2. číslo/1. ročník

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Čím krásnějším a smysluplnějším začít 2. číslo
Zpráviček z Jimlína a Zeměch, než přivítáním nových
občánků. Dovolte mi tímto, představit Vám nové
spoluobčany holčičku Bereniku Bassy a chlapce
dvojčátka Eliáše a Tobiáše Seemanových.
V letošním roce, tak již poprvé přivítal malé občánky starosta obce Vladimír Svoboda, společně s členkou kulturního výboru Lucií Šmídovou. Vítání občánků
proběhlo v sobotu 30. 3. 2019 za účasti rodičů a blízkých příbuzných. Slavnostní akt doplnila recitace básniček a zpěv písniček dětmi z naší Mateřské školy
pod vedením paní učitelky Martiny Bitnerové, kde

Jaro 2019

hudební doprovod na klávesy zastal člen zastupitelstva Jan Krtička. Po zapsání rodičů do pamětní knihy,
byly děti obdarováni zlatými přívěsky, kosmetickými
balíčky a maminky květinou. Celý společenský obřad
byl zvěčněn fotografem, který na závěr obřadu vyfotografoval děti v kolébce a rodiče s dětmi a ostatním
příbuzenstvem pod rozkvetlými stromy v okolí Obecního úřadu. Na památku rodiče obdrželi Pamětní listy
s fotograﬁemi. Závěrem přejeme Berenice, Eliášovi
a Tobiášovi pevné zdraví a krásné dětství plné lásky
milujících rodičů a sourozenců.
Lucie Šmídová

Z obce OBRAZEM

Dětský karneval

Masopustní veselí

Vítání občánků

Účastníci nultého ročníku JIMLÍNSKÉ TRETRY - alespoň ti, kteří se dostavili na předstartovní focení.
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Dění v obci
pohledem starosty

