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ZDARMA

Slovo starostky
Všichni jsme se těšili na to, že s odchodem
zimy se snad již konečně zbavíme i covidu
a s jarem se vrátí život do normálních kolejí.
A pak přišel únor a s ním to, co čekal jen málokdo. Všichni si přejeme, ať válka, která je
najednou tak blízko, skončí a ti, kterým řada
z nás pomáhá a zapojuje se do humanitárních sbírek a další formy pomoci, se mohou
zase vrátit domů, jak si většina z nich přeje.
Společnost se znovu rozděluje na dva tábory, lidé začínají být ostražití a nevědí, čemu
mají věřit, co je dezinformace a kde je pravda. Ale pravda je taková, že k nám přicházejí
ukrajinské maminky s dětmi a my se jim
snažíme pomoci, protože nikdo z nás si nedokáže představit, co prožívají. Chci velice
poděkovat všem, kteří se zapojili do humanitární sbírky pro Ukrajinu, jmenovitě paní
Lucii Boučkové, našim hasičům, ale i všem
ostatním, kteří okamžitě zareagovali a k pomoci se připojili. Naše obec přijala nejprve
Pokračování na str. 3
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Pořádek v rámci akce „Ukliďme Česko“

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se pár spolupracovníků firmy Solar Turbines, kde dva z nich bydlí
v lokalitě Na Mořině v Dobroměřicích, rozhodlo udělat dobrou věc pro přírodu a uklidit ji v sobotu
1. 4. 2022 od odpadků. A našli jsme skutečně poklady. Text a foto: Pavlína Kozáková, Jakub Kozák

Děkuji manželům Kozákovým a všem ostatním, kteří uklidili nejen část Dobroměřic, ale i břeh řeky
Ohře v Lounech. Jsem ráda, že jsme operativně mohli přijmout na našem sběrném dvoře sebrané
odpadky a alespoň touto malou měrou je v jejich aktivitě podpořit.
Text: Ivana Sihlovcová, foto: Kozákovi
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Slovo starostky
Pokračování ze str. 1
jednu maminku se třemi dětmi a její sestru, které ubytovala v naší turistické ubytovně. Velmi brzy se nám podařilo pro ně najít pronájem bytu v Lounech, děti
již chodí do školy a jejich maminka našla práci. V současné době máme na ubytovně další tři ženy a dvě malinké děti z Kyjeva. Děti i s maminkou docházejí do
adaptačního centra pro předškolní děti v Lounech.
Ale náš život musí jít dál. Na sklonku minulého roku se podařilo dokončit opravu chodníku v ulici
Komenského a komunikace v ul. U Rybníka (foto níže). Za sebou už máme i závěrečnou prohlídku,
čeká nás ještě geodetické zaměření a pak už nebude nic bránit vydání kolaudačního souhlasu.
Konečně zase plánujeme Máje a další akce a pracujeme na rozdělaných projektech. Těmi jsou především rekonstrukce oplocení mateřské školy, na které již máme podepsanou smlouvu. Před podpisem je také smlouva na realizaci projektu na revitalizaci fotbalového areálu s vybudováním multifunkčního hřiště, tréninkové dráhy pro malé hasiče a ostatními úpravami. Tady budeme podpořeni
dotací z Národní sportovní agentury. Na stavebním úřadě máme podán projekt změny stavby před
dokončením na úpravy bývalé školy a jejího okolí, včetně přilehlého parčíku, parkovacích míst a prostoru pod budovou. I u tohoto projektu žádáme o dílčí dotace, protože se jedná o velikou investici.
To jsou ty nejzásadnější akce.
A jsem velice ráda, že i u těchto projektů se aktivně zapojujete se svými připomínkami a pomáháte
nám svými podněty řešit vzniklé problematické situace. S radostí vítáme jakékoliv iniciativy, jako je
zapojení se do aktivity „Ukliďme Česko“, nebo žádost o umístění lavičky do ulice A. Dvořáka. Dosud
řada občanů umístění laviček před své domy spíše odmítala. Pokud se tedy najde někdo další, kdo
by takové malé místo pro klábosení ve své ulici uvítal, rádi mu vyhovíme. Vždyť sousedské popovídání na vesnici vždycky patřilo a je dobře, že se zase vrací.
Přeji všem krásné jaro k načerpání spousty sil a optimismu.
Ivana Sihlovcová
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Rekonstrukce kuchyně ve školce:
Už zdravě vaříme, pečeme... jíme

