letecké ploše modelářů DOBROMĚŘICKOU podzimní DRAKIÁDU (foto na str. 20-23).
Tento ročník by se dal považovat, co do počtu
zúčastněných, za rekordní. Byli jsme mile překvapeni, jak hojný počet dětí a hlavně jejich dospěláckého doprovodu se sešel. V mráčcích se
v jednu chvíli objevilo 84 draků. 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.
Někdy byl vítr tak silný, až se některým dráčkům
přetrhaly vodící šňůry a odlétli daleko do polí.
Některé děti měly své dráčky v oblacích i přes
dvě hodiny. Všechny přítomné děti obdržely za
své výkony odměny, kterých bylo rozdáno přes
84 kusů.
V posledních ročnících naší drakiády sledujeme,
že čím dál více se této akce zúčastňují dospěláci.
Proto i pro dospěláky byly připravené speciální
ceny a věřte, že z toho měli stejně velkou radost
jako děti. V této tradici bychom chtěli dále pokračovat, protože zjišťujeme, že i dospěláci rádi
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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.
Ostatní aktivity
Tak jako většina spolků i my jsme opět byli nuceni pozastavit všechny aktivity, které jsme pro
širokou veřejnost připravovali. Neproběhl večer
světel, který se stává čím dál oblíbenější akcí
a po deseti letech se nemohl uskutečnit ani
adventní koncert v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích, který se stal již tradicí a náš Sokol
stál u jejího zrodu. A tak pevně věřím, že se brzy
budeme moci setkat při některé jiné příležitosti,
kterou pro všechny připravíme, nebo se budeme na její přípravě podílet.
Přeji všem krásné Vánoce a v roce 2021 hlavně
pevné zdraví.

Za T. J. Sokol Dobroměřice Iva Hušková

Oprava fasády bývalé školy, foto: Jiří Soukup
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Už víme, co se děje na kompostu
Náš každoroční projekt pro rodiče
s dětmi „Putování za Dobrouškem“
jsme museli letos oželet, ale pro děti
jsme připravili jiný - ekologicky zaměřený - program „Co se děje na kompostu“. Dobroušek za námi poslal do
školky kamaráda Hliňáčka, se kterým
se děti seznámily a užily se s ním plno
legrace – kompostové hádání, při kterém podle čichu poznávaly bioodpad,
shlédly hraný příběh o vzniku kompostu a rozdělovaly obrázky bioodpadu
a nebioodpadu. Na školní zahradě si
potom zopakovaly, co vše patří na
kompost a společně hlínou z kompostéru pohnojily všechny stromy,
keře a rostliny na zahrádce.

Dobrobroměřický zpravodajěřický zpravodj
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foto: Barbora Lauberová
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Zdravá mateřská škola - skutečně?

pijeme kohoutkovou- foto: Ludmila Jirotková

Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu
„Skutečně zdravá škola“ a v tomto školním roce
jsme si dali za cíl zabojovat o bronzové členství.
Postupně plníme kritéria, která zahrnují vzdělávání dětí na téma stravování, jídla a šetrného
hospodaření, ale také například nákup čerstvých sezónních surovin od místních farmářů.
Minimálně jednou za 14 dní proto nakupujeme
čerstvé mléko v Rodinné farmě Suchých ve Slavětíně a oblíbili jsme si také Farmářský obchod
Na Hradbách v Lounech. Celému Farmatýmu
bych touto cestou chtěla moc poděkovat za
skvělou spolupráci. V listopadu jsme se také zapojili do projektu „Pijeme kohoutkovou“, protože
nám jde nejen o zdravý životní styl našich dětí,
ale také o zdravé životní prostředí, kterému přispíváme snížením odpadního plastu.

Spolupráce s rodiči

podzimní tvoření s rodiči - foto: Ludmila Jirotková

Dobrobroměřický zpravodajěřický zpravodj
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Mateřská škola svými programy a projekty cílí především na děti, ale naší dlouholetou snahou je
i úzká spolupráce s rodiči. V koronavirové době, kdy jsme všichni byli víc než kdy jindy doma s našimi
blízkými, jsme pro rodiče připravili akci „Podzimní tvoření pro rodiče s dětmi“. Úkolem bylo společně
něco zdravého uvařit nebo upéct a poslat fotografii. Velice nás potěšila účast rodičů, kteří se do akce
zapojili, protože příspěvků přišlo opravdu hodně. Další společnou akcí bylo společné pečení zdravého cukroví, kdy nám rodiče pomohli nakoupit suroviny a děti v mateřské škole s paní učitelkami
pekly. Ochutnat potom měli možnost všichni.