2 Z obce OBRAZEM

Informace o probíhajících a připravovaných projektech v obci

3 Dění v obci pohledem starosty

„Revitalizace místních komunikací – Jimlín
část A“
Jak bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje,
žádost o dotaci na realizaci této akce z Programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro rok 2019 byla podána. Výsledek dosud neznáme a stále platí, že předpokládaný
termín pro zveřejnění výsledků získání dotace je
duben – květen 2019.
Přesto jsme se rozhodli, vypsat výběrové řízení
na zhotovitele, který provede realizaci obnovy
místních komunikací v Jimlínku. Hlavním důvodem
pro výběr zhotovitele, ještě před zveřejněním výsledků získání dotace, je dostupnost a volné kapacity jednotlivých zhotovitelů na začátku roku. Později v průběhu roku, budou již kapacity ﬁrem
omezenější a s tím může souviset i předpokládané
a logické navyšování cen u jednotlivých zhotovitelů. Výběrové řízení tedy probíhá a my předpokládáme, že realizaci s vybraným zhotovitelem provedeme, i když dotaci nezískáme.
„Plynofikace obcí Jimlín a Zeměchy“
Hodně diskutovaná plynoﬁkace obce postoupila
zase o krůček dopředu. Po jednání na stavebním
úřadě v Lounech byla projektová dokumentace rozdělena na tři části. První část zahrnuje areál, ve
kterém bude umístěna zásobní nádrž zemního plynu včetně veškeré technologie, stavebních základů
a příjezdových komunikací. Druhá část zahrnuje
rozvody plynu v části obce nazývané Jimlínek a třetí část zahrnuje zbytek obou našich obcí Zeměch
i Jimlína. Jako první byla v březnu 2019 na stavební úřad podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro plynoﬁkaci Jimlínka. Důvodem je
urychlení realizace plynovodního potrubí před zaPokračování na str. 4
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2019 na Novém Hradě v Jimlíně
V Praze dne: 5. 3. 2019 MK 20064/2019 OMA. Potvrzení
o evidenci periodického tisku a přidělení evidenčního čísla.
Ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla k dnešnímu
dni zapsána do evidence periodického tisku vedené
Ministerstvem kultury tiskovina s těmito údaji:
Název: Z PODHRADÍ
Evidenční číslo: MK ČR E 23588
Obsahové zaměření: obecní zpravodaj
Periodicita: 4x ročně,
Vydavatel: Obec Jimlín, Jimlín 7, 440 01 Louny
IČO: 00556327
Předtisková příprava: ADART spol. s r.o.
Tisk: Tiskárna Bárta Most spol. s r.o.
Náklad: 400 ks
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hájením prací na komunikacích a pokládkou asfaltů, která je zde plánována na konec letošního roku.
V dubnu 2019 bychom chtěli na stavební úřad podat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
a vydání stavebního povolení na vlastní areál se
zásobní nádrží zemního plynu příslušné technologie a souvisejících stavebních prací. V květnu 2019
pak předáme na stavební úřad v Lounech poslední
třetí část projektové dokumentace se žádostí o žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro plynoﬁkaci zbývajících částí obou našich obcí.
Stále platí, že větší část plynovodních přípojek
chceme realizovat ještě v letošním roce. Zbývající
části plynovodních přípojek v obou našich obcí,
které letos nestihneme realizovat, budou pak dokončeny v příštím roce 2020. Hodně bude nyní záležet na stavebním úřadě v Lounech, jak rychle
nám vydá rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení na jednotlivé části plánované plynoﬁkace.
Dešťová kanalizace
V souvislosti s realizací komunikací a plynovodních přípojek, jak je výše uvedeno, nás hodně trápil
neznámý stav dešťové kanalizace v Jimlínku. Z tohoto důvodu jsme se v únoru 2019 rozhodli provést
čištění a kamerové zkoušky dešťové kanalizace
v Jimlínku. K našemu překvapení bylo zjištěno, že
tato dešťová kanalizace je, až na několik drobných
vyjímek, zcela funkční. Následně bylo rozhodnuto
o opravě drobných přerušení této kanalizace.
Současně bych rád využil této příležitost a popro-
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sil jednotlivé občany Jimlínka, aby se snažili co
nejvíce rodinných domů v Jimlínku na tuto funkční
dešťovou kanalizaci připojit.
V dalším postupném čištění dešťové kanalizace
budeme postupně pokračovat i v dalších částech
obou našich obcí Zeměch i Jimlína, dokud nebude
tato dešťová kanalizace kompletně vyčištěna.
Osvětlení a bezdrátový rozhlas
Dále projednáváme možnost získání dotace na
rekonstrukci a obnovu osvětlení v obou našich obcích. Bylo provedeno výběrové řízení na “Zajištění
činnosti odborného garanta v oblasti veřejného
osvětlení“. Toto výběrové řízení vyhrála společnost
METROLUX, která v minulosti zpracovala generel
veřejného osvětlení, Proto i nadále budeme využívat služeb této společnosti. Jako první bude zpracován projekt rekonstrukce osvětlení v Jmlínku,
který bude navazovat na rekonstrukci již zmíněných
komunikací a chodníků. Postupně pak budou zpracovávány projekty rekonstrukce osvětlení i v dalších částech v obou našich obcích.
Současně projednáváme možnost získání dotace
na realizaci bezdrátového rozhlasu v obou našich
obcích. Vypsali jsme výběrové řízení, které v současné době probíhá. Tohoto výběrového řízení se
účastní i dříve oslovená agentura ENVIPARTNER.
Rybníky
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
„Rekonstrukce a odbahnění umělé požární nádrže
v obci Jimlín (rybník p. č. 342/1)“ a „Rekonstrukce
a odbahnění umělé požární nádrže v obci Zeměchy
(rybník na návsi p. č. 67)“ se projednává s příslušnými orgány státní správy. Po jejím projednání
bude pak předložena na stavební úřad v Lounech
k vydání stavebního povolení.
Smlouva se společností GRANTEX, s níž budeme
společně připravovat žádosti o dotační podporu na
rekonstrukci obou rybníků, již byla podepsána.
Nyní se čeká, až Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásí slibovaný program na obnovu rybníků. V původně plánovaném termínu do konce roku 2018
žádný program vyhlášen nebyl, následně se mluvi-

lo o posunu na jaro letošního roku a nyní se mluví
o létě roku 2019. Musíme být trpěliví, ale hlavně
jsme připraveni.

Ubytovna
Stejně jako v případě sokolovny, byly zahájeny
práce spojené s vyhledáním vhodného dotačního
titulu a administrátora dotace na celkovou rekonstrukci této budovy. Rádi bychom do prostoru bývalé ubytovny česáčů soustředili veškeré zázemí
obce. Jedná se především o obecní úřad, knihovnu,
poštu, lékařskou péči, kulturní a společenské prostory a všechny další potřebné služby pro zajištění
řádného a efektivního chodu obce.

Ubytovna foto, Z.V.

Foto Z.V.

Sokolovna a další důležité sportovní plochy
TJ Sokol Zeměchy i obec souhlasí s převodem
nemovitého majetku, který bude možný provést až
po zápisu nového předsedy TJ Sokol Zeměchy do
spolkového rejstříku a po předložení podmínek zástupců a členů TJ k užívání nemovitostí po jejich
převodu na obec.
Přesto obec již oslovila 3 společnosti zabývající
dotačním managementem, jejichž pracovníci nemovitosti navštívili, a po převedení majetku předloží obci nabídky s návrhy vhodného dotačního tituluna na opravu sokolovny a využití prostoru za ní
– „Sokoláku“ na multifunkční hřiště dle potřeb
a požadavků obce.