Naše mateřská škola prošla velkou rekonstrukcí v roce 2013. Nejopomíjenějším článkem ovšem
dosud byla školní kuchyň. Naše snahy o zdravější a ekonomičtější vaření často ztroskotaly na nevhodných spotřebičích. Obrovský dík nyní patří našemu zřizovateli, obci Dobroměřice, za finanční
příspěvek v hodnotě 500.000 Kč na nákup nových plynových kamen, nové nerez kuchyňské linky
a hlavně moderního a efektivního konvektomatu, ve kterém můžeme zdravě vařit, péct, smažit
i grilovat. DĚKUJEME!

Rekonstrukce šaten a schodiště
Na konci kalendářního roku jsme se ještě rozhodli ve spolupráci se zaměstnanci obce Dobroměřice, kterým tímto patří velký dík, zrekonstruovat dětské šatny. V šatnách je vyměněné
lino, oškrábané a opravené zdi a samozřejmě
vymalováno. Na začátku tohoto roku jsme ještě
pro třídu Lišek připravili překvapení, když jsme
jim kompletně nechali zrekonstruovat schodiště do jejich suterénní třídy. Opět jsou opravené
zdi, které nám děti pomohly ozdobit vlastními
velkými obrazy a je položené nové lino.

Dobroměřický zpravodaj
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Skutečně zdravá škola:
Blogeři měsíce ledna
Velkou radost nám udělala Skutečně zdravá
škola, která naši mateřskou školu vyhlásila blogerem měsíce ledna. Cituji Ing. Karolinu Kallmünzerovou – koordinátorku a manažerku
programu Skutečně zdravá škola: „Takové záplavě aktivit nemohl opravdu nikdo konkurovat.
Farmáři, rodiče, paní kuchařky, paní učitelky
a hlavně děti - ti všichni jsou hlavními aktéry příspěvků na téma jídlo ve všech jeho podobách.“
Přesvědčit se můžete na: https://www.skutecnezdravaskola.cz/skoly-v-programu/materska-skola-dobromerice.
My jsme v lednu opravdu nezaháleli – děti připravovaly v kuchyni domácí vegetu z farmářské
zeleniny, připravovaly špaldové nudle do polévky, pěstovaly mikrogreens, odšťavňovaly ovoce
a paní kuchařka pro děti pekla a vařila ze surovin
od místních farmářů.
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Letošní masopust jsme si ve školce skutečně užili
Protože úzce spolupracujeme se školní kuchyní, celý jeden týden měly děti možnost ochutnávat
masopustní menu. Samozřejmě nechyběl ani karneval. A protože celý školní rok je zaměřený na
zvířata, zadáním byl zvířecí kostým či maska.

Novinkou byl také průvod obcí a rozdávání smažených koblížků, které si děti v maskách užily.

Dobroměřický zpravodaj
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Děti si užily divadlo i sférické divadlo

Vzhledem k přetrvávajícím epidemiologickým opatřením jsme s dětmi zatím moc nevyjížděli mimo
školku, ale nebránili jsme se návštěvám u nás. Děti tak měly možnost si v pohodlí školky užít divadlo
i sférické kino.