Zdravý dárek k Vánocům
Trochu s předstihem jsme si koupili přístroj na aktivní čištění vzduchu. Jako jedni z prvních jsme se
rozhodli pro tuto speciální metodu čištění prostředí, která neutralizuje okolní bakterie, viry a škodliviny nejen ve vzduchu, ale zvládne i povrchy. Kéž se nás zdraví drží celý příští rok.

zdravý dárek - foto: Gábina Andrásová
Poděkování
Závěrem bych jménem svým i svých kolegyň chtěla moc poděkovat za spolupráci všem,
kteří nám jakkoli pomáhají a podporují nás.
Obzvláště potom paní starostce Ing. Ivaně Sihlovcové
a celému Obecnímu úřadu Dobroměřice za skvělou spolupráci a všem rodičům,
kteří se aktivně zapojují do dění v mateřské škole.
Přejeme vám co nejpohodovější adventní čas, pohádkové Vánoce
a do roku 2021 hodně zdraví a spokojenosti.

Ludmila Jirotková

Strana 10

SOPTÍCI

Dobrobroměřický zpravodaj

Soptíkovské sezóně letošní opatření moc nepřejí
Přesto jsme stihli pár kroužků, tréninků, letos
nejen na závody v hasičském sportu, ale také
na dětský Rescue Marathon. Sice to bylo do
poslední chvíle napínavé, ale stihli jsme i tábor
v Pavlíkově, kde jsme si to moc užili. Tímto bychom rádi poděkovali našim sponzorům. Jsou
to: Obec Dobroměřice, Borl Servis, s. r. o. Dobro-

měřice, Kamenictví Vít Hrnčíř Louny, Vernystav,
Pepe taxi, pan Hanykýř, Farmářský obchod Na
Hradbách, Kaufland, Rossmann, VZP Louny, Lovochemie a. s., Korunní, Lékárna U svatého Mikuláše, MU Louny, Billa, Vejce CZ.

Děkujeme, že nás podporujete.
Tábor jsme si moc užili, byl opět nabitý snad do
poslední minuty. Byli jsme na rozhledně Pavlíkov, na Krakovci, na Křivoklátě, na Skryjských
jezírkách, v muzeu motocyklů v Pavlíkově a taky
v Expozici požární ochrany ve Zbirohu. Prostě
užívali jsme si krásného počasí, prázdnin, kamarádů a zážitků jsme si přivezli snad až do dalšího
tábora. Těšíme se.
Než nám na podzim zase všecko zakázali, stihli jsme dětský Rescue Marathon, na který jsme
poctivě trénovali. Byl to zážitek plný vypětí, jak
fyzického, tak i psychického, děti si zkusily, jaké

Dobrobroměřický zpravodajěřický zpravodj
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to je pomáhat při nehodách a různých situacích. Zážitek to byl určitě pro všechny nezapomenutelný, i když to bylo náročné. Posuďte sami ve fotogalerii, zvládli byste to, pomoci?
Teď už se všichni těšíme na Vánoce a na nový rok, který snad bude příznivější nejen pro naše soutěže, ale pro nás i vás všechny.
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Takže krásné Vánoce a do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví.

Za vaše Soptíky text a foto: Jitka Strážnická
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Kočka jako dárek, aneb
než si pořídíte koťátko
Český svaz chovatelů sdružuje chovatele králíků,
holubů, drůbeže, exotického ptactva, kanárů,
akvarijních rybek, ale také chovatele a příznivce koček. U nás v Dobroměřicích v naší základní
organizaci, žádného takového chovatele čistokrevných plemen koček zatím nemáme. V poslední době je možno v našich ulicích potkat
nejedno opuštěné, možná i záměrně vyhozené
koťátko. Blíží se zima a s tím i Vánoce. Každý
přemýšlí, čím potěšit své příbuzné, a udělat radost zejména dětem. Děti často touží po malém
chlupatém a živém dárku. Pokud se rozhodnete
pro koťátko, tak mějte na mysli, že pod stromečkem vše teprve začíná. Kočka většinou přes den
spí a v noci žije. Tomu je zapotřebí přizpůsobit
i její bydlení, pořídit jí nějakou hračku, misku na
vodu, misku na krmení, kočičí záchůdek, kvalitní
krmení či nabídnout možnost výběhu. Pokud
má být kočka zdravá, tak potřebuje i péči veterináře nebo alespoň odčervovací přípravky.

