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SILVESTR
Poslední akcí roku 2019 byl RETRO SILVESTR v sokolovně v Zěměchách. Jsme moc rádi, že se prodalo všech 150 vstupenek a sál sokolovny se zaplnil do posledního místa. Celým večerem nás provázel diskžokej Najkl, který vybíral a pouštěl předem připravenou hudbu 70. – 80. let. Před půlnocí
byly rozděleny všechny ceny bohaté tomboly a společně jsme pak odpočítali poslední minuty končícího se roku. Nový rok jsme pak společně přivítali přípitkem šampaňským vínem a oslavy pokračovaly až do časných ranních hodin. Přeji všem hodně štěstí a zdraví v roce 2020.
Vladimír Svoboda
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Dění v obci
pohledem starosty

Informace o probíhajících a připravovaných
projektech v obci
Revitalizace místních komunikací
– Jimlín část A
Společnost EKOSTAVBY ukončila práce na realizaci
opravy místní slepé komunikace p. č. 349/16, na kterou nám byla z Ústeckého kraje poskytnuta dotace
ve výši 350 tis. Kč. Asfaltový povrch této komunikace byl dokončen včetně kompletní opravy povrchů
chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Dále společnost EKOSTAVBY pokračuje v opravách
komunikací v Jimlínku v souladu s uzavřenou smlouvou. Do konce roku byly provedeny opravy asfaltových povrchů včetně opravy chodníků dalších komunikací. V roce 2020 pak budou postupně
dokončovány opravy asfaltových povrchů zbývajících
komunikací v Jimlínku tak, jak budou jednotlivé po-
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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: 450 ks
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zemky, na kterých příslušné komunikace a chodníky
leží, převáděny občany do majetku obce.

mácností zemním plynem. Vše řešíme ve spolupráci s Mgr. Ondřejem Demutem z notářské kanceláře v Žatci.
Veřejné osvětlení
Projekt na rekonstrukci osvětlení v Jimlínku, který
navazuje na rekonstrukci již zmíněných komunikací a chodníků byl v minulém roce dokončen. Rovněž byla v loňském roce podána žádost v rámci Národního dotačního programu EFEKT 2020 na
opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Dnes se již můžeme pochlubit,
protože tato dotace byla úspěšná a ze státního
rozpočtu obdržíme 768 845,- Kč. Rozsah rekonstrukce veřejného osvětlení si můžete prohlédnout v minulém čísle na stránce 4. Vlastně se
jedná o kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v Jimlínku včetně kabelů, zemnění a sloupů
veřejného osvětlení. Dále se jedná o nová svítidla
veřejného osvětlení podél komunikace II. třídy,
Louny – Žatec. Kompletní realizace bude provedena v roce 2020 a současně bude zpracována
a podána nová žádost v rámci stejného Národního
dotačního programu EFEKT 2021 na rekonstrukci
veřejného osvětlení v dalších částech našich
obcí. Tyto dotace a následná realizace jsou velmi
důležité, protože jejich realizací dojde k v výraznému snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení a tím i snížení provozních nákladů obce.

Plynofikace obcí Jimlín a Zeměchy
Ke konci roku byly ukončeny práce na realizaci
druhé etapy plynofikace zahrnující rozvody plynu
v Jimlínku. Další práce budou pokračovat tak, jak
budou stavebním úřadem v Lounech povolovány.
Současně se projednávají jak majetkoprávní vztahy mezi obcí Jimlín a společností Spolgas s.r.o.,
tak i smluvní zajištění budoucího zásobování do4

