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Jaro náročné na organizaci
Májového vyvedení nevěst
a výročních oslav máme za sebou. Teď nás čeká opět práce
na realizaci stavebních projektů (chodník v ul. 5. května, příprava projektů na rekonstrukce
dalších komunikací), ale také
další práce na budově bývalé
školy a mnoho dalšího. A proto
tentokrát budu stručná, protože obsah tohoto vydání vše
vypoví za mě. Co ale nesmím
opomenout, je veliké poděkování všem, kteří se nejen na
organizaci oslav a dětského
dne o víkendu 8. a 9. 6. podíleli
jakýmkoli způsobem. Velkou radost mám, že jsme otevřením školy a zpřístupněním části tohoto objektu v rekonstrukci, mohli řadě z vás zprostředkovat milá a často i dojemná setkání s bývalými učitelkami a družinářkami, které v naší škole působily. S tím mi velmi pomohla Jarmila Vernerová a tak
poděkování paří především jí, ale i ostatním. Podobná setkání pak probíhala i v ostatních „našich“
budovách a na úrovni spolků. A tak mi dovolte, abych ještě jednou všem nejen poděkovala, ale také
pogratulovala, jak se svého díla skutečně s velkou ctí zhostili. A samozřejmě zásluha na proběhlém
celém víkendu patří také vám všem, kteří jste přišli a vše jste si užili.
Ivana Sihlovcová
Přeji všem krásné léto plné slunce a pohody.
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Napsali o nás, o našich kulatých oslavách
V sobotu 8. června vás čeká náročný víkend. Jak
jste dospěli k tomu, že slavíte všichni najednou?
Loni na podzim jsme hledali, jak je to s „kulatinami“ naší obce. Po prohlédnutí kronik a dalších
zdrojů jsme zjistili, že to bude v roce 2019 již 800
let od první písemné zmínky o obci. A začaly přípravy. Shodou okolností v tu dobu přišli hasiči, že
v roce 2019 mají také výročí (125 let) a chtějí pořádat oslavy. A při té příležitosti se zjistilo, že kulatiny oslaví i Sokol (rovných 100 let) a že v tomto
roce uplyne již 40 let od té doby, co se poprvé
pro děti otevřely dveře naší mateřské školy.
Takže jubilea oslavíte společně?
Ano, uspořádáme v jeden den společné oslavy.
Protože naše spolky nejen s obcí, ale i vzájemně
mezi sebou velmi dobře spolupracují a doplňují
se, spojení sil je pro nás naprosto přirozené. Představit se během nich dostanou nejen oslavenci,
ale všechny spolky, které v obci máme. Veřejnosti
se také otevřou obecní budovy, aby mohli lidé
posoudit, jak se za uplynulá léta změnily.
Uspořádáte v rámci oslav setkání rodáků?
Jako sraz rodáků oslavy nepojmeme. Dohledat
všechny, kteří se tu narodili nebo tu žili, je složité
a neradi bychom na někoho zapomněli. Vznikla
by tak nepříjemná situace, které chceme přede-