foto: Veronika Vilhelmová

foto: David Cesar
Potřebuje kvalitní krmení, žít s představou, že
kočka si chytí myš, nebo že se o sebe postará,
je opravdu nesmyslné. Během posledních čtrnácti dní se u nás objevila dvě taková koťátka
bez domova a přístřeší. Chtěl bych poděkovat
lidem, kterým nebyl osud těchto koťat lhostejný. Jmenovitě je to p. Hasoňová a p. Keslová. Pro
obě koťátka se nám povedlo tentokráte sehnat
nové majitele p. Fuxovou a p. Cesara, a tak nemusela být umístěna do útulku. Velké poděkování patří jak nálezcům koťátek, tak novým
majitelům. Chtěl bych vás tímto požádat, abyste
při úvaze pořídit pod stromeček dětem nebo
známým koťátko opravdu pečlivě zvážili všechny okolnosti. I kočka má právo na důstojný život
a opravdu by nebylo dobré se na ulicích potkávat s opuštěnými kočkami.
Závěrem mám dovolte, abychom vám všem poděkovali za podporu, které se naší ZO ČSCH dostává, popřáli vám hezké vánoční svátky, pevné
zdraví vašim rodinám a úspěšný vstup do roku
2021.

Za ZO ČSCH Dobroměřice Josef Vilhelm
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Sotva jsme se vyloupli z léta a dojížděli poslední z letošního mála závodů, začal zase virus korony
vystrkovat růžky. Doufáme, že teď již naposledy a víckrát nás karanténa s dalšími omezeními již
nepotkají.

Silvestra jsme letos, bohužel, plánovat nezačali, ale přípravy na plesy již jedou,
corona necorona, čtěte pozorně. Snad již situace dovolí

a 20. 2. 2021 i 10. 4. 2021

uspořádáme náš 14. hasičský ples v kulturním domě v Dobroměřicích.
Zahraje skupina Reflex, vystoupí Flying Boys Kolín, připravíme tombolu...

Lístky si zamluvte u Jirky, k vyzvednutí budou až na místě.
Kdo má ještě lístky ze zrušeného dubnového plesu, platí na únorový termín.
Pro jistotu se připomeňte.
Těšíme se na vás! Tel. č. pro rezervace a připomenutí: 606 244 635.
Uplynulý víkend jsme již zapálili první adventní svíčku
a než se nadějeme, máme tu Vánoce.
Dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků s rodinou,
bohatého Ježíška, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2021.
Vaše SDH Dobroměřice

Dobrobroměřický zpravodajěřický zpravodj
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6. 9. 2020 Tohatsu Fire Cup 2020

Předposlední kolo Tohatsu Fire Cupu proběhlo v Košticích a získali jsme 3. místo!

Foto: Lenka Pletichová

12. 9. 2020 Závěrečné kolo Stimax Cupu, Tohatsu Fire Cupu

Závěrečná kola výše uvedených závodů proběhla v Ústí nad Labem. Tento den jsme získali v Tohatsu
5. a 4. místo v superfinále a v celkovém seriálu jsme byli 4. Třetí místo nás minulo jen o chlup…
Ve Stimax Cupu jsme měli dva závodníky, jeden patří mezi jedny z nejstarších, ale ostudu neudělal!

Foto: Lenka Pletichová
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13. 9. 2020
Rozlučka se sezonou
V září jsme měli v hasičárně menší
rozlučku se sezonou.

20. 9. 2020
Dětský den + Posvícení
20. září uspořádala obec posvícení
a odložený dětský den, na kterém
jsme měli dvě soutěže. Tradiční
hod balónkem na panáka a nově
překážkový běh s hadicí.
Všechny děti zvládaly na jedničku.
Večer jsme jen připravili zázemí pro
kapelu a oslavy mohly začít.

Foto: Jiří Sailer

Foto: Jiří Sailer
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25. 9. 2020

4. 10. 2020 delegáti

Dnes jsme měli být „na trati“ na našem oblíbeném Rescue Marathonu. Bohužel, situace nám
to již neumožnila a marathon byl odložený. Využili jsme „volný“ víkend k výpomoci s výškovými
pracemi na domě (foto vpravo).
Jsme rádi, že alespoň dětem marathon vyšel
a můžeme být na ně pyšní, jak to zvládly!

Říjen začal také již jednou odloženým shromážděním delegátů Ústeckého kraje a volbou
nového vedení na sále KD, kde jsme pomáhali
s organizací a přípravami.
28. 11. 2020 sběrová sobota
Listopad zakončen pomocí na sběrové sobotě.