Polyfunkční dům Jimlín
V minulém čísle jsme čtenáře podrobně informovali o stavu projektu „Polyfunkční dům Jimlín“
Na konci loňského roku jsme obdrželi kompletní
architektonické řešení, ve kterém se projektanti
snažili co nejvíce sladit ráz s okolím zámku. Jak
se jim to podařilo, můžete posoudit sami na následujících obrázcích. Projekt nazvaný „Polyfunkční dům Jimlín“ se opravdu rozjel naplno.
Na začátku příštího roku obdržíme kompletní
projektovou dokumentaci a budeme čekat na vydání stavebního povolení. Již nyní hledáme
vhodný dotační titul, protože bychom rádi začali
práce na tomto projektu co nejdříve.
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Sokolovna
Po oslavách letošního silvestra jsme se pustili do
projektu na rekonstrukci sokolovny. Projektanti
představili první návrhy rekonstrukce. Zásadní
otázkou, kterou nyní řešíme, je zda zachovat původní prostor vstupu, šaten, kuchyňky a bytu vedle
hlavního sálu sokolovny, přičemž bychom provedli
úpravy a rekonstrukce těchto vnitřních prostor,
nebo se nabízí architektonicky velmi zajímavá varianta zbourání těchto přístavků a vybudování přístavby nové, jak ji můžete vidět na následujícím
obrázku západního pohledu na novou sokolovnu,
směrem od silnice.
Při rozhodování, jakou cestou se vydat, nás bude
zajímat především ekonomické hledisko obou těchto
variant rekonstrukce stávajícího objektu sokolovny.
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Kulturní památky - „Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého na pozemku
parc.č. 22/1 v k.ú. Jimlín“
Práce na opravě schodišťových stupňů a na restaurování podstavce sochy s erbem sv. Jana
Nepomuckého byly již dokončeny. Jednalo se
o první část opravy, na kterou nám byla poskytnuta dotace z Ústeckého kraje z Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 ve výši 300 tis. Kč. V příštím roce požádáme o finanční prostředky na
opravu vlastní sochy sv. Jana Nepomuckého.

HASIČI JIMLÍN
Naposledy jsme Vás informovali o naší smolné
sezóně. Nyní nás čeká zimní příprava na následující sezónu, která, jak doufáme, dopadne
lépe než ta letošní.
Ale ještě před tím bychom Vám i Vašim blízkým, za celý SDH Jimlín, chtěli popřát do Nového roku rodinnou pohodu, mnoho štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.
Andrea Nechvátalová

Rekondiční cvičení pro zdravá záda
Pod vedením zkušené lektorky s 20 letou praxí v rehabilitaci.
Čtvrtek | Sokolovna | 17.30–18.30 | cena 100,- Kč
Rekondiční cvičení pro zdravá záda na nestabilních plochách –
na balónech. Hodina se skládá z úvodní relaxace, protažení
zkrácených svalů, posílení oslabených svalů. Závěr je opět zklidnění.