jít, kdybychom zapomněli někoho pozvat. A to
nechceme. Spoléháme se tak na sílu sociálních
sítí, webových stránek a médií, které informaci
o výročí šíří dál. Nejspolehlivějším informačním
kanálem jsou ale samozřejmě sami obyvatelé
naší obce, kteří pozvou své příbuzné a známé a ti
o oslavách poví dalším a dalším. Kdo se o nich
dozví, je k nám srdečně zván.
Co tedy nabídnou zpřístupněné budovy?
V každém objektu návštěvníkům nabídneme
něco zajímavého. Den otevřených dveří bude
probíhat od 9 do 12 hodin. Mateřská škola představí své učebny, příchozím nabídne „školkové“
občerstvení, což dělá například i v rámci rodičovských schůzek. Děti a učitelky budou v rámci
akce prezentovat svoje výrobky z keramické dílny. Troufnu si říci, že posun školky za uplynulá léta
je nejvíce viditelný ze všech budov. Školka prošla
rekonstrukcí po stavební stránce, ale díky progresivitě paní ředitelky se proměnila i školní zahrada, máme zde keramickou dílnu, ale je zbytečné
o tom mluvit, přijďte se podívat.
Dalším otevřeným objektem bude místní sokolovna. Plně funkční prostor s klubovnou, ve které
budou vystaveny fotografie z různých období
sokolské jednoty, dokumenty o vývoji spolku
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v obci, jak se starali o budovu i jak sháněli peníze
na opravy i činnost. Členové spolku zájemce po
sokolovně provedou. Ani tady nebude chybět
možnost se občerstvit. Pro zájemce budou k zakoupení trička a hrnky, tolik jen ve stručnosti, co
si sokol pro návštěvníky připravil.
Prohlídky umožní také členové dobrovolné jednotky hasičů v hasičské zbrojnici. Také oni mají
připraveny pro návštěvníky hrnečky jako upomínku, občerstvení, fotografie a na přípravách se
podílí jak dospělí hasiči, tak i malí Soptíci.
Obec zpřístupní tři objekty – významné budovy.
Mezi nimi nebude chybět místní kostel sv. Matouše, který sice není ve vlastnictví obce, ale ta
ho má v dlouhodobém užívání. Tam si budou
lidé moci zakoupit svíčky s vyobrazením kostela.
Dalším objektem je obecní úřad s knihovnou, kde
budou jako upomínkové předměty připraveny
magnetky a průvodce Na kole i pěšky. Posledním
objektem bude budova bývalé školy. Tou je myšlena budova na křižovatce s č. p. 2, ne budova
naproti obecnímu úřadu s č. p. 5, která je zapsaná
na seznamu kulturních památek.
Tato budova je dlouhodobě nevyužívána, co
v ní připravujete?
Budova č. p. 2, kde škola fungovala do devadesátých let, má pro Dobroměřice velký význam. V minulosti tady byla snaha najít pro ni využití, nabízel
se sociální dům, což byla ale velice drahá varianta. Druhým a stále živým záměrem je revitalizace
školy na multifunkční dům. Na to už máme také
připraven projekt. V roce 2014 jsme žádali o dotaci, ale tu jsme nezískali. Nakonec se ukázalo, že je
to možná dobře. Projekt je totiž zpracovaný nešťastně a museli bychom se ho držet. Ozdobná
fasáda na budově je ve špatném stavu, musí být
odstraněna a znovu obnovena. Štukování uvnitř
budovy je naopak zachovalé, ale projekt počítá
se zateplováním zevnitř, což by zachované štuky
zničilo. Střecha už je hotová, ale v řadě dalších
částí projektu určitě půjdeme do změny stavby.
Multifunkční dům tedy počítá s umístěním obecního úřadu, knihovny, obřadní síně a také prostor
pro klubovou a spolkovou činnost.
Přípravy projektu začaly již před lety, v jakém
stádiu jsou nyní?
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Aby se mohlo začít, musel se nejdříve přestěhovat sběrný dvůr, ale, bohužel, nebylo kam. Začali
jsme tedy hledat lokalitu. Byl to složitý proces,
ale povedlo se. Druhým rokem už sběrný dvůr
funguje na okraji obce, kde jsme získali pozemky
a zastřešený objekt. Vše proběhlo částečnou směnou a nákupem od Rolnického družstva Dobroměřice. V prosinci roku 2017 bylo vše připraveno
tak, aby se dvůr přestěhoval. Přemístění sběrného
dvora byla podmínka pro začátek opravy střechy,
s níž byly problémy již od roku 2015. Tehdy ji poničil silný vítr. Střecha byla zajištěna, ale její rekonstrukce byla nutná. Když opravy začaly, nepřálo
počasí a stavba se zpozdila. Nicméně v současné
době má budova zpět svoji taškovou střechu, za
což jsme velice rádi. Nahradila dříve umístěné hliníkové desky.
Budou při rekonstrukci obnoveny fasádní prvky?
V loňském roce jsme objednali fotografku, kterou
jsme plošinou zvedali právě k fasádním prvkům.
Potřebovali jsme kompletní fotodokumentaci
všech detailů, aby pak mohly být obnoveny do
co nejpůvodnější podoby. Nyní probíhá stanovení průběhu sítí kolem budovy, aby mohla být
budova odizolována a následně musí dolů fasáda. Příští rok plánujeme výměnu oken a opravu
stávajících dřevěných dveří – původních, které
zachováme. Čeká nás ještě dlouhá práce. Celou
rekonstrukci, která bude probíhat po etapách,
budeme pravděpodobně financovat z obecního
rozpočtu. Dotace by mohly znemožnit opravy
něčeho, co bychom chtěli zachovat nebo mít jinak, než bylo původně v projektu zamýšleno.
Co nabídne budova během dne otevřených dveří?
Chtěli bychom návštěvníkům ukázat vnitřek školy. Ten viděli po letech například někteří bývalí
žáci, kteří ji navštívili v rámci třídních srazů. Jsme
rádi, že se nám povedlo oslovit bývalé paní učitelky a družinářky, které nám přislíbily účast při
otevření. V jedné z učeben připravíme interiér
tak, jako v dobách, kdy se tu učilo. Budou tam
původní učební pomůcky i lavice. Do budoucna
bychom tuto třídu chtěli zachovat jako muzejní.
Bude prostřeno také ve školní jídelně, otevřeno
bude i výdejní okénko v kuchyni, aby i tam mohli
bývalí strávníci nakouknout. Také škola nabídne
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upomínkový předmět, nechali jsme pro ni symbolicky udělat keramické zvonečky. Na nich je
vyobrazena perokresba, kterou máme na hlavičkových papírech.
Odpoledne budou oslavy pokračovat průvodem?
Od 13 hodin vyrazí slavnostní průvod, kterého se
zúčastní všechny slavící spolky, ale také ostatní
z místních spolků – modeláři, chovatelé, rybáři.
Průvod vyjde od hasičské zbrojnice, v jeho čele
půjde kapela Pichlovanka, pojede v něm kočár
tažený koňmi, na jehož povozu se mohou svézt
návštěvníci dříve narození, kteří by trasu průvodu neušli. Účastníci průvodu se ale budou moci
svézt i v dalších prostředcích – pojede stará hasičská stříkačka tažená koňmi, na chvíli se vrátí
naše hasičská Amálka, která je nyní u sběratele
aut Petra Šebesty ve Hříškově. Pojedou i ostatní
obecní auta - Fabie, zametací vůz, elektromobil,
modeláři pojedou s terrou, rolnické družstvo
s „babosedem“. K vidění budou opět kroje a uniformy, ve kterých půjdou členové spolků. Zajištěn
je policejní dohled a máme vyřízeno povolení ke
zvláštnímu užívání komunikace. Průvod projde
až do malých Dobroměřic a na zpáteční cestě
skončí na fotbalovém hřišti.
Na co se mohou návštěvníci těšit potom?
Od třetí odpolední je připraven dětský den pro
dospělé. Ten jsme pořádali poprvé loni na posvícení a byla to velká legrace pro soutěžící i diváky.
Tentokrát vynecháme soutěž v pojídání párků ve
štafetě, ale nahradí ji sedmimílové lyže, ostatní
netradiční disciplíny se nezmění. O párky soutěžící ale nepřijdou, protože řezník Václav Vincík
z Lenešic nám je poskytne jako jednu z odměn za
nepochybně skvělé výkony aktérů. Do čtyřčlenných týmů se může přihlásit kdokoliv, zástupci
spolků i návštěvníci. Soutěží je celkem pět, některé pro celý tým, některé pro jednotlivce, které
si tým zvolí. Je to štafetový kyvadlový běh s občerstvením v průběhu soutěže, skákání v žoku ve
dvojicích, oblíbené pití piva brčkem, ale neměla
bych asi prozrazovat úplně všechno.
Od 17 hodin odehrají domácí fotbalisté mistrovské utkání s Vilémovem. Pro ty, co nechtějí
sledovat fotbal, se nabízí například procházka
na nedaleký vrch Červeňák. Ujistili jsme se, že
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bude otevřeno a zásoby občerstvení navezeny.
Od osmé večerní pak bude v kulturním domě
taneční zábava. Tím otevřeme další obecní budovu, která si také zaslouží, aby si ji lidé prohlédli.
V restauraci bude občerstvení zajišťovat i přes poledne její provozovatel Roman Voříšek.
Na děti jste s programem určitě nezapomněli?
Určitě ne. Našim nejmenším bude věnováno
nedělní odpoledne, kdy je připraven dětský
den. Ten pořádáme ve spolupráci se společností Eko-Kom, díky níž bude dětský den na hřišti
obohacený o velký skákací hrad a zábavný stánek s odpadovou tématikou. Chybět nebudou
tradiční soutěže, které zajistí naše spolky. Bonusovou disciplínou pro děti do deseti let budou
tzv. popelkáry – šlapací káry z popelnic. Svézt se
děti boudou moci tradiční mašinkou a pohoupat se na lodičkových houpačkách. Všechny tyto
atrakce mají zdarma. Dětský den skončí tradičně
hasičskou pěnou a děti si jako obvykle na závěr
opečou buřty. Není to úplně vše, ale něco si přece musíme nechat jako překvapení.
Vydali jste u příležitosti oslav knihu historie obce?
Knihu jsme k oslavám nevydali. Pravidelně –
čtvrtletně - vydáváme obecní zpravodaj, kde
zveřejňujeme pozvánky nebo reportáže z činnosti spolků, i potřebné informace z dění v obci.
Ten dáváme zdarma do schránek všech domů
v Dobroměřicích, elektronická verze je k dispozici
na webu obce. Každý kdo má zájem, může si informace dohledat několik let zpětně.
Teď už zbývá jen objednat počasí…
Oslavy se konají na Medarda a říká se: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Vzhledem k tomu, že
předpovědi avizují sucho, pranostika by se potvrdit neměla a my věříme, že na naše oslavy pršet
nebude. Počasí jsme objednali, jen nevíme, jestli
přepravní společnost doručí zásilku včas.
Je také na místě poděkovat členům našich spolků i všem, kteří se na organizaci akcí podílejí
a také sponzorům, kteří na oslavy přispěli. Významně nás podpořila společnost Eltodo, správce veřejného osvětlení, ale jsou i další, které jsem
dosud nejmenovala, např. místní podnikatel Ondřej Světlý, Rolnické družstvo Dobroměřice, nebo
pan Evžen Myslivec.
Děkujeme za rozhovor.
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Sokolové z Dobroměřic a z Loun, ve spolupráci s dobroměřickým Sborem dobrovolných hasičů,
připravili na poslední dubnový
den tradiční pálení čarodějnic
Po roce čarodějnice, ale i čarodějové, nastartovali opět své stroje v podobě různých
košťat a košťátek a přistáli na vrchu Červeňáku, kde plnili různé úkoly a soutěže, jako
např. slalom na koštěti, hod koštětem na cíl
a nebo ropuchou do kotlíku. Počasí se skvěle vydařilo a tak podvečer mohl být zakončen opékáním buřtíků. ČARODĚJNICE příští
rok opět na Červeňáku!
Text a foto: Iva Hušková
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V letošním roce náš DOBROMĚŘICKÝ SOKOL
oslavuje 100 let od svého založení. Hlavní oslava
tohoto výročí proběhla v sobotu 8. 6. 2019, kdy
se sokolovna otevřela pro členy Sokola i širokou
veřejnost. Připravena byla výstava historických
fotografií, dokumentů i dobových sokolských
krojů. Z nedávné historie pak návštěvníci obdivovali spoustu diplomů, pohárů a ocenění,
která za celou svou dobu působení členové
Sokola získali. Nezapomnělo se ani na nejmenší
návštěvníky, kteří si užívali pohybu při zdolávání
opičí dráhy, která pro ně byla sestavena z různých cvičebních prvků. Posezení s připraveným pohoštěním ve formě napečených pochoutek z dílen sester sokolek pak bylo příjemným zakončením celé výstavy.
Pro zasloužilé a nejzkušenější členy Sokola byly připraveny upomínkové předměty. Velmi nás potěšilo, že se i ti nejzkušenější matadoři přišli do sokolovny podívat a zavzpomínat na doby minulé.
V průběhu dne docházelo k milým a dojemným
setkáním, kdy se potkávalo několik generací sokolů a jejich potomků, kteří stejně jako my naslouchali, co vše v Sokole starší sestry a bratři za-