Mosty
Bylo zjištěno, že dva mosty v Jimlíně, jsou v naprosto nevyhovujícím stavu. Jedná se dva mosty
přes Hasinu. První most je u č. p. 54 a druhý most
je na cestě do mlýna. V roce 2014 byly provedeny
prohlídky těchto mostů a ﬁrma PONTEX zpracovala
a vydala protokoly, ve kterých byl popsán havarijní
stav obou mostů. U mostu přes Hasinu u č. p. 54 byl
dokonce omezen průjezd na 3,5 tun, což se od roku
2014 neustále porušovalo. Po zjištění tohoto stavu
jsme okamžitě provedli výběrové řízení na „Vypracování projektové dokumentace na obnovu obou
mostů“. Toto výběrové řízení vyhrála společnost
B-PROJEKTY Teplice a celková cena za projektovou
dokumentaci obou mostů činí 804 650,– Kč včetně
DPH. Součástí zpracování této dokumentace jsou
veškeré přípravné a průzkumné práce, vlastní projektové práce a inženýrská činnost zaměřená na
získání stavebního povolení na realizaci stavby obnovy obou mostů. Zatížitelnost po výstavbě nových
mostů bude 25 t pro jedno vozidlo.
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Svoz směsného komunálního i tříděného odpadu
Vzhledem k tomu, že smlouva se skládkou
VRBIČKA končí na konci dubna 2019, bylo nutné
provést nové výběrové řízení na „Svoz směsného
komunálního odpadu na oﬁciální skládku odpadu,
zajištění svozu, sběru a předání tříděného odpadu“. Toto výběrové řízení vyhrála opět skládka
VRBIČKA a od 1. 5. 2019 uzavřeme se skládkou
VRBIČKA novou smlouvu. Tím se pro nás občany
nic nemění.
Omezení rychlosti na komunikaci II. třídy
z Loun do Žatce
O úmyslu instalovat měření úsekové rychlosti
a měření okamžité rychlosti na komunikaci II. třídy
z Loun do Žatce již byla také zmínka v minulém čísle
zpravodaje. Na poslední schůzce se starostou města Loun a Dopravním inspektorátem Policie České
republiky v Lounech byly stanoveny podmínky, za
jakých by se mohla instalace měření úsekové rychlosti a měření okamžité rychlosti v obcích realizovat. Starosta Loun přislíbil projednání těchto podmínek na květnovém zasedání zastupitelstva města
Loun. Poté se opět sejdeme se starosty obcí Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Raná a Výškov, kteří
mají stejně jako my o instalaci měření úsekové
rychlosti a měření okamžité rychlosti velký zájem.
Chodníky
Součástí oprav komunikací musí být i opravy
chodníků a prostoru mezi chodníky a komunikacemi. V souvislosti s rekonstrukcí Jimlínka jsme vypsali výběrové řízení na „Vypracování projektové
dokumentace na komunikace a chodníky v Jimlínku“ Jedná se tentokrát o celý prostor Jimlínka, kde
bude zpracován projekt na zbývající část komunikací, veškeré chodníky a prostor mezi chodníky a komunikacemi. Tento projekt bude zpracováván v koordinaci s projektem na již zpracovaný projekt
plynovodních přípojek a rovněž se zpracovávaným
projektem na rekonstrukci osvětlení v Jimlínku.
Výběrové řízení na tento projekt vyhrála projekční
kancelář Michal Čížek ze Žatce a cena za tuto dokumentace bude činit 235 000,– Kč bez DPH.
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Další projekt, který necháme zpracovat je chodník podél komunikace II. třídy z Loun do Žatce po
celé jeho délce a navazující chodník podél komunikace III. třídy od křižovatky od obchodu COOP až po
poslední rodinný dům směrem na Cítoliby. I v tomto případě již byly zahájeny práce spojené s vyhledáním vhodného dotačního titulu a administrátora
dotace na zpracování této projektové dokumentace
a zajištění následné realizace.
Komunikace a chodníky v obci
Proto i nadále trvá, že v rámci dalších rekonstrukcí komunikací a chodníků v Zeměchách i Jimlíně
brzy oslovíme další vlastníky pozemků pod komunikacemi s žádostí o převod těchto nemovitostí na
obec z důvodu časově náročných příprav řízení na
stavebním úřadu ohledně dělení pozemků, majetkoprávního vypořádání, vypracování projektové
dokumentace a dalších.
Vlastní iniciativitu občanů v této záležitosti stále
vítáme a děkujeme všem, kteří se na nás sami obracejí.