Přijďte si zacvičit, těšíme se na vás!
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V ROCE 2020 OSLAVÍME
555 LET NOVÉHO HRADU
Sotva skončily vánoční svátky a dozněly oslavy
vstupu do nového roku, pustili jsme se na zámku
jednak do uzavírání roku starého a také do přípravy
programu další sezony.
Poslední akcí té předešlé bylo tradiční adventní setkání na Novém Hradě. Počasí rozhodně nebylo ideální, i přes to si cestu na zámek našlo téměř 4 tisíce
lidí. V černé kuchyni se vařilo podle středověkých receptů, ve vánočně vyzdobeném zámku to vonělo jehličím a purpurou. Návštěvníky na pódiu bavil celý den
herec Michal Gulyáš a další umělci. Malé i velké návštěvníky vítali andělé u brány, v podzemních stájích
vážili čerti hříšné duše, návštěvníky přišel pozdravit
i medvěd Hugo a pro samé stánky se na nádvoří nedalo chvílemi hnout. Na závěr, po rozsvícení stromečku, ozářila nádvoří také ohňová show.
V roce 2020 oslavíme výročí 555 let od chvíle, kdy
král Jiří z Poděbrad vydal svou povolovací listinu, která umožňuje Albrechtu Bezdružickému z Kolowrat,
tehdejšímu majiteli jimlínského panství, stavbu hradu s věžemi, příkopy a mosty. To je vlastně začátek
Nového Hradu, jak ho známe dnes. Slavit budeme
celý rok, oslavy tradičně vyvrcholí při Novohradské
pouti třetí květnový víkend. Ale těšit se můžete i na
další pravidelné akce, jako jsou Velikonoce na Novém Hradě, Hudební festival Ludwiga van Beethovena, Den dětí, Noc kostelů, Výlety pro děti s pohádkou,
Zámecké kulturní léto, Filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků, Noční prohlídky, Zámecké strašení
a Advent. O prázdninách nás čeká velmi zajímavá
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výstava s názvem České korunovační klenoty. Samozřejmě pro vás chystáme přes prázdniny zajímavá divadelní a hudební vystoupení a nebude chybět ani
přednáškový cyklus. O jednotlivých titulech a datech
zatím jednáme a budou upřesněny v průběhu roku,
přehled termínů a akcí, které už známe, následuje.
Doufáme, že si z nabídky vyberete, zachováte nám
přízeň a budeme se těšit na shledání na Novém Hradě i v jubilejním 555. roce jeho existence.
12. dubna	Velikonoce
na Novém Hradě
16. – 17. května
Novohradská pouť
30. května	Festival Ludwiga
van Beethovena
31. května
Den dětí na Novém Hradě
5. června
Noc kostelů
16. – 18. června	Prohlídka s pohádkou
– Divadlo Kuba
1. srpna
Noční prohlídky
19. září
Zámecké strašení
5. prosince
Adventní setkání
červen – září
Přednáškový cyklus
červenec – srpen	Zámecké kulturní léto
– divadla, koncerty,
Kinematograf bratří
Čadíků
červenec – srpen	Výstava České
korunovační klenoty
Josef Kabát

TVOŘENÍ S BLANKOU
MYSLIKOVJANOVOU
Celý podzimní čas se konaly tvořivé dílny pod vedením certifikované lektorky Blanky Myslikovjanové.
První akcí byla práce s barvami na textil, kdy si každý účastník odnesl vlastnoručně ozdobenou textilní tašku. Za měsíc jsme se věnovali tvorbě podzimních věnců z foarmiran hmoty. Blanka nám opět
ochotně pomáhala a radila při práci s tímto materiálem. Poslední akcí roku 2019 bylo drátování andělů. Tato akce se těšila největšímu obdivu. Hasičárna doslova praskala ve švech, dojely i účastnice
z Rakovníka.
Vzhledem k tomuto zájmu v drátování pokračujeme i v roce 2020.
Ihned v lednu se budou drátovat srdíčka, v plánu je
i drátování stromů života anebo lucerniček.
Všechny tyto akce jsou vhodné pro děti od
6 let, nutností je předchozí rezervování místa
na telefonu 773 655 224, kapacita je omezena
na 15 míst! Kurzovné se hradí 90 Kč přímo na
místě. Těšíme se na další zajímavé projekty.
Mgr. K. Krtičková
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DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE
Jedním z projektů realizovaných v rámci školní družiny byl také program rozhlasové novinářky a spisovatelky Michaely Veteškové „Dílna malého novináře“. Po seznámení žáků s mediálním prostředím
a prací novinářů proběhla „tisková konference“, při
které žáci natáčeli svá vystoupení na opravdový
rozhlasový mikrofon. Po chvilce rozpaků se rozmluvili a vedli rozhovor podle pravidel a základních
postupů, se kterými je paní spisovatelka seznámila, téměř jako profesionální moderátoři.
Zdenka Dvořáková

