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ZDARMA

Slovo starostky
Líbí se vám tahle fotografie? Je úžasná. Byla
pořízena pro nás a je jednou z titulních fotografií na nových webových stránkách, které
jsme spustili do provozu. A není jediným obrázkem, které máme od jejího autora (další
krásnou fotografii naleznete na str. 3, je na ní
České středohoří). Velice panu Jiřímu Rothovi
za fotografie děkuji.
Přesto, že několik párů očí opakovaně kontro-

lovalo obsah stránek a případné chyby v textech nebo informacích, které mohly při „překlápění“ vzniknout, může se stát, že jsme něco
přehlédli. Pokud na nějaký nedostatek přijdete,
prosím, dejte nám to vědět, abychom to mohli
napravit co nejdříve. Věřím, že se budou nové
stránky všem návštěvníkům líbit a že se v nich
velmi rychle zorientujete a stanou se pohodlPokračování na str. 3
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Slovo starostky
Pokračování ze str. 1

ným pomocníkem i pro ty, kteří byli zvyklí na
ty předcházející.
Přetrvávající omezení nám stále nedovolují
realizovat vše, co bychom chtěli a všichni již
cítíme, jak nám volný pohyb chybí a jak byl ten

uplynulý rok pro všechny dlouhý a náročný.
Proto přeji všem, aby krásné jaro, které nepochybně přijde, bylo ve znamení ústupu pandemie a návratu do normálního života.
Ivana Sihlovcová

Rybářský spolek: Nejen o sportovní
rybolov je velký zájem
Epidemie Covid-19 negativně ovlivnila i činnost našeho spolku. Zejména pak pořádání
rybářských závodů a samotné setkávání členů
spolku. O závody v Dobroměřicích je obrovský
zájem, což dokládá hojná účast na jediných závodech konaných v loňském roce. Účastnilo se
29 dospělých rybářů, což je na samotné hranici
kapacity rybníka. Velmi nás ale těší zvyšující se
zájem dětí. Dětských závodů se zúčastnilo 26
mladých rybářek a rybářů.
Mnozí z vás si jistě také všimli většího množství
rybářů u našeho rybníka. Bylo to jedno z mála
míst, kde bylo možné trávit svůj volný čas v epidemiologickém bezpečí. Díky slušnému zarybnění je o sportovní rybolov rovněž velký zájem.

Lov ryb bude za stejných podmínek probíhat
i v letošním roce.
Povolenky lze již nyní zakoupit na OÚ v úředních hodinách.
Celoroční povolenka: 500 Kč
Prázdninová (do 18 let): 150 Kč
Rádi bychom poděkovali p. Fišerovi za významnou pomoc při přípravě závodů. Naše poděkování si samozřejmě zaslouží také zastupitelstvo
obce za dlouhodobou podporu naší činnosti.
Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům
pevné zdraví a věřím, že se brzy potkáme na některé z plánovaných akcí.
Text: Pavel Vilhelm,
předseda Rybářského spolku Dobroměřice

www.dobromerice.cz

Strana 4

INFORMACE

Dobroměřický zpravodaj

Zábavné akce nejen pro děti
Na prodloužený velikonoční víkend jsme pro
děti připravili malé zpestření vycházky. Jednalo
se o čtrnáct zastavení a plnění úkolů a rébusů
s názvem „Tajemství Velikonoc“. Tuto malou stezku nám pomohli dobrovolní hasiči zrealizovat,
abyste mohli ve volných dnech zabavit děti
a možná se dozvědět něco navíc o jarních svátcích, které byly letos opět ve znamení omezení
pohybu a společných aktivit. Na konec dubna
pak připravujeme další takovou akci, která bude
mít trasy dvě. Jedna bude určená menším dětem a druhá bude pro ty větší. Lišit se budou
náročností úkolů, ale věřím, že se s nimi všichni
vypořádáte na výbornou. Stezka bude „čarodějnická“, takže jak jinak, než v období pálení čarodějnic. O tom, kde budou trasy začínat a jak