žívali. Děkujeme všem, kteří nás stále podporují.
Všichni příchozí návštěvníci si mohli prohlédnout budovu sokolovny, dalo by se říci od sklepa až po půdu, včetně přilehlých prostor, které
k sokolovně patří. Mnozí návštěvníci vzpomínali
na léta, kdy se ve sklepení sokolovny hrálo loutkové divadlo a v osmdesátých letech minulého
století zde byla klubovna, kde se sházeli mladí
z celého okolí. I tento prostor byl zpřístupněn veřejnosti, která
se mohla přesvědčit, že podlaha dnešní klubovny neboli strop
sklepa, který v osmdesátých letech vyhořel, je již opraven. To
však nebyl jediný prostor, který museli sokolové po revoluci
dávat do pořádku. Z historických fotografií je jasně vidět, jak
sokolovna na začátku devadesátých let minulého století vypadala. Obrovská dřina a nespočet hodin dobrovolné práce
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dobroměřických sokolů udělat ze zdevastované
budovy zpět tělocvičnu se podařila a my tak
máme prostor, kde se mohou scházet další generace malých Sokolů. VELKÉ DÍKY VŠEM.
Po dopolední prohlídce sokolovny se všichni
oslavenci - Obec Dobroměřice 800 let, hasiči
125 let, Sokol 100 let a mateřská škola 40 let - sešli na návsi, odkud vycházel slavnostní průvod.
V čele byly naše mažoretky, které zdatně pochodovaly po celou dobu průvodu. Velkou skupinu
Sokolů pak vedli stávající činovníci oblečeni
do staročeských krojů. Průvod prošel po hlavní
silnici celou obcí a byli to právě Sokolové, kteří
dokázali vytvořit krásnou slavnostní atmosféru.
Celý slavnostní den byl zakončen na fotbalovém
hřišti, kde se konaly týmové soutěže pro dospělé. Náš tým ve složení Iva Hušková, Karel Aulický,
Anna Benešová, Kateřina a Pavla Srbovy a Klaudie Demeterová byl velmi namotivován a i díky
podpoře diváků vybojoval 1. místo.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří
pomohli s organizací tohoto slavnostního dne,
a popřát našemu Sokolu mnoho dalších generací, které budou ctít jeho myšlenky a zachovávat
jeho historii.
Text a foto: Iva Hušková
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10. 3. 2019 technická pomoc + školení
výjezdové jednotky