Ilustrační foto Z.V.

Míra Trubač – TJ Sokol Zeměchy
TJ Sokol Zeměchy měl ve své historii mnoho velkých jmen. V dnešní době, když se řekne Sokol, každému
se vybaví jméno Miroslav Trubač. Pro každého v Sokole Míra. Už od dětství Míra cvičil jako cvičenec,
později začal cvičit jako cvičitel. V roce 1993 převzal funkci předsedy Sokola. Sokol dlouhá léta
reprezentoval také jako zastupitel a hájil zájmy sportu také ve vedení obce. A teď po 26 letech se rozhodl
tuto štafetu předat dál a věnovat se už „jen“ práci cvičitele. Všem nám bylo jasné, že najít náhradu
nebude vůbec jednoduché. Je těžké v dnešní uspěchané době najít někoho, kdo by mohl Sokolu věnovat
tolik ze svého volného času. Není nás mnoho cvičitelů, všechny nás do Sokola přivedl Míra, byl a stále je
nám dobrým příkladem, učitelem a troufneme si říct i kamarádem. Sokol je pro nás všechny, stejně tak
i pro Míru, naše druhá velká rodina. Na závěr chceme všichni nadšenci ze Sokola poděkovat Mírovi za
jeho celoživotní obětavou práci, která ani nejde popsat, protože to byl nespočet hodin cvičení, příprav
akcí, schůzí a všeho možného. A i v novém formátu se budeme snažit, aby Sokol fungoval i nadále co
nejlépe.
Výbor TJ Sokola Zeměchy

Fotografie z archivu Výboru TJ Sokolovny
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Autorské čtení Sláma v botách
Komu se nelení, tomu se zelení. A tak jsme již
v únoru nezaháleli a teoreticky se začali připravovat
na zahrádkářskou sezónu 2019. Ve středu 6. 2. naši
obec navštívila autorka, zahrádkářka a zakladatelka
lounské Semínkovny Veronika Kyčera Kučerová.
S sebou donesla svou knihu Sláma v botách,
odznáčky, Semínkovnu, domácí kváskový chléb
a plno literatury k prohlédnutí i k inspiraci. Hasičská
zbrojnice v Zeměchách se ihned zaplnila
starousedlíky i mladší generací pěstitelů.

Pro navození příjemnější atmosféry se zdarma
podávala káva, čaj, nebo svařák a nachystáno bylo
i malé občerstvení. Po autorském čtení nás
Veronika seznámila se systémem Semínkovny
a rozpoutala se živá diskuze. Došlo na výměnu
receptů, rad i semínek.
Všechny velmi zaujal domácí kváskový chléb
a kvásek samotný, a tak na tuto reakci navazuje
další akce konaná v dubnu. Nese název Pečení
kváskového chleba a velikonočních perníčků
s Veronikou Kyčera Kučerovou.
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Mateřská škola – příprava předškoláků k zápisu

Hlavním úkolem v povánočním období je pro nás
příprava předškolních dětí na zápis do základní
školy. Zápis do školy je vlastně první zkouškou jejich znalostí a vědomostí a také ukázka toho, co se
ve školce naučily. S dětmi samozřejmě pracujeme
po celý rok, nyní je potřeba ještě doplnit a zopakovat, co se za tu dobu naučily a zjistit, kde jsou nějaké mezery, které by se daly ještě vyplnit.
Koncem ledna proto s dětmi děláme individuálně malý „Test předškoláka“, abychom si my, učitelky upřesnily, co které dítě potřebuje procvičit
nebo doučit. U někoho vázne například vyvození
první hlásky ve slově, někdo potřebuje procvičit
znalost geometrických tvarů, jinému se plete číselná řada. Děti samozřejmě na tyto nedostatky
neupozorňujeme, ale během doby se snažíme více
se na jejich odstranění soustředit a jsme rády, pokud se to povede.
S našimi předškoláky se každý rok chodíme podívat do naší školy a to přímo do vyučování. Také
letos děti školu navštívily - paní učitelka Špičková
pro ně připravila zábavnou hodinu ve své třídě,
děti si mohly poprvé vyzkoušet, jak se sedí v lavicích, nebo jak se píše na tabuli.
Velmi důležitá a nezbytná je pro nás spolupráce s rodiči. Velmi brzy po Novém roce řešíme
odklady školní docházky – samozřejmě za spolupráce s rodiči, protože oni jsou ti, kdo o této důležité záležitosti rozhodují.
S rodiči se scházíme, společně hodnotíme práci
a výsledky jejich dětí a společně zvažujeme, zda