Text: Ivana Sihlovcová, foto: Nikola Iblová

dlouho budete mít možnost si je projít, vás
budeme včas informovat prostřednictvím mobilního rozhlasu. Těšíme se na to, až bude vše
fungovat normálně a budeme podobné akce
absolvovat společně a hromadně.
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Mateřská škola v době pandemie
Provoz v nouzovém stavu neumožňoval, abychom zvali do mateřské školy třetí osoby, a museli jsme se tedy vzdát oblíbených divadelních
a hudebních představení.
Aby děti ale nepřišly o kulturu a zážitky, paní
učitelky pro ně celou zimu připravovaly spoustu projektových dnů, představení a zajímavých
akcí.
Za všechny bych ráda jmenovala několikadenní
projekty „Babka Kořenářka“, ve kterém se děti seznamovaly s bylinami, „Lidské tělo a zdraví“, kdy
se děti učily pečovat o své zdraví vhodnou stravou, pohybem i hygienou, nebo také minimálně
preventivní program na téma zneužívání návykových látek, při kterém děti získávaly informace
o škodlivosti kouření a pití alkoholu.
Využívali jsme programů, do kterých jsme již zapojeni, např. „Učíme se venku“ a děti na školní
zahradě prováděly pokusy s ledem.

Pokusy z ledem, foto: Libuše Nová
Text: Ludmila Jirotková
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Aktivity v rámci
„Skutečně zdravá škola“
Protože jsme opravdu pilně pracovali na tom,
abychom splnili bronzová kritéria programu Skutečně zdravá škola, připravili jsme pro děti i několik projektů zaměřených na jídlo. Nejzajímavější byly „Kde se bere jídlo“, a „Neplýtváme jídlem“,
jejichž součástí bylo i zapojovat děti do přípravy
zdravého jídla. Bližší informace jsou na blogu
Skutečně zdravé školy. Zpestřením byla pro nás

i výzva Skutečně zdravé školy „mikrogreens“. Společně jsme zaseli semínka řepy, slunečnice, hrachu, řeřichy a ředkvičky, které jsme po 14 dnech
sklidili a ochutnali. Součástí výzvy byla i spolupráce s rodiči a já bych tímto chtěla rodičům, kteří se
s námi do akce zapojili, moc poděkovat za jejich
přístup, ochotu a rychlost při dodání miniskleníků, rozprašovačů, lopatek a vhodné hlíny.

Zdravé vaření, foto: Libuše Nová
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Karneval v mateřské škole

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 jsme si s dětmi udělali masopustní dopoledne a užili si celý den v maskách
a kostýmech.
Foto: Ludmila Jirotková
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Sněhová nadílka udělala
dětem velkou radost

Všechny děti byly nadšené z únorové sněhové nadílky a v rámci školky si ji hojně užily při stavbě
sněhuláků a hrách se sněhem na školní zahradě, ale také při bobování v blízkém parku.
Foto z bobování: Markéta Suchá

Dokázali jsme to - získali jsme
bronzový certifikát!
Na konci února naše mateřská škola obdržela
za úspěšné splnění bronzových kritérií od iniciativy Skutečně zdravá škola bronzový certifikát. Zasloužili jsme si ho především tím, že se
podílíme na kvalitním stravování dětí, na jejich

širším vzdělávání o jídle a také tím, že jsme školní kuchyň napojili na místní dodavatele surovin
a potravin. Velice nás toto ocenění těší, ale určitě
chceme pokračovat dál a zabojovat i o stříbro.
Text: Ludmila Jirotková

Dobroměřický zpravodaj

ZE ŽIVOTA NAŠICH NEJMENŠÍCH

Strana 9

I  ve školce se distančně vzděláváme

I přesto, že se naší mateřské škole, jako jedné
z mála, celý školní rok onemocnění Covid – 19
vyhýbalo, od 1. 3. 2021 jsme byli nuceni z nařízení vlády školu uzavřít a děti, které plní povinné
předškolní vzdělávání, začít vzdělávat distančně.
Protože ale víme, jak obtížné je zaměstnat děti
na celý den, rozhodli jsme se motivovat i děti
mladší. Všechny děti tedy po dobu uzavření mateřské školy dostávaly na začátku týdne e-mail
s drobnými úkoly na téma, které vychází z našeho školního vzdělávacího plánu a koncem
týdne ještě odkaz na krátké video, které jsme
pro děti natáčeli společně s našimi plyšovými
kamarády – velkými maňásky. Předškolní děti