Už pomalu plánujeme ples další, v pořadí 13.
Kromě školení výjezdové jednotky jsme byli
povoláni na technickou výpomoc, kdy vlivem
nepříznivého počasí došlo k uvolnění střešní
krytiny na domě v Dobroměřicích.
Foto: Michal Kováč
26. 3. 2019 kočka
Vzhledem k tomu, že hasiči nepomáhají jen lidem, ale i zvířatům, jeli jsme pomoci s malou
kočičkou. Vylezla vysoko na strom a nemohla
(neuměla slézt) dolů.
30. 3. 2019 školení velitelů v Cítolibech
Kromě mimořádných akcí jsme během března
prováděli dozor při plesech v Lounech a Dobroměřicích, úklid hasičárny i výcvik jednotky.
S dozorem při plesech jsme pomáhali i v dubnu. Ale museli jsme také začít připravovat náš
12. ples, jeho druhou část.
13. 4. 2019 12. ples, 2. část

Druhá část našeho plesu se opět povedla. Vystoupení Soptíků, skupiny Cyr Wheel, kapela Reflex, tombola… na vše jsme měli kladné odezvy.
Museli jsme také využít příležitosti a popřát naší
Jarmilce k jejím 2x20. narozeninám.

18. 4. 2019 Rada mládeže Louny + zkouška
agregátů
24. 4. 2019 Schůze kulturní komise
26. 4. 2019 Školení radiostanice v Lounech
27. 4. 2019 Sběrová sobota + Branný závod
Slavětín
Při sběrové sobotě pomáhali někteří členové
sboru OÚ Dobroměřice se svozem odpadu. Děkujeme jim, bylo jich málo, protože ostatní jeli
s dětmi do Slavětína na Branný závod.
30. 4. 2019 Čarodějnice
Poslední dubnové dny patří tradičně k pálení
čarodějnic. My jsme byli jako dozor při pálení
čarodějnic na Červeňáku.
Během dubna stále ještě probíhaly dozory na
plesech, kroužek dětí a samozřejmě náš doprovod dětem na závody.
1. 5. 2019 úklid
Květen jsme začali velkým jarním úklidem v hasičárně (ne že by se jinak průběžně neuklízelo,
ale když nemrzne, jde to lépe).