bude pro jejich dítě prospěšné zůstat ve školce
ještě jeden rok.
Pro všechny rodiče jsme také připravili tzv. „konzultační hodiny“. Rodiče měli možnost se s námi
sejít, pohovořit si o chování a výsledcích jejich dětí,
na základě rozboru našeho testu a předložených
prací (pracovní sešity, graﬁcké listy, výkresy...) společně zhodnotíme, na co je třeba se ještě zaměřit,
aby dítě bylo dobře připraveno na vstup do základní
školy.
V únoru jsme se sešli na druhé „schůzce rodičů“.
Po probrání základních informací mateřské školy
jsme se s rodiči a jejich dětmi vydali na návštěvu
do naší základní školy, kde nás uvítala paní učitelka
Věrka Špičková a paní učitelka Babilonská.
Děti a rodiče si společně prohlédli prostory školy
a její vybavenost, seznámili se s formou výuky ve
spojených třídách, s pomůckami a počítačovou vybaveností.
Velkým přínosem pro tuto školu je využívání EEG
Biofeedbacku, přístroje, který zlepšuje soustředěnost a kvalitu práce dětí.
Dále si rodiče prohlédli tělocvičnu, družinu i jídelnu, pobesedovali s paní učitelkami, které se nám
mile věnovaly po celou dobu, někteří také zavzpomínali na dobu, kdy oni sami do této školy chodili.
Začátkem dubna proběhly zápisy do základních
škol – z naší školky letos odejde do školy 8 dětí.
Všechny se již moc těší, my jim to moc přejeme
a jen doufáme, že na roky prožité u nás ve školce
budou vzpomínat v dobrém – děti i jejich rodiče.
Hana Todtová
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Základní škola a Mateřská škola Zeměchy,
okres Louny, příspěvková organizace
Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny

vyhlašuje
ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 34 odst. 2

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
který se koná dne 14. 5. 2019 v budově mateřské školy
od 10,00 do 11,30 hod.
od 13,00 do 14,30 hod.
K zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte
a tyto vyplněné dokumenty:
– žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
– evidenční list s vyjádřením lékaře
Oba tiskopisy si můžete stáhnout na www.zszemechy.cz, případně vyzvednout v MŠ.

Jarní úklid u ZŠ

Jarní sluníčko už příjemně hřeje, vše se začíná
zelenat a každý zahrádkář uklízí svoji zahradu.
Týden před Velikonocemi jsme se do jarního úklidu
pustili i my v základní škole.
Žáci si přinesli pracovní oděv i rukavice, pracovníci obce nám zapůjčili lehké plastové hrábě
a úklidový den mohl začít. Ranní chlad jsme přečkali ještě ve třídě, ale po desáté hodině už nás
sluníčko vytáhlo ven.

Starší chlapci dostali na starost odvoz shrabaného listí a suché trávy na vyčleněné místo u vrat.
S kolečkem a lopatou si počínali docela dobře
a bylo vidět, že nářadí nedrží poprvé. Mladší děti
se chopily hrabiček a postupně shrabaly v pruzích
celou zahradu. Nejmladší děti sbíraly větvičky
a kameny a odnášely je na určené místo.
Velkou událostí bylo objevení ježka v hromadě
listí. Pravděpodobně jsme mu rozbili a odvezli jeho
zimní úkryt. Vydal se tedy podle zdi, sledován dětmi na každém kroku, až nám zmizel pod zadními
vrátky zahrady. Tam si v hromadě trávy může ještě
chvíli zdřímnout.
Po dvou hodinách práce byla zahrada jak „ze
škatulky“. Děti se opravdu snažily, vždyť si to uklízely vlastně pro sebe. Především oni tam tráví hodně času a v létě jim stín stromů poskytne příjemné
prostředí pro hry i odpočinek.
Velký dík patří i pracovníkům obecního úřadu,
kteří ještě ten den odpad naložili a odvezli pryč.
Děkujeme.
V. Špičková