O LIŠCE MIE
V prosinci tohoto roku k nám do základní školy
přijel Pavel Wolejník s liškou Miou. Pan Wolejník
je chovatel a má doma hodně zvířat. Vyprávěl
nám o liškách a o životě lišky Miy. Potom, co pan
Wolejník vypustil Miu v tělocvičně z přepravky,
začal nám vyprávět, kde Mia žije a čím se živí.
Mia žije na zahradě pana Wolejníka, a když je pan
Wolejník a jeho dcera doma, může být Mia s nimi
uvnitř domu. Zahrada je teritoriem Miy, to ostatní
lišky cítí, a proto nechodí lovit slepice do okolních
zahrad. Mia je všežravec, ale nežere to, co normální lišky ve volné přírodě. Pan Wolejník jí poskytuje potravu, díky které je Mia zdravá a má
hezkou a lesklou srst. Pan Wolejník nám ještě
dalších dvacet minut vyprávěl zajímavosti o Mie
a liškách žijících ve volné přírodě.
Potom jsme dostali prostor k dotazům, kterého
hodně dětí využilo. Po příchodu do třídy nám pan
Wolejník rozdal dotazníky, které jsme museli doplňovat podle dokumentu o liškách, který nám
pustil. Když jsme dotazník vyplnili, vyšla nám
tajenka Vulpes. Vulpes je latinský název lišky
a Vulpes vulpes je latinský název lišky obecné.
Mia už dávno spala v přepravce a chovatel se
s ní vydal na cestu domů.
Celé odpoledne bylo velice zajímavé a dozvě10

děli jsme se mnoho o liškách a Mie. Spolužačka
Paulína Boublíková panu Wolejníkovi za celou
školu poděkovala. Ten k nám určitě ještě někdy
s nějakým zvířetem přijede.
Miroslav Šmejkal (5. ročník)
V letošním roce uvidíme ještě např. orla kamčatského a kulíška nejmenšího, ještěrky, strašilky, pavouky a mnoho dalších živočichů.
Zdenka Dvořáková

SEZNÁMENÍ S PRAHOU
V listopadu jsme se rozjeli do Prahy, aby se naši
žáci seznámili s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města. Navštívili Václavské náměstí, Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, Starý královský
palác s Vladislavským sálem, Basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku, s historií Pražského hradu, Valdštejnskou zahradou, katedrálou sv. Víta, se Starým královským palácem s Vladislavským sálem. Po prohlídce Pražského hradu sestoupili Nerudovou ulicí
na Malostranské náměstí, přešli přes Karlův most,
navštívili Staroměstské náměstí. Cílem komentované prohlídky s průvodcem CK Výuka JINAK, bylo
seznámit žáky podrobně, ale úměrně věku, nejen
s památkami, ale i významnými osobnostmi našich

dějin, především pak s postavou sv. Václava a Karla IV. Díky skvělému panu průvodci nabyli žáci i zábavnou formou nové znalosti a vědomosti. Také se
nám v Praze unavili! Ale nadšení bylo veliké.
V nejbližší době nás čeká opět Praha – Národní
muzeum a Národní zemědělské muzeum.
Děkuji všem zaměstnancům Obecního úřadu Jimlín, sponzorům a přátelům školy za podporu, pomoc a přízeň, děkuji také rodičům a těm, kteří v nás
věří. Přeji všem – za žáky a zaměstnance školy –
hodně lásky, přátelství a uznání, kapku štěstí
a hlavně – PEVNÉ ZDRAVÍ v roce 2020!
Zdenka Dvořáková
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LETOS POPRVÉ
Vánoční trhy, poprvé za jejich existenci, probíhaly
na prostranství před školou. Park i přilehlá silnice
jsou upravené, čisté a prostorné. Stejně tak chodníky ke škole a školce jsou nově položené a poskytují dostatek místa pro takovou akci. Vánoční výzdoba se postupně chystala už s několikadenním
předstihem a byla opravdu moc hezká. Pracovnice
školy i školky uvítaly s nadšením tuto inovaci hlavně proto, že nemusely složitě přenášet výrobky na
místo jejich určení. Vyskytly se trochu i obavy, jestli se sejde dostatek lidí, aby stánky se zbožím neztratily svůj smysl. Ale přišli všichni rodiče i prarodiče, a tak lidí bylo opravdu dost. Kulturní program,
který akci provázel, nebyl rušen žádným hlukem
a uzavřený prostor poskytoval všem přítomným
bezpečí. Z připravených koled a písní bylo slyšet
každé slovo. Pracovníkům obce děkujeme za pomoc při přípravě a úklidu stolů.
Věra Špičková
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VRCHLICKÉHO DIVADLO - ZLATOVLÁSKA
Premiéra Zlatovlásky proběhla 17. prosince 2019,
dopolední představení bylo pro děti a večerní pro
veřejnost. Hlavní roli sehrála Lucinka Musilová
z naší školy, která nejen hrála, ale hlavně tančila.
První a druhá třída se zhostila role vojáků a děti
navštěvující kroužek společenského tance tančily
ve vstupech na písničky „Líbí, mně se líbí“ a „Jiříku, co v očích máš“. Působivá byla i role Paulíny