Dobroměřický zpravodaj
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4. 5. 2019 Memoriál Karla Raise
+ Tohatsu Cup Bechlín
Tuto sobotu probíhal další ročník Memoriálu
Karla Raise. Pomáhali jsme s dopravou u nás
v obci, závod se jel až do Počerad a obec byla
několik hodin uzavřená.
A naši soutěžní zástupci vyrazili do Bechlína na
další kolo Tohatsu Cupu, přivezli 4. místo.
7. 5. 2019 pokládání věnců

Byli jsme spolu se Soptíky, zástupci obce a ostatních spolků uctít památku padlým položením
věnců.
Foto: Jiří Sailer
8. 5. 2019 Tohatsu Cup Vroutek
+ příprava na Máje

O státním svátku jsme vyrazili na další závody, tentokrát do Vroutku. Zde jsme skončili na
5. místě.
Foto: Monika Dědková

Po návratu ze závodů nás čekal další úkol – dovoz májek a krále, aby bylo co zdobit a rozvážet.
Foto: Jiří Sailer
9. 5. 2019 zdobení májek
Ve čtvrtek jsme májky i krále spolu se sokolkami
a ostatními dobrovolníky, kteří přišli, připravovali
na jejich rozvoz a stavění následující den. Všem
děkujeme za pomoc!
11. 5. 2019 Máje
Od rána byla všechna svobodná děvčata ve
vesnici nervózní a čekala na svoje slavnostní vyvedení z domu. Nastaly Máje, jedna z nejoblíbenějších slavností. Samozřejmostí byla návštěva
u nejmladšího a nejstaršího občana obce. A musíme říct, že poslední zastávka u Víti Hrnčíře se
stala asi už legendární a možná začala nová tradice. Den byl ukončený Májovou zábavou v hasičárně, k poslechu a tanci hrála kapela Reflex.
25. 5. 2019 Tohatsu cup Obora
Další kolo Tohatsu Cupu nás čekalo v Oboře.
A konečně jsme se pořádně radovali – 3. místo!
31. 5. -2. 6. 2019 Trucky Panenský Týnec

Poslední víkend v měsíci jsme dělali dozor na
1. srazu Trucků v Panenském Týnci. Úžasný zážitek.
Foto: Jiří Sailer
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8. 6. 2019 Oslavy 125. výročí založení sboru

2. 6. 2019 Okresní kolo PS Telce – děti

Do Telec jsme jeli s dětmi jako technická četa,
rozhodčí a stopeři.
Foto: Lenka Pletichová

Dlouho dopředu se připravovaly společné oslavy v obci, kdy obec slavila
800 let od první písemné zmínky v obci, 40 let
od otevření mateřské školky, 100 let od založení Sokola a my slavili 125 let od založení sboru.
Otevřená byla i škola, OÚ, všechny spolky se
zúčastnily slavnostního průvodů obcí. V prostorách hasičské zbrojnice byly vystavené historické i novodobé stříkačky, dokumenty, uniformy
a fotky, u kterých se zastavil, a často pobavil, skoro každý. Maminky a babičky nám napekly občerstvení, za to jim moc děkujeme! Do slavnostního průvodu jsme jeli s oběma auty a s námi
pozvaní hosté a Soptíci. Odpoledne proběhlo
v zábavné formě se soutěžemi pro dospělé,
smáli jsme se všichni.
Foto: Lenka Pletichová, Jitka Strážnická
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9. 6. 2019 Dětský den
Hned po oslavách založení nás čekala oslava
dětského dne. Měli jsme dvě disciplíny, za jejichž splnění dostaly děti odměny.

Foto: Lenka Pletichová
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15. 6. 2019 Minice

Dnes jsme jeli ke kamarádům do Minic obhajovat Putovní pohár starosty města Kralup nad
Vltavou. Pohár jsme si sice zpátky domů neodvezli, ale i tak jsme spokojení, skončili jsme třetí.
Foto: Alena Vávrová

16. 6. 2019 Tohatsu Cup

V neděli jsme se stali pořadatelem 4. kola Tohatsu Fire Cupu. Přijelo 12 družstev, naše SDH skončilo
na 4. místě. Děkujeme FK Dobroměřice za půjčení hřiště a prostor.
Text a foto: Lenka Pletichová
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 13. 4. 2019 začala Soptíkům závodní sezóna,
a to branným závodem v Cítolibech – O pohár
starosty městyse Cítoliby, kterého se zúčastnila 3 družstva. Družstva starších skončila na
9. a 10. místě, a kategorie Dorost skončila na
místě 4.

 17. – 19. 5. 2019 se konal dvoudenní závod
Plamen v Novém Sedle, kde se děti umístily
na 5. místě.

 Dalším závodem, kterého se Soptíci 27. 4.
2019 zúčastnili, byl Branný závod aneb Procházka jarní přírodou ve Slavětíně. Zde závodila 4 družstva, z toho v kategorii Děti i kategorii Dospělých vybojovala dvě 2. místa.
 4. 5. 2019 i za velmi nepříznivého a deštivého počasí bojovali Soptíci ve Lhenicích ve Lhenickém dvojboji, kde vybojovali 6. místo.
 Soptíci nejen závodí, ale účastní se i obecních akcí. 8. 5. 2019 se účastnili slavnostního pokládání věnců k pomníku padlých. Podíleli
se také při přípravách na Máje při zdobení májek i při hlídání májky. Užili si spaní v hasičárně
a druhý den se zúčastnili průvodu obcí.
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 25. 5. 2019 v Oboře děti získaly 1. místo v Memoriálu Milana Šalouna. Odměnou jim bylo dobrovolně nedobrovolné koupání v kádi, které si všichni užili
a zde také vznikla nová hymna Soptíků
– „Tak jsme první, no a co“.
 2. 6. 2019 se za jednotlivce v kategorii dorostu v závodech v Telcích na
start postavila Barbora Kouříková –
4. místo a Tomáš Chlup - 7. místo.
 8. 6. 2019 probíhaly v obci velké
slavnosti, Sbor dobrovolných hasičů slavil 125 let od svého založení a Soptíci
se účastnili nejen samotného průvodu
obcí, ale také příprav na slavnosti, pomáhali s výzdobou, ale i s úklidem. Tímto
patří dík nejen Soptíkům, ale také jejich
rodičům za pomoc s občerstvením.
 15. 6. 2019 probíhala soutěž v požárním útoku v Chrabercích, kde se opět k radosti všech
ozývala hymna Soptíků – „Tak jsme první, no a co“.