Deskové hry ve škole v Zeměchách
Dne 24. 2. 2019 uspořádal Výbor pro kulturu,
sport a školství Odpoledne deskových her. Akce se
uskutečnila v tělocvičně základní školy Zeměchy
a začínala ve 14:00 hodin.
Hry byly rozděleny podle věku. Děti od 2 let zde
mohly vyzkoušet Moji první hru, Šneky, domino,
pexeso, skládat puzzle, vkládat tvary nebo hledat
stíny. Větší část tvořily hry pro děti od pěti let
a dospělé. Ti zde mohli hrát klasické hry, jakými
jsou šachy, Člověče, nezlob se, velký úspěch měly
Žáby (Blechy). Většinu ale tvořili netradiční, méně
známé a novější hry. Velkou oblibu měla hra Horký
brambor. Tu hráli zejména děti školního věku.
U her Pat a Mat hasiči nebo Jedeme na výlet, kde
se také vystřídala velká řádka účastníků. V nabídce dále bylo Veselé putování se Spejblem a Hurvínkem, Trampoty brouka Pytlíka, Souboj anebo
Ferda v cizích službách. Každý si odnesl sladkou
odměnu a úsměv na tváři. Děkujeme všem malým
i velkým za účast a těšíme se na další setkání.
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Hernička Jimlíňáček

Ve středu 17. 4. 2019 proběhla akce - Hledání
velikonočního pokladu. Děti s rodiči vyšly od herničky a šly procházkou okolo rybníka a školy na
Sokolák. Po cestě byly čtyři zastávky, kde děti plnily různé úkoly. Kreslily velikonoční kraslice, poznávaly zvířátka na obrázcích apod. Na konci je čekal
poklad – sladká odměna.
Další připravovanou akcí je 11. 5. 2019 Fairtrade
snídaně. Sejdeme se na hřišti U Letadla. Roztáhneme deky a společně posnídáme. V roce 2018 snídalo 8 100 lidí na 172 místech republiky. Lidé se scházejí, aby si pochutnali na fairtradových a lokálních
dobrotách. Dávají tak najevo, že je zajímá, kdo a za

jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Do košíku
si můžete vzít jako nápoje třeba Fairtradovou kávu
v termosce, Fairtradový džus nebo čaj. Na jídlo
doma napečené buchty z Fairtradového cukru a kakaa, ale i vajíčka, sýry, mléko či med od místních
farmářů.
V červnu oslaví hernička druhé narozeniny. A to
si zaslouží oslavu. Ta je naplánovaná na 16. 6. 2019
na Sokoláku. Pro děti bude připraven skákací hrad,
soutěže, občerstvení a překvapení. Všechny srdečně zveme na všechny akce herničky, které naleznete na dveřích herničky nebo na facebooku.
Ilona Bakosová

Masopustní veselí a Dětský karneval
Dodržování zvyků a tradic je to, co se vždy udržovalo především na venkově. Ne jinak tomu bylo
i letošní rok v případě tradičních akcí Masopustního veselí a Dětského karnevalu. Obě akce proběhly
o víkendu 16. a 17. března. Tyto osvědčené akce
byly pořádány za významného přispění obce Jimlín
a Tělovýchovné jednoty Sokol Zeměchy. Na Masopustu byly vidět mimo jiných také tradiční masky
a nechyběla malá kapela pod vedením pana učitele
Jaromíra Laksy ze ZUŠ Lounech. Kapela měla pohodlí na krásném koňském povoze, který zajistil
pan Herzán z Lipence. Na každé masopustní zastávce nesměla chybět lidová píseň a odměnou
všem přítomným bylo hojné pohoštění od místních
občanů. Pro letošní rok bylo novinkou zakončení
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na dětském hřišti U letadla, kde dobrovolní hasiči
zajistili patřičné zázemí a občerstvení.
Na druhý den se v Sokolovně v Zeměchách konal
Dětský karneval. Nechyběl klaun, který se postaral
jak o hudební produkci pro děti, tak i o program
a soutěže. Velkým překvapením byl pro všechny
přítomné kouzelník, který do některých kouzel a triků zapojil také dospělé publikum. V závěru odpolední akce byly, hlavně díky Tělovýchovné jednotě
Sokol Zeměchy, vyhodnoceny nejlepší dětské masky v několika kategoriích. Všem zúčastněným patří
velký dík a těšíme se v příštím roce.
Jan Krtička
Obrázky ke článku naleznete na str. 2.