Boublíkové, která sehrála roli jednoho z ptáčků.
Všichni se moc snažili a já děkuji všem rodičům,
kteří účinkování svých dětí v pohádce brali jako příležitost pro ně zkusit si zahrát a zatančit v divadle.
Ostatní si to náramně užili, a věřím, že budeme
v našich aktivitách společně pokračovat.
Jana Stehlíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Říjen ve školce
Měsíc říjen byl ve školce ve znamení mnoha
akcí, vztahujících se k přírodě a především
vládnoucímu podzimu. První říjnový týden
jsme vyhlásili jako „jablíčkový“. Děti si do
školky donesly z domova jablíčka, vyráběli
jsme z nich různé postavičky, párátka s napíchanými dobrotami – rozinkami - vytvořily
z jablíček ježky, vyrobili jsme různá tiskátka.
Jablíčkový týden skončil a protože ještě pár
jablíček zbylo, dostali jsme všichni chuť na
dobrý štrúdl. Domluvili jsme se s dětmi, rozdali jsme ingredience, které děti měly donést,
paní učitelky obstaraly vše ostatní a paní kuchařky hotový štrúdl upekly. Protože všechny
děti aktivně pomáhaly, všechny si zasloužily
kousek té jablíčkové dobroty. Poslední zbylá
jablíčka paní školnice nakrájela a usušila, křížaly se prodávaly na vánočních trzích. Jako
každý rok, tak i letos, jsme vyhlásili soutěž
s názvem „Podzimníček“. Děti se svými rodiči
společně vyrábějí z přírodnin hezké výrobky,
ve školce je pak vystavíme a ačkoliv je to soutěž, zvítězí v ní vždycky všichni. Také tentokrát
byly výrobky povedené, některé zdobily školku
a zahradu několik týdnů. Stejnou tradiční oblíbenou akcí jsou „Podzimní hrátky“. Zlobivé
počasí se tento den trochu umoudřilo a tak
přispělo k hezké pohodě a dobré náladě. Sešlo se hodně dětí ze školy i ze školky, rodiče
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i prarodiče, paní učitelky. Soutěž o nejkrásnější dýni tentokrát vyhrály děti ze Základní
školy, odměněni však byli všichni přítomní.
Hry, soutěže a opékání buřtů byly nedílnou
součástí tohoto odpoledne, které jsme pro
děti připravili.Také jsme byli v divadle na pohádce „Maxipes Fík“. Televizním Večerníčkem
proslavený Fík se s kamarádkou Ájou vypravil
do školy, potom se předvedl v cirkuse a nakonec cestoval lodí po celém světě, kde zažíval
mnohá veselá dobrodružství. Krásná pohádka
s obrovským Fíkem a dalšími známými postavičkami děti bavila po celou hodinu, odnášeli
jsme si krásné zážitky.
Listopad
Také listopad byl bohatý na spoustu zážitků,
nejvíce jsme však žili přípravou na blížící se
vánoční trhy a vystoupení našich dětí. Velká
nemocnost dětí po celý tento měsíc nám přípravu hodně komplikovala, přesto jsme poctivě nacvičovali básničky, vánoční písničky i koledy, chystali jsme výrobky na vánoční trhy.
Také letos se sešla skupinka rodičů, kteří měli
zájem a chuť pomoci nám s jejich přípravou.
Společně se svými dětmi tak maminky i tatínkové vystřihovali a lepili krabičky na „vánoční
překvapení“, košíčky na křížaly, vyráběli sněhuláčky ze šišek. Materiál měli připravený od
nás ze školky, někteří si jej donesli z domova
a ve školce potom výrobky dotvářeli. Moc pěkné byly čtyři adventní věnce různých barev,
které rodiče vyrobili a na vánočních trzích se
rychle prodaly. Toto setkání bylo nejen o výrobcích – rodiče připravili vzájemné pohoštění, které ocenily hlavně děti, ale i o předvánoční atmosféře a o vzájemném setkání
a pobesedování.
Před první adventní nedělí vždy zdobíme
stromeček u prodejny COOP v Zeměchách. Pro
ozdobení stromečku, který nám také letos věnoval pan Popelka z Jimlína, jsme letos zvolili