Ani o prázdninách nebudou Soptíci zahálet. Odpočineme si sice od soutěžení, ale chystáme se na
5. letní soustředění a vypravíme se také na rafty.
Text a foto: Jarmila Burešová, foto: Lenka Pletichová
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Druhé čtvrtletí roku 2019 pro členy klubu RC MODELÁŘ 
proběhlo v duchu různých akcí a práce na letišti
Opět super závody, sice s menším počtem
Naše střecha
účastníků, ale moc vydařené. Počasí se povedlo
a nebyla nouze ani o karamboly. Naši piloti se
umístili na 6. a 5. místě.

Obecní slavnosti a DD pro dospělé
a den dětí 8. - 9. 6.

Naše střecha na přístřešku již potřebovala výměnu a tak místopředseda p. Vlček zorganizoval brigádu na její opravu. Dvoudenní práce se
moc povedla a plechová střecha s povrchovou
úpravou vypadá fakt skvěle! Finanční prostředky
byly částečně čerpány z příspěvku od naší obce
pro náš klub. Všem, kteří se na opravě podíleli,
velký dík!
Jarní EPP combat s datem 23. 3.
- již 7. ročník

Akce, na kterých jsme byli součástí jak v sobotu
v průvodu s naší modelářskou TEROU a družstvem Modelek při soutěžích dospělých. V neděli pak s naší tradiční soutěží pro děti - jízda
zručnosti s RC autíčky. Byl to „NÁROČNÝ“ víkend
určitě pro všechny obecní spolky, ale užili jsme
si legraci a zábavu a tak to má být.
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Modelářský den v Dobroměřicích
Každoroční akce konaná na našem RC letišti
s ukázkami modelů, dětské soutěže, jízda na
koníku, malování na obličej, legrace, zábava,
to vše čekalo na děti v sobotu 18. 5. Velkým
překvapením po zahájení byl velmi nízký průlet letadla nad naším letištěm, pilotovaný majitelem firmy na zpracování plastů v naší obci.
Tímto bych mu rád moc poděkoval za jeho
ukázku, bylo to super! A nejen jemu, všem,
kteří se na akci podíleli. Pokud bych měl jmenovat tak určitě p. Karlu Slámovi, který letošní
rok oslaví 80. narozeniny a jeho vitální přístup
je neskutečný!
Všem vám přeji krásné léto a pohodové
prázdniny za celý RC modelářský klub.
Text a foto: Libor Sláma

Počasí našemu modeláři nepřálo
V červnu se opět jeden z našich členů zúčastnil
závodů maket na Rakovnickém letišti. Bohužel
odevzdal putovní pohár za loňské 1. místo za
nejlepší let, ale ne proto, že by špatně zalétl.
Letová část byla odvolána pro silný, nárazový
boční vítr po té, co spadly tři makety. Hodno-

cení bylo tedy pouze statické (soutěž o nejlepší
model). Už to vypadalo na 2. místo jako v roce
2018, ale pak představil svojí maketu celkem
neznámý mladík, snad z Litvínova, a všem klesla
brada nad precizností a detailním zpracováním
modelu (Albatros WWI - viz foto vlevo).
Takže na Igora V. zbylo 3. místo. Registrováno
bylo 18 pilotů s celkem asi 30 modely.
Text a foto: Libor Sláma
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Malé poohlédnutí za II. místní výstavou drobného zvířectva
V trochu nezvyklém předprázdninovém čase
se uskutečnila v prostorách dvora bývalé školy
v naší obci další výstava králíků, holubů, drůbeže
s expozicí exotického ptactva. Školní dvůr během několika dní změnil velmi výrazně podobu
oproti době nedávno minulé. Celkem třicet šest
vystavovatelů k nám dovezlo více než dvě stě
padesát zvířecích miláčků. Nejvíce byla zastoupena drůbež, která byla vystavena ve čtyřiceti
pěti voliérách. Holubů bylo představeno více
než sedm desítek.
Expozice králíků byla sice nejmenší, ale rozmanitost plemen byla patrná. Byla zastoupena velká,
střední, malá, zakrslá i krátkosrstá plemena.
V pátek proběhlo odborné posouzení exponátů
posuzovateli pro jednotlivé kategorie. Dvacet
nejlepších zvířat obdrželo čestnou cenu. Hodně zvířat bylo prodáno novým majitelům. Lze si
jen přát, aby se některý z kupujících stal členem
ČSCH, případně členem naší základní organizace v Dobroměřicích. Velkou radost nám udělala páteční hromadná účast dětí z MŠ Lenešice
a MŠ Dobroměřice. Pro děti mimo poznávání jednotlivých druhů a plemen, byla připravena další
zábava jako je vybarvování sádrových odlitků či prohlídka časopisu Chovatel. Naší vzácné návštěvě
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jsme předali maličkosti jako vzpomínku na návštěvu u nás. Určitě chceme v nastaveném trendu
pokračovat a případně přijít při příští výstavě s nějakým dalším obohacením.
Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníků, kteří nám pomohli při realizaci samotné výstavy,
včetně úklidu klecí, sponzorům a především OÚ Dobroměřice za vydatnou pomoc a poskytnutí
prostor pro naši akci.
Za ZO ČSCH Dobroměřice Josef Vilhelm a Petra Roháčová
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Jaro
ve školce

Jarní období, které jsme přivítali tradičním vynášením Morany z pečiva do místního rybníka, bylo
v mateřské škole plné společných akcí. Ještě v březnu se děti zúčastnily festivalu mateřských škol
Lounská Mateřinka, kde měly s tanečním vystoupením „Bouře“ velký úspěch.
Mateřskou školu navštívil známý břichomluvec Zdeněk Polách s Matýskem a jeho kamarády, divadlo Řimbaba, děti navštívily místní knihovnu, Vrchlického divadlo v Lounech i fotbalové hřiště
v Lounech, kde bylo připravené sportovní dopoledne „Hledáme fotbalové hvězdičky“.