Jimlínská tretra
Běh je fenoménem dnešní doby. Posiluje nejen
tělo, ale i ducha. Při běhu si vyčistíte hlavu, zlepšíte
fyzickou kondici a kromě pořízení sportovní obuvi,
je zcela zdarma.
V okolí našich obcí jsou zpevněné cesty, kde
během roku potkáme spoustu chodců, kočárků,
cyklistů a také běžců. Neváhali jsme a s cílem
podpořit tento druh sportu, jsme uspořádali běh,
který jsme nazvali Jimlínská tretra.
Jimlínská tretra se konala v neděli 31. 3. 2019
a účastí předčila naše očekávání. Celkem se
registrovalo 56 běžců v pěti věkových kategoriích.
Dětské a dorostenecké běhy se uskutečnily na
tratích 20, 50 a 100 metrů. Hlavní závod pro
dospělé proběhl na trati o délce 4,74 km. Běh byl
tak výzvou pro všechny, kdo chtějí zkusit v rámci
sportu něco nového nebo pro ty, co chtějí v rámci
osobního tréninku zlepšit svůj výkon. I přes větší

zájem přespolních běžců, nás velice potěšilo, že
nejmladší a nejstarší účastníci byli z řad našich
spoluobčanů. Před startem se všichni účastníci
závodů osvěžili ovocem či nápojem. V cíli na
kratších tratích byly děti oceněny sladkými
medailemi. Hlavní závod kategorie dospělých byl
měřen. Oceněna nebyla pouze první tři místa, cenu
dostali cenu si odnesli i běžci s bramborovým či
posledním umístěním a nejstarší účastníci závodu.
Pevně věříme, že si běžci neodnesli jen
sympatické ceny, ale především příjemný sportovní
zážitek. Nezapomeňte, že každý úspěch začíná
odhodláním to zkusit! Přejeme Vám mnoho
odhodlání a více sportovních zážitků během roku
2019.
Za rok na viděnou
Lucie Šmídová
Obrovský dík sponzorovi Libuši Mrázové
za poskytnutí občerstvení a cen.

Fotofrafie Martina Havlíčková
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Kurz pečení kváskového chlebu
Kurz pečení kváskového chlebu a velikonočních
perníčků konaný dne 14. 4. 2019 v hasičské
zbrojnici v Zeměchách
Předně velmi děkujeme sponzorům Libuši
Mrazové za poskytnutí žitné mouky a Miluši
Moučkové za dvě sklenice medu. Celé odpoledne
bylo protkáno vůní medu, koření a kvásku. Vlastní
chleby jsme si zadělali a v mezičase kynutí jsme
s dětmi i bez nich tvořili pohankové perníčky. Každý
si odnesl recepty a návody na péči o kvásek,
pohankové perníčky a kvásek. Velké díky patří
Veronice K. Kučerové alias Sláma v botách, která
celý kurz vedla. My, většinou ženy kurzistky, již
aktivně chlebíky s dyňovými, slunečnicovými, chia
semínky pečeme, své žitné chleby sypeme
vločkami, mákem, sezamovými a jinými semínky.
Celý dům voní, chléb je zdravý a velmi chutný.
Doporučujeme jej všem.
Děkuji, Katka
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TJ Sokol Zeměchy
Na začátku roku proběhlo plno zajímavých akcí.
První akcí v letošním roce byla vybíjená dne 23. 2.,
kde se naše družstvo umístilo na prvním místě.
Další dvě akce, které proběhly ve spolupráci s OÚ
Jimlín byl tradiční masopust a karneval ve dnech
16. a 17. 3. Obě akce byly bohaté na krásné masky,
které potěšily jak malé tak i velké diváky. Novinkou
letošního roku bylo to, že průvod končil na dětském
hřišti, kde se nejen masky mohly občerstvit
a posedět. Další sportovní akcí byl ping pong dne
30. 3., kde se všechny naše děti umístily na
předních místech. Největší sportovní akcí letošního
jara bylo dne 13. 4. krajské kolo Medvědí stezky,
kde se v různých věkových kategoriích umístily děti
na krásných předních příčkách. Dvojice Jaroslav
Lišťanský a Natálie Dundrová se umístili ve své
kategorii na prvním místě, dále byli také první
Adam Musil a Ondřej Babor a další dvojicí, která se
umístila na třetím místě, byla Lucie Musilová
a Vašek Rychecký. Zmíněné dvojice, které získaly
první místo pojednou na republikové kolo – držíme
jim palce. Další akce, které na jaře probíhají je III.
jarní pochod a pálení čarodějnic. Při všech těchto
akcích také proběhla volba nového předsedy,
kterým se stal Václav Červíček. Také naši

divadelníci nezahálí. Úspěšné představení Lucerna
budou hrát 27. 4. v Černčicích a 17. 5. v Žatci
v Křížově vile. Ve fotbale se odehrála čtyři utkání,
bohužel všechny jsme zatím prohráli. Momentálně
se potýkáme s velkou marodkou a tak musejí
nastupovat i hráči, kteří už jak se říká „pověsili
kopačky na hřebík“. Teď nám skončila základní část
a po vzoru vyšších tříd nás teď čeká nadstavbová
část čtyř horších celků naší soutěže.
V. Červíček, M. Valeš

Noc kostelů
Noc kostelů je večerem, který otevírá vzácná
posvátná místa v celé naší zemi. Přijďte se podívat
do návesní kaple v Jimlíně, která byla vystavěna
v letech 1853–1854 stavitelem Josefem Paulem.
Část její krásné vnitřní výmalby, pořízené v 50. letech 20 století Josefem Kalašem, přetrvala dodnes. V den Noci kostelů, v pátek 24. 5. 2019 bude
otevřena od 18.00 hod.