potom dostávaly navíc ještě úkoly (v rámci center aktivit), které byly pro ně povinné a které je
připravují na brzký nástup do 1. třídy. Abychom
děti motivovali k pohybu, každý týden dostávaly také úkoly z projektu „Se Sokolem do života“,
a před Velikonocemi jsme se s MŠ Fügnerova
Louny a MŠ Veltěže zapojili do netradiční společné OPIČÍ VÝZVY, kdy nám fitness trenérka
Michaela Malínková připravila na každý den
cvičení. V období Velikonoc jsme chtěli, aby děti
nasávaly školkovou velikonoční atmosféru, a tak
jsme školku netradičně vyzdobili a na plot pro
ně připravili jednoduché úkoly, které mohly splnit při procházce s rodiči či prarodiči.
Toto období je velice těžké pro všechny zúčastněné, proto bych chtěla velice poděkovat všem
rodičům, kteří se do našich společných výzev
a námětů zapojili, a že Vás byla spousta, a celé
období nám posílali zprávy ze svých domovů
společně s fotografiemi. DĚKUJI!

Text a foto: Ludmila Jirotková
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Soptíci už mají natrénováno
Bohužel přes trvající opatření se stále nemůžeme vídat, takže využíváme všech dostupných
možností, které nám dnešní doba nabízí a prostřednictvím online sítě zkoušíme trénovat dělání uzlů, snad budou možné branné závody,
tak ať máme natrénováno, luštíme tematické
křížovky, zúčastnili jsme se šíření povědomí o lidech s Downovým syndromem a nafotili jsme
se v různých ponožkách.
Víc nám zatím dnešní situace neumožňuje, ale
budeme doufat, že se zase brzy budeme moci
sejít a trénovat všichni společně.

zkracovačka
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úvaz na proudnici
Do té doby vám přejeme krásné Velikonoce plné zdraví, sluníčka a dobré nálady.

Text a foto: Jitka Strážnická
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Hasiči stále fungují a pomáhají
Naposledy jsme se rozloučili v předvánočním
čase a už nám ťuká jaro na dveře. Navzdory
všem omezením čas letí a my se snažíme, v rámci možností, fungovat.

Proběhla zkouška agregátů - pravidelná kontrola.

13. 1. 2021 Inventura

18. 1. Dary

Nový rok jsme začali inventurou a pořádnou
kontrolou.

Od firmy REGI BASE, KHS Úst nad Labem a OSH
Louny jsme obdrželi pro sbor jednorázové roušky.
Firma Agrofert nám poskytla finance na vybavení pro děti. Koupíme hadice, ať můžou děti
závodit.

15. 1.

17. 1.

Průběžně jsme rozšiřovali technické prostředky,
kterými disponujeme. Za finanční podporu od
firmy NET4GAS jsme zakoupili věcné prostředky.
V tento den také vyrazilo naše zásahové vozidlo
Volkswagen na STK.

16. 2. Požár auta
Jednotka vyjela k požáru OA do Loun, ul. Benátky (u oblouků) ve spolupráci s HZS Louny, JSDH Cítoliby a PČR. Naštěstí řidička stihla z auta vystoupit dříve, než auto plně zachvátily plameny.

Dobroměřický zpravodaj
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Foto: Jiří Seiler
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18. 2. Vyhlášena soutěž
Na den, kdy měl být náš první letošní ples, jsme vyhlásili soutěž, takovou malou, tombolovou. Gratulujeme výhercům Janu Spoustovi, Lucii Havelkové, Jindřišce Svítkové, Janě Oulické a Ivaně Pfauzerové. Momentálně probíhá druhá soutěž, k druhému plesu, doufáme, že soutěžíte.
V únoru také proběhla zkouška agregátů a mytí vozidel.

8. 3. Rozvoz respirátorů
Corona stále lítá kolem, vládní opatření sílí, obec
proto získala respirátory pro naše občany 70+
a my pomáhali s jejich rozvozem. Při podobných rozvozech buďte, prosím, trpěliví, snažíme
se doručit vše co nejdříve.