Velkou výzvou pro nás byly také velkolepé oslavy obce Dobroměřice a naše výročí 40 let od otevření
mateřské školy. V sobotu 8. 6. jsme otevřeli dveře školky široké veřejnosti a zapojili se do slavnostního průvodu. Poslední a rozlučkovou akcí bylo Loučení s předškoláky, kde děti z celé školky měly
pro rodiče a známé připravené představení, při které jsme se s našimi nejstaršími dětmi stylově, jak
jinak v tomto školním roce než environmentálně, rozloučili a popřáli jim do jejich nové životní etapy
školáka mnoho štěstí a úspěchů.
Text: Ludmila Jirotková, foto: G. Andrásová
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S anděly
v pekle

Nezvykle brzy, od 31. 3. do 5. 4. 2019, jsme s dětmi odjeli do Josefova Dolu do hotelu Peklo. Tento
termín jsme museli dodržet, protože jsme na pobyt získali od Státního fondu životního prostředí
dotaci. A tak 30 dětí, které s námi vyjely, měly pobyt téměř za poloviční cenu. Celý školní rok jsme
pojali environmentálně a hodně v souladu s přírodou. Ne jinak tomu bylo v Pekle. S sebou jsme
vezli lektorku EVVO z Ekocentra Dymnivka v Postoloprtech Ing. Zdeňku Parýzkovou, která pro děti
měla každý den připravený pestrý 6ti hodinový program zaměřený na živly. Postupně se tak děti
seznamovaly se sílou slunce, země, vody a vzduchu. Naučily se několik říkanek a písniček, které
otevíraly pravidelný EKO program. Děti hrály pocitové hry, z dostupných přírodnin skládaly obrázky,
bubnovaly na africké djembe, v badatelské dílně pozorovaly, co vše žije v půdě, prováděly pokusy
s vodou, venku pokusy se sílou vzduchu a mnoho dalšího.

Počasí bylo nádherné, tak jsme téměř všechny aktivity prováděli venku. Ani letos nás nezklamalo
vybavení a ochota personálu hotelu Peklo pro děti, za což jim velice děkujeme, protože i díky nim
patřil tento pobyt k těm nejhezčím. Dále moc děkuji Ing. Zdeňce Parýzkové za profesionální přístup
a úžasný program, kolektivu Dobroškolky, který se na pobytu spolupodílel a v neposlední řadě také
dětem a jejich rodičům.
Text a foto: Ludmila Jirotková
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Fotbalová sezóna 2018/2019 skončila
Tato sezóna byla především pro naše dospělé
„A“ mužstvo specifická tím, že si poprvé v historii dobroměřického fotbalu zahrála nejvyšší
krajskou soutěž Krajský přebor.
Proč píši v minulém čase? To je z toho důvodu,
že jsme skončili na 15. místě a to je místo, ze
kterého nejspíš sestoupíme zpět do 1.A třídy.
Nicméně Krajský přebor byl pro nás všechny
velkou zkušeností a věříme, že se tam v blízké
budoucnosti vrátíme.
V Krajském přeboru jsme odehráli řadu kvalitních zápasů, paradoxně výsledkově i herně se
nám více dařilo s mužstvy z horních pater tabulky. Za zmínku stojí domácí zápas s FK Louny
(ti Krajský přebor vyhráli a zaslouženě postupují
do Divize), který jsme prohráli 0:1 po bojovném
výkonu a na který se přišlo podívat 600 diváků!
Většina soupeřů, se kterými jsme hráli, do našeho fotbalového stánku přijeli vůbec poprvé
a nestačili se divit nad úžasnou kvalitou trávníků

na obou hřištích a nad naším zázemím. Musím
tímto poděkovat všem divákům, kteří nás svým
povzbuzováním každý zápas hnali kupředu, na
domácí zápasy chodilo v průměru 250 diváků,
což je na tuto soutěž nadprůměrné číslo. Celá
řada jich s námi jezdila i na venkovní zápasy,
nejvzdálenější utkání jsme odehráli ve Vilémově,
který je od nás vzdálen 130 km (zde jsme po remíze 0:0 vyhráli na penalty 4:3 a získali 2 body).
Cesta autobusem 2,5 hodiny stála za to.
Velkou radost nám udělalo „B“ mužstvo dospělých, které s náskokem 13 bodů suverénně vyhrálo Okresní přebor. Nejvíce gólů v této soutěži
(33) nastřílel náš kanonýr Jan Hendrych. Díky
vítězství v Okresním přeboru náleží našemu
„B“ mužstvu postup do krajské soutěže 1.B třídy. Zda bude hrát „Béčko“ příští sezónu okresní
nebo krajskou soutěž, budeme vědět až po vydání tohoto zpravodaje. Celému mužstvu patří
VELKÁ GRATULACE!