Záchranář:
děti se
učily
prožitkem
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Již tradičně jsme se v zimních měsících věnovali tématům zaměřených na lidské tělo a zdraví. Protože preferujeme situační učení a učení prožitkem, opět jsme si pozvali jednu z našich maminek
a také profesionální záchranářku Mgr. et Bc. Ivu Zelenkovou, DiS., která dětem tuto profesi přiblížila.
Měla s sebou spoustu pomůcek a děti měly možnost si mnoho věcí samy vyzkoušet. Velice jí děkujeme za krásnou zpětnou vazbu, kterou po návštěvě u nás napsala.
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Výlet na farmy byl pro nás zážitkem
V lednu jsme zahájili spolupráci s kozí
farmou v Děčanech a panem Bedecsem, který je ochotný nám dovážet
své zboží – čerstvé jogurty, tvarohy
a sýry, komunikovat s dětmi online formou a odpovídat jim na jejich dotazy,
ale také nám farmu a život na farmě
představit osobně. Jsme rádi, že jsme
mohli 9. 3. 2022 farmu navštívit a podívat se, odkud je jídlo na našem talíři.
Samozřejmě jsme zde ochutnali místní
výrobky – výborný sýr a nakoupili tvaroh na svačinu. Cestou jsme se také
zastavili na ovčí farmě „Skrytá v polích“,
kde jsme pomáhali socializovat malá
jehňátka a dozvěděli se o nich spoustu
informací. Výlet na obě farmy byl pro
děti i dospělé velkým zážitkem.
Texty a foto: Ludmila Jirotková
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Na valné hromadě jsme zvolili nový výbor
Letošní rok je v České obci sokolské volební. Proto i naše jednota
uspořádala v březnu valnou hromadu, na které byl zvolen nový
výbor. Tímto bychom rádi poděkovali odstupující starostce Ivě
Huškové za činnost ve funkci starostky a za její obětavou práci pro
naši jednotu. Během třinácti let jejího starostování se sokolovna
dočkala nové střechy, přestavby hygienického zařízení, renovace
klubovny, zmodernizování osvětlení a mnohých dalších úprav.
Podařilo se uspořádat plno akcí, zúčastnit se všesokolských sletů
a také nacvičit různá vystoupení. IVO, VELKÉ DÍKY.
Novou starostkou Tělocvičné jednoty Sokola Dobroměřice se
stala Kateřina Srbová, jednatelkou Anna Benešová. Ostatní funkce zůstaly nezměněny. Náčelníkem je Karel Aulický, náčelnicí Pavla Srbová a hospodářkou Ivana Sihlovcová.
V roce 2022 máme v plánu uspořádat tyto akce: Velikonoční
tvoření, Moveweek, Noc sokoloven, Příobecní tábor, Drakiádu,
Památný den sokolstva, Večer světel a Vánoční koncert. O všech
našich akcích se můžete dozvědět na nástěnce u sokolovny a na
webových či facebookových stránkách.

Foto: Claudie Demeterová

Cvičení
pro rodiče
a prťátka

Foto: Martina Fridrichová

Dobroměřický zpravodaj

Nově vzniklé cvičení, které začalo vloni v listopadu, se krásně rozběhlo. Pravidelně chodí
do sokolovny řádit kolem čtrnácti prťátek a jejich rodičů
nebo prarodičů. Společně se
učí nové říkanky, seznamují se
s nářadím a náčiním, překonávají různé překážky při opičí
dráze, a především poznávají
nové kamarády. Pokud byste
se k nám chtěli přidat, dorazte
každý čtvrtek v 9:30 h do dobroměřické sokolovny. Cvičení
je určeno pro děti od přibližně
8 měsíců do 3 let.