Foto: Jiří Sailer
27. 11. 2020
rozsvícení vánočního
stromku
Vzhledem ke stáletrvajícím
vládním opatřením se nemohlo letošní rozsvícení vánočního
stromu konat se vší parádou
a veřejností, jak jsme se všichni těšili, proto jsme se rozhodli
přenášet rozsvícení on-line alespoň na našem Fb. Stromek je
letos fakt pěkný!

Foto: Lenka Pletichová

Text: Lenka Pletichová, foto: Aneta Pletichová
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Certifikace zážitků a výrobků z Poohří poprvé na dálku
Samými jedničkami bylo ověnčeno zasedání
certifikační komise značky „Poohří regionální
produkt®“. Konalo se 11. 11. již po jedenácté
a bylo to zcela poprvé, kdy komise hodnotila
výrobky a zážitky prostřednictvím videokonference. Komise se zabývala jedenácti žádostmi o certifikaci nebo obnovení certifikátů.
Kvůli vyhlášení nouzového stavu na jaře se letos uskutečnilo výjimečně jen jedno podzimní kolo certifikace. „Zájem byl proto tentokrát

větší, protože jsme na jaře nestihli obnovit všem
žadatelům už dříve získané certifikáty. Jednání
bylo velmi netradiční. Komise si do své virtuální ‚zasedačky‘ zvala jednotlivé žadatele, aby
jí představili své výrobky a zážitky. Přestože na
dálku, byla to velmi příjemná a osobní setkání,“

shrnuje první on-line jednání Ing. Lukáš Pich-

lík, ředitel Destinační agentury Dolní Poohří,
která značku „Poohří regionální produkt®“ zastřešuje.
Kdo tedy uspěl? Své výrobky může modrobílou vlnkou, symbolizující Ohři, nově označovat Eva Čechurová z Lubence, která vyrábí
z jablek, hrušek a švestek Struhařské křížaly.
Využívá přitom ručně česané ovoce z vlastních sadů u zámečku ve Struhařích na Lubenecku. Zpracování ovoce se věnuje také
Jakub Mikulášek ze Stranné nedaleko Nechranické přehrady – ten však z hroznů vyrábí víno
pod značkou Vinařství Mikulášek.
Do katalogu výrobků, služeb a zážitků z Poohří se tak zapsalo třetí vinařství. Posledním
z certifikovaných výrobků jsou Harmonizační
strunné nástroje Zoharo, které vznikají v dílně

Budova Válečného muzea v Libočanech. Foto: Archív muzea
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v Račeticích. Kateřina Zochová svou řemeslnou výrobou oživuje zapomenuté řemeslo
lidového harfenictví.
Mezi jedinečné zážitky Poohří se nově zapsaly
Přehlídky dobových oděvů s výstavami a přednáškami, které pořádá koštický spolek Šatník
paní mlynářky. Přehlídky se konají buď přímo
v koštickém mlýně, který spolek oživuje, nebo
na různých místech Lounska a Žatecka. Certifikát může nyní používat také nedávno otevřené
Válečné muzeum Libočany (foto na str. 18), které
se zabývá převážně druhou světovou válkou.
Destinační agentura oceňuje značkou „Poohří
regionální produkt®“ již šestým rokem a za tu
dobu získaly certifikát více než čtyři desítky organizací, firem či jednotlivců. Oceňuje se v kategoriích zážitek, služba nebo výrobek. Důležitá
je originalita, jedinečnost a původ z regionu
Poohří. Úspěšní žadatelé mohou značku a logo

využívat na svých produktech, provozovnách
a propagačních materiálech. S propagací jim
pomáhá také Destinační agentura Dolní Poohří.
Letos vydala druhý díl výpravného Magazínu regionálních značek Vychutnejte si Dolní Poohří,
který návštěvníkům umožňuje nahlédnout pod
ruce výrobcům a pozve je za originálními zážitky. Všechny služby, zážitky a produkty si mohouzájemci prohlédnout na webu www.regionalni

-znacky.cz/poohri.