Vítěz Okresního přeboru: B mužstvo, foto: Jiří Krupka
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Velkou radost nám dělá mládež, kterou v každé
věkové kategorii vedou zkušení trenéři a na hře
našich nadějí jsou vidět výrazné herní pokroky.
A v případě, že se některým dětem zatím nedaří
až tak fotbalově, tak z tréninků a celkového přístupu mají radost. Což je pro nás to nejdůležitější, všechny nás to žene dále. Příkladem toho,
že mládež děláme dobře, je to, že od sezóny
2019/2020 přihlašujeme ve spolupráci s FK Postoloprty dorost.
Krátký souhrn jak si naše mládež vedla
v uplynulé sezóně.
Starší žáci zakončili sezónu v Krajském přeboru
na 6. místě, když 9x odcházeli ze hřiště jako vítězové a 15x prohráli, nejvíce našich branek (11)
nastřílel Petr Eichelmann.
Mladší žáci hrající také Krajský přebor skončili na
výborné stříbrné příčce, když 17x vyhráli a pouze 7 zápasů prohráli, nejlepším střelcem byl Miloslav Holub, který se trefil 16x.
Starší i mladší přípravka hraje své zápasy turnajovým systémem, když se vždy čtyři mužstva
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sjedou na hřišti pořádajícího klubu a tam odehrají turnaj tzv. každý s každým. Starší přípravka
takových turnajů za celou sezonu odehrála 18
a mladší přípravka 16. Při těchto zápasech nikdy nejde o výsledek, ale především o to, aby
se děti bavily a měly kladný vztah ke sportu.
Samozřejmě děláme vše pro to, aby fotbal byl
tím, co je bude bavit nejvíce. V průběhu roku
k nám našlo cestu přibližně 15 úplně těch
nejmenších, 3-5 leté děti, kteří se snaží vůbec
poprvé kopnout do míče. Ze zájmu dětí i rodičů máme velkou radost a všechny moc rádi
přivítáme.
Zároveň bych vás chtěl všechny požádat, v případě, že byste měl někdo zájem se jakkoli zapojit do chodu klubu nebo pomoci některému
družstvu např. s tréninkem, přípravou na zápasy
apod., budeme za každou kvalitní pomoc rádi.
Děkujeme za celoroční přízeň, užijte si prázdnin
a už se opět těšíme, až nás přijdete povzbudit
do nové sezóny.
Text a foto: Michal Ipser, FK Dobroměřice
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Nabídka Centra služeb pro zdravotně postižené Louny
Máte zdravotní postižení nebo jste v seniorském
věku a potřebujete v běžném životě pomoc
druhé osoby?
Potřebujete pomoc v péči o své blízké?
Nemáte informace o příspěvcích a dávkách pro
zdravotně postižené a seniory?
Ocitli jste se v dluhové pasti a nevíte jak dál?
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny
Vám umí pomoci.
Centrum je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem se
zdravotním postižením, seniorům a jejich rodinám. Občanům měst a obcí Lounska
nabízí Centrum celou řadu
služeb.
Pečovatelská služba pomůže
se zvládnutím úkonů při péči
o vlastní osobu, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, obstará doprovod
k lékaři i na úřad, vyřídí různé nutné pochůzky. Zajistí potřebnou pomoc a oddálí umístění
v domově pro seniory či jiném pobytovém zařízení.
Odlehčovací služba je určena lidem, kteří pečují dlouhodobě o své blízké. Pečovatelky zajistí
péči a dohled, pokud pečující odjede na dovolenou, potřebuje si vyřešit vlastní zdravotní problémy, pochůzky, odpočinout si od namáhavé
péče atp.
V poradně pro zdravotně postižené a seniory
poradí s žádostmi o různé příspěvky a dávky,
poradí s výběrem vhodné sociální služby, zprostředkují kontakty na opravny a výrobce pomůcek, firmy provádějící bezbariérové úpravy,
úpravy osobních vozidel, poradí s používáním
a drobnou údržbou sluchadla.
Dluhovou poradnu mohou využít lidé, kteří se
ocitli v dluhové pasti a potřebují pomoc při jed-

nání s věřiteli, zpracováním návrhu na oddlužení apod.
Centrum dále nabízí konzultace se spolupracujícími odborníky: s právničkou, fyzioterapeutkou,
foniatrickou sestrou, speciálním pedagogem
atd.
Projekt „Pomáháme pečujícím“ poskytne informace o možnostech péče o osobu blízkou,
o dávkách, důchodech,
úpravách domácnosti, kompenzačních
pomůckách
a dalších záležitostech. Kvalifikovaný tým odborníků
nabízí pomoc přímo v domácnosti, kde naučí pečující
ošetřovatelským dovednostem, polohování.
V půjčovně pomůcek nabízí
Centrum kromě vozíků, chodítek, toaletních židlí a dalších drobných pomůcek nově také zapůjčení
elektrických polohovacích postelí.
Organizace postižených a seniorů si mohou objednat přednášky či besedy s pracovníky Centra
a spolupracujícími odborníky.
Centrum najdete v přízemí bytovky ve dvoře
Domova pro seniory v Lounech. Schůzku je
možné si předem domluvit i na jiném vhodném
místě.

Kontakty pro zájemce jsou:

• telefon kancelář 415 654 308
• mobil ředitelka 608 108 373
• mobil dluhová poradna 774 446 893
• mobil poradna pro OZP a doplňkové služby 736 118 781
• mobil terénní služby 774 446 821
• e-mail szdp.louny@seznam.cz
• www.centrumsluzeb-louny.cz
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