T. J. SOKOL

Strana 11

Strana 12

T. J. SOKOL

Dobroměřický zpravodaj

Přijďte také na kondiční cvičení s Lenkou

Vždy od 18:30 h si můžete přijít zahřát, posílit a protáhnout svá těla při cvičení s Lenkou Tauškovou.
Cvičí se s gymbally, overbally i na stepech. V lichém týdnu probíhá cvičení v pondělí a v pátek, v sudém týdnu ve středu. Cvičení je vhodné pro všechny.
Text: Kateřina Srbová, foto: Káťa Srbová

Dobroměřický zpravodaj

RC MODELÁŘI

Dne 2. 4. jsme uspořádali malou jarní brigádu, na které
jsme po zimním období poklidili nejen část náletů, pojezdovou kurtu, ale i vnitřní prostory klubovny a venkovní přístřešek dostal částečně nový kabát.
Letošní rok pro nás bude ve znamení menších úprav
na pojezdové dráze a opravy stávajícího přístřešku,
opět budeme pořádat RCA Ústecké akrobaty a několik
dalších akcí spojených s činností klubu. Určitě nás potkáte na prvomájových oslavách a dětském dnu v naší
obci.
Všem Vám přeji za celý klub pohodové jarní dny.
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Za RC modelářský klub Dobroměřice z.s. Libor Sláma

Jak jsme se podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Dobroměřice může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 6,60 t. Na každého
obyvatele tak připadá 4,71 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2021 k úspoře produkce CO2 o 77,66 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 30 ks

Nebylo nutné vytěžit 3 869,35 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 145
krát.
Došlo také k úspoře 39 831,90 kWh energie.
Asi stejné množství jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 39 832 krát.
Podařilo se recyklovat 3 799,67 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 156 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 133,88 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 23 802 1€ mincí, nebo 162,49 kg hliníku, který by stačil na výrobu 10 833 plechovek o objemu 0,33 l.
Text: tisková zpráva Elektrowin
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„Slyšeli“ jsme se spolu naposledy v loňském roce, kdy každý finišoval s přípravami na Silvestra a všichni jsme očekávali, co nám nový rok přinese. Tak se podíváme, jak se vyvíjelo jeho první čtvrtletí u nás.

7. 2.
Nehoda

Bohužel, začátek nebyl úplně příjemný, jednalo se o nehodu 3 osobních automobilů u nás na obchvatové křižovatce. Naštěstí se vše obešlo bez těžkých zranění. Asistovali jsme u vyproštění osoby,
řízení dopravy a úklidu vozovky. Spolupráce PS Louny, JSDH Postoloprty, ZZS a Policie ČR.

26. 2. 2022

2. 3. 2022

Obec Dobroměřice vyhlásila veřejnou Pomohli jsme s prvním
sbírku na pomoc Ukrajině, se kterou odvozem humanitární
jsme pomáhali.
sbírky.

9. 3. 2022
Proběhl transport uprchlíků
z Ukrajiny.
Foto: Petr Havlíček
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13. 3. 2022

Trénovali jsme - TFA u hasičárny v Klapý, děkujeme za tuto možnost tréninku.
13. 3. - 18. 3. 2022
V těchto dnech absolvoval náš člen Petr Prchal
ml. směny na krajském asistenčním centru v Ústí
nad Labem, kde pomáhal v rámci uprchlické krize s administrativní činností.

Foto: OSH Teplice, Hasičovo

Foto: Petr Prchal

HASIČI
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22. 3. 2022

Foto: Jiří Sailer
Byl předán další plný vozík oblečení, hraček a potravin do průmyslové zóny Triangl, kde jsou ubytované ženy s dětmi. Děkujeme všem, kteří pomohli a stále pomáhají.
26. 3. 2022

27. 3. 2022 ZOČ

Někteří členové se zúčastnili v Cítolibech školení
vedoucích mládeže a rozhodčích, zopakovali či
prohloubili si svoje znalosti.

Proběhl plánovaný prořez a kácení stromů.
Foto: Jiří Sailer

2. 4. 2022
TFA Liga Severu 2022 zahájena, děkujeme Tomášovi za reprezentaci, i přes velkou nepřízeň
počasí závod dokončil.