Foto: Lenka Pletichová

12. - 13. 3.
Další rozvoz respirátorů
V těchto dnech probíhal další rozvor respirátorů,
teď již i občanům 60+, které obec získala darem
od společnosti RULYT.

Dobroměřický zpravodaj
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21. 3. Ponožková výzva
V tento den jsme se spolu se Soptíky zapojili do
ponožkové výzvy, je to podpora lidí s Downovým syndromem. Více informací k tomuto datu
na Fb Soptíků.

Nakonec chceme poděkovat všem sponzorům,
kamarádům a našim členům, kteří i v této době
najdou prostředky, čas a chuť pomáhat. Děkujeme za slova podpory a doufáme, že brzy najedeme na “normální“ režim.
Přejeme vám všem hodně zdraví, optimismu
a sluníčka. My stále hledáme cestičky, jak se svojí
troškou pomoci . Pokud vám něco není jasné či
potřebujete pomoct, obraťte se na nás či na OÚ.
Více a aktuálně vždy na našem Fb Sdh Dobroměřice. Krásné jaro.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

HASIČI

150

POLICIE ČR

158

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155
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Modeláři mají stále co dělat
Začátek letošního roku byl opět ve znamení tradičního Novoročního polétání. Tentokrát se nás sešlo
o trochu méně, ale přesto jsme na obloze pár modelů viděli. Je fajn, že někteří tatínkové své ratolesti vedou k modelařině a dětem to opravdu jde. Počasí bylo vcelku dobré, ale šálek grogu první
lednový den přišel vhod.

Chtěl bych vás, spoluobčané, touto cestou požádat o spolupráci: Opět nám někdo poškodil
a dokonce odcizil jednu z našich cedulek, které
ohraničují naši letištní plochu. Vím, že plocha
je lákadlem na procházky s vašimi čtyřnohými
mazlíčky, jízdě na dětských čtyřkolkách a motorkách, ale stojí nás to mnoho úsilí, času a peněz,

Dobroměřický zpravodaj
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tak nám to prosím neztěžujte a pro ty výše uvedené aktivity využívejte prostory k tomu uřčené.
Děkuji.
V průběhu března jsme řešili na MÚ Louny pronájem pozemku našeho letiště na dalších 10 let. Asi
jste drželi palce, děkujeme. Na 56. schůzi Rady
města Loun, konané 29. 3., nám byl tento požadavek schválen. Děkujeme zastupitelům města Louny a i nadále, jak nám to situace dovolí,
budeme pokračovat v našich tradičních akcích
nejen pro nás, ale i pro akce obecní a dětské.

Poslední část příspěvku píši se slzami v očích
a hlubokým zármutkem. Z našich řad odešel
jeden z našich zakládajících členů. Jistě většina z vás ví, o kom píši. Ano, byl to náš ČMELDA
- Zdenda Vlček. ČLOVĚK, který k našemu klubu
neodmyslitelně patřil, ČLOVĚK, který klubu věnoval mnoho času a úsilí, ČLOVĚK, který nepokazil žádnou legraci, ČLOVĚK, který miloval děti
a rozdával svůj nezapomenutelný úsměv. Mohl
bych o tomto ČLOVĚKU psát do nekonečna,
bude nám moc chybět. Ať je ti, kamaráde, modelářské nebe místem odpočinku, nikdy ta Tebe
nezapomeneme!
Za RC modelářský klub Dobroměřice z. s.
Libor Sláma
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Fotbalisté ani v Covid-19 nezahálí
Téměř 4 měsíce jsme si společně nezatrénovali,
neviděli jsme se, nemůžeme se potkávat, neoslavujeme společné výhry, ale ani to nás od
fotbalu neodradí! Trénujeme. Hráči dospělých
mají po celou tu složitou dobu od trenéra na
každý týden nastavený tréninkový plán. Individuálně běhají, posilují, cvičí a dosažené výsledky
pravidelně reportují trenérovi prostřednictvím
moderních technologií a chytrých telefonů. Při
sněhové nadílce, které bylo v zimě víc než dost,
řada hráčů trénovala na běžkách.
Trenéři mládežnických kategorií pravidelně posílají dětem různé výzvy, ve kterých je nabádají
k běhání, lyžování, sáňkování, jízdě na kole,
procházkám po lese,
zdolávání kopců v Českém středohoří a právě zdolávání kopců je
často velkou výzvou
i pro rodiče. Rodiče nejmenších dětí nám zasílali fotky, jak děti stavějí
sněhuláky, sáňkují, koulují se a užívají sněhu.
Prostě ani ty nejmenší
nezahálí.
Na druhou stranu musím říci, že určitá část
dětí usedla k tabletům,
Tada Ipser
telefonům, playstatio-