Destinační agentura Dolní Poohří,
o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01
Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum,
nám. Prokopa
Velkého 1952, 438 01 Žatec

Z přehlídek spolku Šatník paní mlynářky z Koštic. Foto: Archív spolku
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Vážení spoluobčané,
předem bych vám všem chtěl za celý RC modelářský klub Dobroměřice popřát nádherný advent, šťastné a příjemné svátky vánoční a pohodový a klidný nový rok. Všem vám, co tyto řádky
čtete, ať se splní všechna tajná přání a přicházející rok 2021 je o chlup lepší než ten letošní.
Chtěl bych vám všem poděkovat za přízeň a vaši
návštěvnost a podporu na našich a obecních
akcích a věřím, že i nadále nám budete nakloněni. Příští rok se bude „lámat chleba“. Končí nám
10 letý nájem na RC letiště a já plně doufám,
že město Louny nám vyjde vstříc a tuto nájemní smlouvu nám prodlouží. Držte nám prosím
palce, protože plochu, kterou naši členové již
několik let udržují ve stavu, který znáte, by byla
veliká škoda opustit. Akce, které se na RC letišti pořádají a nejen modelářské, bychom nebyli
schopni přesunout na jiné místo v okolí obce
a pro klub by toto bylo s největší pravděpodobností likvidační.

Dobrobroměřický zpravodaj
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Jedna z těch velmi vydařených akcí se konala 4. října a byla to DRAKIÁDA. Opět spolu ze Sokolkami
naprosto vydařená akce nejen pro děti, kterých se v krásném podzimním počasí sešlo opravdu
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mnoho. Příznivý vítr posázel na
nebe draky všech barev a tvarů a dětem očka jen zářila. Připravené ceny pro deset nej...
se bez problémů rozdaly a na
ostatní zbylo něco sladkého.
Dospělí byli také odměněni. Na
závěr byl plánovaný shoz sladkostí z RC modelu DRONA a ten
i přes větší vítr dopadl na výbornou díky zkušenému pilotovi
Radkovi a děti si trochu zaběhaly po letištní ploše.
1. ledna 2021 se tradičně sejdeme na Novoročním polétání
a budeme doufat, že ten rok
2021 bude z hlediska akcí mnohem pestřejší než ten letošní.

Za RC modelářský klub
Dobroměřice z. s. Libor Sláma
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Fotbal se opět zastavil
Naše družstva odehrála 10. a 11. října další porci
zápasů. Áčko vyhrálo po velkém boji ve Spořicích
až po rozstřelu z pokutových kopů 8:7 a upevnilo
si tím druhé místo v 1. A třídě. Naše béčko pouze
remizovalo doma s Výškovem 1:1 a nachází se na
8. místě Okresního přeboru. V mládežnických družstvech, kde nejde ani tak o výsledek, ale o radost
ze hry, opět padalo hodně gólů a přítomní rodiče
i fanoušci se dobře bavili.
Nikdo z nás si však nechtěl připustit, že tyto zápasy byly pro letošní rok poslední. Covid-19 opět
fotbal, ale také všechny ostatní sporty, zastavil. Bezpečnostní zdravotní opatření nám nedovolila
společně trénovat, a jelikož se netajíme tím, že se chceme poprat o postup a vrátit se do Krajského
přeboru, připravil trenér dospělých pro hráče individuální tréninky. Dnešní moderní technologie
a především chytré telefony a hodinky dokáží plnění individuálních tréninků velice dobře zkontrolovat a vyhodnotit. Hráči tréninky plní zodpovědně! Trenéři mládežnických tymů jsou s hráči také
v kontaktu a vzájemně si přes sociální sítě zasílají videa a fotky ze sportovních aktivit.
Ani náš výbor nezahálí, opravili jsme další část naší malé hospůdky, zrekonstruovali jsme prostor pro
sportovní náčiní, máme připravené zimní soustředění a začínáme připravovat další ročník tradičního Fotbalového plesu.
A jelikož naši hráči od dospělých až po ty nejmenší fotbal milují, využili jsme hned první příležitost
v rámci rozvolnění a v souladu s bezpečnostními opatřeními jsme se v omezeném počtu sešli 5. 12.
na prvním společném tréninku. Všem bylo jedno, jaké je počasí, že mrzne, trénink jsme si náramně
užili a už se těšíme na další!
Pevně doufáme, že se situace ohledně Covid-19 jednou pro vždy vyřeší a vrátíme se tam, kde nám
fotbalistům je nejlépe a to na zelený pažit! Věříme, že i vám náš fotbal chybí a těšíte se, až si budete
moci přijít zafandit. V areálu hriště v současné době také vyrůstá velké dětské hřiště, které určitě
udělá radost nejen dospělým, ale především dětem.
Jménem všech fotbalistů FK Dobroměřice vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a pro rok
2021 pevné zdraví.
Text a foto: Michal Ipser
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