Kromě výše zmíněného
probíhala
pravidelně zkouška
agregátů,
kroužky dětí
a hasičské dozory
na sále
při společenských akcí.
Text: Lenka Pletichová
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Kadaň, foto: Petr Kozelek

Jarní výhled z Rané, foto: Věra Drápalová
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Stavidlo na Žateckém jezu, foto: Martin Matajzik
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Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. Prokopa
Velkého 1952, 438 01 Žatec
Tisková zpráva
ze dne 23. 3. 2022

Fotografická soutěž Poohří vaším objektivem se vrací
Po roční pauze vyhlašuje Destinační agentura Dolní Poohří další ročník soutěže pro
amatérské i profesionální fotografy, dospělé i děti. Své snímky Dolního Poohří mohou
fotografové posílat až do konce září.
Fotografická soutěž začíná spolu s turistickou sezónou 1. dubna. "Věřím, že se letos lidé
opět vrátí k cestování a k chuti zachycovat své zážitky fotoaparáty nebo mobilními
telefony," říká ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík. Soutěž agentura
vyhlašuje již posedmé a pravidelně se jí účastní desítky fotografů. "Fotografy nijak
neomezujeme tematicky ani formou zpracování. Jedinou podmínkou je, že snímky musí být
pořízené na území Dolního Poohří," doplňuje Lukáš Pichlík. Agentura následně snímky
využívá pro vytváření kalendářů, na sociálních sítích i v dalších propagačních materiálech.
„Z tohoto důvodu prosíme všechny fotografy, aby své snímky popsali – tedy napsali, v jaké
konkrétní lokalitě je pořídili,“ žádá ředitel agentury.
Soutěž je otevřena pro každého – profesionální fotografy, amatéry i děti, pro něž je
vyhlášena samostatná kategorie. Termín pro zasílání fotografií prostřednictvím e-mailové
adresy dolnipoohri@gmail.com končí 30. září 2022. Do soutěže jsou přijímány pouze
digitální fotografie ve formátu .jpg s minimálním rozlišením 2480x1748 px. K fotografii
nezapomeňte připojit jméno a kontaktní údaje, případně věk pro dětskou kategorii.
Vítěze soutěže Poohří vaším objektivem agentura pozve na slavnostní zakončení
turistické sezóny. To se letos bude konat na podzim v Kulturním centru v Klášterci nad
Ohří a na fotografy budou čekat hodnotné věcné ceny.

Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 326
Bankovní spojení:
IČ: 28750721
E-mail: info@dolnipoohri.eu

Dobroměřický zpravodaj

tivem se vrací

Dolní Poohří další ročník soutěže pro

děti. Své snímky Dolního Poohří mohou

ezónou 1. dubna. "Věřím, že se letos lidé

ážitky fotoaparáty nebo mobilními

í Poohří Ing. Lukáš Pichlík. Soutěž agentura

desítky fotografů. "Fotografy nijak
Jedinou podmínkou je, že snímky musí být

káš Pichlík. Agentura následně snímky

sítích i v dalších propagačních materiálech.

by své snímky popsali – tedy napsali, v jaké

tury.

ní fotografy, amatéry i děti, pro něž je

asílání fotografií prostřednictvím e-mailové

022. Do soutěže jsou přijímány pouze

m rozlišením 2480x1748 px. K fotografii
případně věk pro dětskou kategorii.

ura pozve na slavnostní zakončení

dzim v Kulturním centru v Klášterci nad

né ceny.

nad Labem oddíl O, vložka 326
E-mail: info@dolnipoohri.eu
Tel.: +420 731 086 714
www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz

INFORMACE

Strana 21

INFORMACE

Strana 22

Dobroměřický zpravodaj

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. Prokopa
Velkého 1952, 438 01 Žatec
Tisková zpráva
ze dne 2. 2. 2022