Tobi & Maty Hempelovi
nům, xboxům, sociálním sítím, televizím a sportovní aktivity celkově omezily. Nicméně všichni
věříme a doufáme, že se všechna omezení blíží
do konce a co nejdříve budeme moci společně
začít a navázat na dobrou práci tam, kde jsme ji
před rokem museli přerušit.
I zázemí areálu se snažíme neustále vylepšovat,
zastřešili jsme část bufetu, zároveň jsme ho obložili celý dřevem. Vybudovali jsme přístřešek
pro tréninkové pomůcky. Obě travnaté plochy
jsou již výborně připraveny, stačí vyběhnout.
Již nyní se těšíme, až vám naší hrou, zázemím
a samozřejmě občerstvením opět budeme
moci dělat radost.

Stadion FK Dobroměřice, text a foto: Michal Ipser, FK Dobroměřice
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

WEBOVÁ STRÁNKA
ŠKOLY LOUNSKO

ZAMĚŘUJEME SE PŘEDEVŠÍM NA ROZVOJ FORMÁLNÍHO I

NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO VĚKU 15 LET

C Í L

Přehledně představit mateřské a základní školy
na území ORP LOUNY, zapojené do
projektu MAP ORP Louny II a ulehčit tak
rodičům při jejich výběru!!!!
Popis škol vč. řazení základních údajů,
vybavení a dalších informací naleznete
na našich webových stránkách v sekci
přehledu škol.
www.skolylounsko.cz
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Ohřecká osmička vstupuje do druhého ročníku
s množstvím novinek, přihlašování už začalo
Sportovní seriál Ohřecká Osmička, který zažil
vloni svou premiéru, nabídne i letos osm tras
zajímavými místy Dolního Poohří. Do druhého ročníku vstupuje Osmička s řadou novinek
a především se poběží na zcela nových místech.
Celý seriál odstartuje v dubnu v Klášterci nad
Ohří. Už dnes je možné se na všechny etapy
přihlásit.
Osm zajímavých míst Dolního Poohří budou
opět moci poznat běžci a turisté při etapách
Ohřecké Osmičky nebo-li O8. „Termíny už jsou
stanovené, začínáme 25. dubna v Klášterci nad
Ohří. Připravené budeme mít zcela nové trasy,
až na trasu v Panenském Týnci – ta jediná bude
stejná jako loni. Trasy sportovce a turisty zavedou na další málo objevená místa – vrchy Rubín a Úhošť, na tvrz Divice, okolo zámků Jimlín
a Stekník, ke kryrské rozhledně, do Rašovic
a k Panenskému Týnci,“ láká návštěvníky ředitel
pořádající Destinační agentury Ing. Lukáš Pichlík. Na webu https://www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka/ už bylo spuštěno přihlašování na
jednotlivé etapy.
Mottem letošního ročníku je #pořádpovrstevnici. „Je to trochu vtípek, který ocení hlavně ti, kteří
vloni absolvovali více etap. Před každým startem jsem říkal ,nebojte, je to pořád po vrstevnici‘,
což tedy ne vždy byla úplná pravda. Ale ujalo se
to a běžci to postupně začali sami používat,“ vysvětluje s úsměvem Lukáš Pichlík.
Na start loňského prvního ročníku se postavilo
téměř 300 účastníků. Také na základě jejich námětů připravila pořádající Destinační agentura
Dolní Poohří pro letošní druhý ročník novinky,
které v průběhu ledna a února postupně odkrývá na facebookovém profilu Ohřecká osmička.
K němu letos nově přibyl i Instagram. Seriál má
nové logo a jednotlivé etapy mají svůj název,
který účastníkům napoví, co je asi čeká. Zajímavou novinkou je možnost vybrat si již nyní
startovní číslo, s nímž budou běžci a chodci
absolvovat celý seriál. Před startem první etapy