ozdoby z bílého polystyrenu, dozdobené modrými hvězdičkami a pěknými mašličkami. Na
krásném smrčku se pěkně vyjímaly a dělaly
radost všem, kdo do obchodu chodí, nebo jedou okolo. Za ozdobení děti dostaly od hodné
paní vedoucí sladkou odměnu a na oplátku
zazpívaly koledy a vánoční písničky, které
jsme již měly nacvičené na vánoční vystoupení. I tento měsíc byly děti v Lounech v divadle
- pohádka se jmenovala „Radovanovy radovánky“. Děti zhlédly hezkou pohádku na motivy knížky Zdeňka Svěráka o klukovi, který se
ze všeho stále radoval. Protikladem byl výrostek Hugo, který se snažil všechno vždy zkazit
– což se mu samozřejmě nedařilo a děti se tak
mohly radovat společně s klukem Radovánkem. V listopadu také navštívil děti z naší
školky a školy cvičený pejsek se svým páníčkem panem Zemanem. Pejsek předvedl několik akrobatických kousků, několik prvků cvičení při hudbě. Pan Zeman si s dětmi povídal
o tom, co znamená mít doma pejska, jak se
o pejska starat a jak jej cvičit. Na závěr si děti
mohly pejska pohladit.
…a konečně prosinec
Anděl, čert a Mikuláš k nám do školky letos
přišli se svojí nadílkou již v úterý 3. prosince
a kromě malých balíčků se sladkostmi donesli
i hezkou atmosféru, děti si s nimi zazpívaly,
popovídaly a po překonání strachu ti odvážní