Destinační agentura Dolní Poohří plánuje turistickou sezónu
V propagaci se více zaměříme na video, říká ředitel agentury
Tradiční akce jako Ohřecká Osmička nebo Den Ohře i novinky v podobě propagace
obrazem chystá na turistickou sezónu 2022 Destinační agentura Dolní Poohří.
Odstartovat ji chce turisticky - výletem na zříceninu hradu Šumburk, končit bude opět
společensky.
Přípravy na novou turistickou sezónu začínají tradičně účastí na veletrzích cestovního
ruchu. "Vloni byly prakticky všechny zrušené, takže letos se na návštěvníky moc těšíme.
Poprvé, hned začátkem března, budeme Dolní Poohří představovat v Ostravě na veletrhu
Dovolená 2022," plánuje ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík.
Následovat budou tradiční destinace jako Holiday World a For Bikes v Praze, Euroregion
Tour v Jablonci nad Nisou a veletrh Regiony v Lysé nad Labem. "Do soutěže Turist Propag
v Lysé chceme přihlásit novou publikaci Toulky Dolním Poohřím, kterou v těchto dnech
dokončujeme, a mimo jiné i seriál Ohřecká Osmička," podotýká Lukáš Pichlík.
"Letos se chceme více zaměřit na propagaci vizuální krásy Dolního Poohří. Obnovíme proto
opět fotografickou soutěž pro veřejnost Poohří vaším objektivem. Natáčíme sérii pozvánek
na jednodenní výlety Toulky Dolním Poohřím. Prostřednictví YouTube kanálu a podcastů
nabídneme každé dva týdny rozhovor o turistických atrakcích a památkách Dolního Poohří,"
vysvětluje ředitel agentury. K propagaci regionu by měla přispět také jarní odborná
konference Stop&Stay, která letos poprvé zamíří mimo Ústecký kraj, aby nabídla krásy
Poohří za hranicemi.
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Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. Prokopa
Velkého 1952, 438 01 Žatec
Tisková zpráva
ze dne 31. 3. 2022

Ohřecká Osmička odstartuje první májový den
Třetí ročník seriálu pro turisty a běžce Ohřecká Osmička nabídne i letos osm zajímavých
výletů do Dolního Poohří. Destinační agentura Dolní Poohří opět chystá úplně nové trasy
a ukáže návštěvníkům i méně známá místa. První díl odstartuje 1. května v Perštejně na
Klášterecku.
Druhý ročník seriálu vloni přilákal na trasy Dolním Poohřím více než šest stovek běžců a
chodců. Zvládli při tom naběhat a našlapat téměř 53 kilometrů. O velké oblibě seriálu
svědčí fakt, že více než čtyřicet chodců a osmdesát běžců zvládlo všech osm etap. „Běžci
a turisté jsou rozděleni přibližně půl na půl. I letos si tedy návštěvníci budou moci vybrat, jak
trasu absolvují. Chodcům se sčítají našlapané kilometry a běžcům čas,“ říká ředitel
Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík. Více než o závody však jde o
poznávání Dolního Poohří. „Na některá oblíbená místa se vrátíme, například na Krásný
Dvůr, ale nabídneme i úplně nové lokality, abychom návštěvníkům ukázali další zajímavá
místa regionu,“ doplňuje. Turisté a běžci tak navštíví například Březno u Chomutova,
Perštejn, rozhlednu Červeňák na Lounsku či hrad Žerotín. Kromě nových tras se účastníci
mohou těšit také na nová trička a další předměty s logem Ohřecké Osmičky. Tečku za
seriálem stejně jako vloni udělá vyhlášení vítězů na slavnostním zakončení turistické
sezóny v Klášterci nad Ohří.
Také letos se bude platit startovné ve výši 50 korun za etapu. Správní rada Destinační
agentury rozhodla, že letos výtěžek podpoří rehabilitaci chlapce po obrně. Vloni sportovci
přispěli startovným Nadačnímu fondu Volně dýchej, který pomáhá lidem s problémy
dechu. Vybralo se více než 100 tisíc korun.
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