si také budou moci sportovci stáhnout aplikaci
do svých mobilních telefonů, která bude zobrazovat trasy a upozorňovat na novinky. Zároveň
bude i lákat k jednotlivým zajímavostem v okolí
tras. Významnou změnou je zavedení startovného a partnerství s Nadačním fondem Volně dýchej. „Při běhu i chůzi je velmi důležité správně
dýchat, užívat si čerstvého vzduchu. Ne každý
má ale takové štěstí. Proto jsme se rozhodli, že
letošní ročník bude dobročinný a veškerý výtěžek ze startovného půjde Nadačnímu fondu
Volně dýchej, který pomáhá mimo jiné dětem
s vrozenou vadou hrtanu,“ informuje ředitel.
Startovné se platí ve výši 50 korun za etapu.
„V dotaznících vloni sportovci zavedení startovného sami navrhovali. Věřím, že když budou
vědět, že jdou peníze na dobrou věc, nebude zaplacení překážkou.“ Více o Nadačním fondu zde:
www.volne-dychej.cz
Co zůstává, je soutěžní charakter seriálu. Běžci
a chodci opět dostanou slepou mapu Dolního
Poohří a po každé absolvované etapě si do ní
budou moci nalepit ústřižek. Odměny čekají
na ty, kteří vyplní celou mapu, i na nejrychlejší
běžce.
Etapy Ohřecké Osmičky:
1. etapa Klášterecko aneb Za zámeckým porcelánem – 25. 4.
2. etapa Vroutecko-Kryrsko aneb Berte to s nadhledem! – 9. 5.
3. etapa Lounsko aneb Kolem rodinného stříbra
– 23. 5.
4. etapa Podbořansko aneb Zabojuj! Kupec
Sámo taky musel – 13. 6.
5. etapa Týnecko aneb Mysli pozitivně a neztratíš energii – 20. 6.
6. etapa Džbánsko aneb Pojďme ztropit letní
scénu – 11. 7.
7. etapa Žatecko aneb Rokokovým srdcem
chmelnic – 22. 8.
8. etapa Kadaňsko aneb Návrat do třetihor – 12. 9
Tisková zpráva ze dne 2. 4. 2021
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Než si pořídíte domů morče

Jedno z nejčastěji doma chovaných zvířat je
morče. I když jsou tato zvířata nenáročná, krotká
a dá se říct velmi společenská, tak je zde několik věcí, které si musí každý chovatel před jeho
pořízením rozmyslet. Předejde tak nejednomu
zklamání. Morče je vhodný mazlíček do rodiny
a především k dětem, kdy se děti učí starat o živého tvora, a získávají tím vztah k přírodě jako
takové. Jedním z aspektů je délka života morčete. Morče se dožívá při správném ustájení, péči
a výživě 8 – 10 let. Aby morčata byla spokojená,
tak potřebují velkou klec, která musí být vždy
čistá a potrava čerstvá. Znamená to, že je potřeba počítat s určitou dávkou volného času věnovanou úklidu a krmení. Morče je zvíře společenské a je dobré se mu každý den věnovat. Na
dně příbytku by měla být bezprašná podestýlka.
Základní potravou je bezprašné seno. V létě je

možné přidávat zelené krmivo. K dispozici by
měla být celodenně čistá voda k napájení. Musíme počítat s tím, že morče bude potřebovat
i případně veterinární péči či přípravky.
Na naší IV. místní výstavě v Dobroměřicích, která
je naplánována na poslední prázdninový víkend
v měsíci srpnu, bude možné čistokrevná plemena morčat pořídit. Věříme, že to bude vítané
zpestření pro děti i dospělé návštěvníky. Už teď
vás srdečně zveme na naši výstavu, kde bude
možné zakoupení morčátek i dalších drobných
zvířat. Široký bude i výběr knih s chovatelskou
tematikou či chovatelských potřeb. Doufáme,
že naší akci bude přát počasí, a všem návštěvníkům se bude u nás líbit. Na společné setkání
s vámi se těší všichni členové naší základní organizace.
Za spolek chovatelů Josef Vilhelm,
foto: Petra Roháčová.
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