15

Program návštěvnické sezony
2019 na Novém Hradě v Jimlíně
Letošní návštěvnická sezona začala tradičně na
začátku měsíce dubna a od té doby zámek přivítal
už několik tisíc návštěvníků. Kromě tradičních prohlídek prvního a druhého zámeckého okruhu se zámek stal jedním z promítacích míst festivalu Jeden
svět Louny, návštěvníci ve zcela zaplněném sále
shlédli ﬁlm Začít znovu a ještě měli možnost podiskutovat s jeho režisérkou Evou Tomanovou. Zámek
se rovněž stal cílovým bodem letošního Prtského
špacíru, kde na pochodníky čekala nejen prohlídka
zámku, ale i zpestření v podobě improvizovaného
rytířského tábora na prvním nádvoří. Krásné počasí, pestrý program a bohatý jarmark přitáhl o Velikonocích na zámek téměř 4 tisíce návštěvníků.
Další akce na sebe nedají dlouho čekat, proto mi
dovolte malou pozvánku na nejbližší program.
Od 1. května do 8. září můžete navštívit každý
den, kromě pondělí, letošní tajemnou výstavu
DRACULA A TI DRUZÍ…, která se nachází v zámeckých sklepeních. NOVOHRADSKÁ POUŤ
proběhne o víkendu 18. – 19. května, bude zasvěcena Gustavu Adolfovi z Varrensbachu, významnému majiteli panství, jehož výročí narození
(1629) i úmrtí (1689) si letos připomínáme. V pátek
24. května proběhne NOC KOSTELŮ, od 20:30 si
můžete v kapli sv. Josefa vyslechnout koncert Tomáše Borla (varhany, pozoun) a Petra Taševa (housle). Hned v sobotu nás čeká pravidelný koncert
v rámci HUDEBNÍHO FESTIVALU LUDWIGA
VAN BEETHOVENA, který pořádá Severočeská
ﬁlharmonie v Teplicích. Tentokrát nás navštíví
EPOQUE QUARTET. Den dětí oslavíme společně 2. června. Dětem bude patřit i týden od 18.
do 21. června, kdy je připraven tradiční pořad pro
školky a první stupně základních škol, kromě prohlídky zámku čeká děti POHÁDKA O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ v podání Divadýlka Matýsek.
Se začátkem prázdnin začíná i další ročník Zámeckého kulturního léta. Opět se můžete těšit na
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Činoherní studio z Ústí nad Labem, které zahraje
6. července SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ. Hned
další sobotu 13. července nás čeká do současnosti převedená klasika, NAŠI FURIANTI, ve velmi originální úpravě souboru Depresivní děti touží
po penězích. Čtyři večery počínaje 18. červencem bude nádvoří patřit KINEMATOGRAFU
BRATŘÍ ČADÍKŮ, konkrétní ﬁlmy upřesníme později. Pokud jste neviděli nejnovější noční prohlídky
s názvem Novohradské rabování, máte poslední
šanci 3. srpna. Klasiku fantasy žánru od Terry
Pratchetta – SOUDNÉ SESTRY, představí Divadlo Radar 24. srpna. Poslední prázdninový víkend
bude nabitý hudbou, už v pátek zazní, po roční pauze, KULTURNÍ ŠMITEC a v sobotu nás čeká
SWINGOVÝ FESTIVAL. ZÁMECKÉ STRAŠENÍ
pohltí malé i velké 14. září. Zatím nemůžeme slíbit
konání zámeckého plesu, to závisí na tempu postupující rekonstrukce. Pokud se ples konat bude, určitě se včas dozvíte termín jeho konání. Poslední akcí
letošního roku bude ADVENTNÍ SETKÁNÍ na Novém Hradě, letos v termínu 30. září.

Jak vidíte, program je celkem nabitý a není ještě
kompletní. Určitě nepřijdete o přednáškový cyklus,
jehož náplň pro vás v těchto dnech dokončujeme.
Také si nenechte ujít nově instalované pokoje východního křídla a samozřejmě výstavu, která vás
vysaje – Dracula a ti druzí.
Na shledanou na Novém Hradě se za celý kolektiv zaměstnanců těší
Josef Kabát