si je i pohladily a společně se s nimi vyfotili.
S Mikulášem a s čerty se děti potkaly ještě
v pátek: nejprve děti ze školky a ze školy zazpívaly vánoční písničky a koledy, rozsvítil se
vánoční strom u školky a následovala mikulášská nadílka. Bylo veselo, děti i rodiče si
nakoupili pěkné výrobky a domů jsme si odnášeli také krásnou vánoční atmosféru.
Než přijde do školky Ježíšek s dárky, je potřeba nazdobit stromeček. Dosud jsme měli vždy
stromeček umělý – letos však jsme díky hezkým obrázkům našich dětí dostali krásnou živou
jedličku od firmy VHV. V pátek jsme společně
s dětmi hezky uklidili celou hernu a v rohu u kuchyňky jsme pak společně nazdobili stromeček.
Rozsvícení stromečku pak už předznamenalo to
pravé čekání na vánoční nadílku.
Pod stromečkem pak děti našly pěknou stavebnici velkých kvádrů, domeček pro kluky
i holčičky, puzzle, lega, kreslící tabulky. Společnou radost z dárků si děti užívaly celý týden,
pohráli si s nimi i rodiče při vánočním posezení.
Poslední hezkou akcí bylo vánoční posezení
s rodiči, které doplnila krátká besídka – básničky, koledy, písničky a tanečky, které si děti spolu s vánočními přání a dárečky pro své rodiče
připravily. V pátek jsme se hezky rozloučili
s dětmi i jejich rodiči, popřáli jsme si krásné
Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2020.
Hana Todtová
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DEN DÝNÍ
V sobotu 2. listopadu jsme se v hojném počtu
sešli na Sokoláku, abychom oslavili Den dýní.
Celé dopoledne pršelo, ale po obědě se počasí umoudřilo, a tak se akce mohla uskutečnit,
za což jsme moc rádi. K dispozici bylo vše na
místě, za věnování dýní ke dlabání moc děkujeme paní Libuši Mrázové a Ing. panu Černému. K zahřátí jsme popíjeli svařené víno a děti
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teplý čaj. Opekli jsme jistě poslední letošní
buřtíky na ohni, poslechli příjemnou muziku
a popovídali si. Dýně přišli vyřezávat malí
i větší a na místě vznikala mnohdy téměř umělecká díla. Tuto akci jistě zařadíme na program i v letošním roce, proto sledujte webové
a facebookové stránky nebo úřední desky.
Mgr. K. Krtičková

TJ SOKOL ZEMĚCHY
Po zahájení cvičebního roku, který začal v září, se
nám hezky rozběhla pravidelná cvičení v Sokolovně. Cvičí nejen ti nejmenší nebo žáci, ale letos je
velký zájem také u dospělých členů, kteří chodí na
volejbal, florbal a nově také na líný tenis. Schází se
pravidelně a trénují na soutěže, které se chystají
v letošním roce. Stále hledáme nové možnosti, které bychom mohli svým členům nabídnout. Momentálně chceme najít vhodné cvičení pro naše ženy,
které v zimních měsících nemají tolik možností vyrazit na nordic walking. V uplynulém období proběhla dne 23. listopadu soutěž Sobota hrou v Žatci,
kde jsme ve spolupráci s ostatními jednotami získali krásné 1. a 2. místo. Také o vánoční prázdniny
jsme nezaháleli a hlavně dospělí se zúčastnili bowlingového turnaje, který se konal 27. prosince, kde
jsme měli plno úspěšných hráčů. Také naše fotbalové mužstvo se připravuje na další sezonu nejen
tréninkem, ale také úklidem svých prostor.
Uplynulý rok byl pro náš spolek plný velkých a často velmi náročných změn, proto bychom rádi za celý

výbor všem popřáli nejen zdraví a rodinnou pohodu,
ale také plno úspěchů a těšíme se na společná setkání na našich akcích nebo přímo v Sokolovně.
V. Červíček, M. Valeš
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ROZPIS HODIN V SOKOLOVNĚ
DEN/
ČAS

PO

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

9.45–10.30 ZŠ
tělesná výchova

15:00

16:00

17:00

18:00

Žáci, žákyně:
Babilonská

10.40–11.25 ZŠ
tělesná výchova

ÚT

14:00

Žáci, žákyně:
Babilonský

20:00

Volejbal
Valeš

Žáci, žákyně:
Svoboda

Žáci:
Černaj,
Cíl

Fotbal:
Červíček

ST

10.40–11.25 ZŠ
tělesná výchova

ČT

PÁ

19:00

PředškoRekondiční cvičení
láci:
17.30–18.30
BakosoŠilhanová
vá

9.45–10.30 ZŠ
tělesná výchova

SO

Žáci
- hokej
Vondráček

NE

Žáci
- hokej
Vondráček

Florbal
muži
Cíl

Nohejbal
Ingriš

Tenis
Trubač

Fotbal Červíček

Florbal
Černaj

Volejbal dospělí
Valeš

K časům, kdy je v rozvrhu uvedeno ZŠ tělesná výchova,
je nutné připočítat cca 10 minut před a po cvičení.
Bližší informace:
Martin Valeš: 777 890 525
Vladimír Svoboda: 732 281 893

PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
Vůně skořice, vanilky a perníkového koření se
rozlila Hasičárnou Zeměchách v neděli 24. listopadu. Společně jsme zde pekli vánoční perníčky
rozličných tvarů. Zvláště angažované byly zejména děti, které se velmi činily. K tomu jsme
poslouchali koledy a popíjeli alko i nealko punč
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nebo čaj, vyměňovali si recepty na vánoční cukroví nebo jiné likéry. I přes nižší počet účastníků
jsme strávili klidné a příjemné odpoledne
a domů jsme si odnášeli první cukroví.
Mgr. K. Krtičková

FOTBALOVÝ ZÁPAS TEPLICE – SPARTA
V neděli 20. 10.2019 vyjel plný autobus našich občanů do AGC Arény Na Stínadlech v Teplicích, kde
fotbalisté Teplic ve 13. kole FORTUNA:LIGY hostili
Spartu. Do Teplic jsme dorazili hodinu před začátkem zápasu tak, abychom se všichni pohodlně usadili před vlastním výkopem, který byl stanoven
na 18:00 hodinu.
Teplice se podle očekávání soustředily na defenzivu a rychlé výpady a v první půli více hrála Sparta.
Do největší šance první půle se těsně před pauzou
dostal po přiklepnutí od Kozáka osamocený Kanga,
ale nejlepší střelec Sparty v sezoně selhal. O přestávce většina z nás vyrazila na občerstvení. Pivo
a klobásy chutnaly, děti se do druhého poločasu
občerstvily limonádou.
Také druhý poločas začali lépe hosté a v 68. minutě dala Sparta vedoucí gól. Po centru Hložka se
dostal k dorážce turecký stoper Semih Kaya a Shej-

balovi se již nepodařilo z brankové čáry míč odvrátit. Domácí marně reklamovali, že si Frýdek v souboji s Grigarem pomohl faulem. Severočeši byli
blízko k vyrovnání tři minuty před koncem, ale Řezníček hlavou poslal míč ve slibné pozici mimo tyče.
V 89. minutě se už domácí útočník dočkal. Po rohu
nůžkami poslal balon směrem na bránu Vondrášek
a Jakub Řezníček přetlačil nedůrazného Frýdka. Po
závěrečném hvizdu propukla na domácí lavičce veliká radost. Teplice zaslouženě vyválčily bod za remízu 1:1 a prodloužily svou neporazitelnost již na
sedm utkání. Zápas sledovalo 12 362 diváků včetně fanoušků ze Zeměch a Jimlína. Po chvíli čekání
na některé naše vášnivé sparťany, kteří se nechali
„uvěznit“ do sektoru hostů, jsme se nakonec sešli
všichni u autobusu a odjeli domů.
						
			
Vladimír Svoboda
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ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Obec Jimlín se tento rok přidala k téměř tisícovce
míst, a to i v zahraničí, kde ve stejný čas a dobu
zazněly vánoční koledy. Akce Česko zpívá koledy,
kterou zaštiťuje Žatecký a lounský deník, se nesla
v příjemné a sváteční atmosféře. Před ZŠ a MŠ Zeměchy, za klavírního doprovodu Mgr. Ivany Derflerové, zazněly ve středu 11. prosince 2019 typické
vánoční koledy. Před samotnou akcí jsme nezapomněli uctít chvílí ticha památku ostravské tragédie
ve Fakultní nemocnici. Děkujeme za krásné společné zpívání a těšíme se na další ročník.
Jan Krtička

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 6. prosince 2019 byl rozsvícen vánoční
strom před ZŠ a MŠ Zeměchy. Oproti předchozím
rokům bylo toto místo zvoleno z důvodu vyšší bezpečnosti a klidnějšího prostředí. Před samotným
rozsvícením vánočního stromu vystoupily děti ze
ZŠ a MŠ Zeměchy, za klavírního doprovodu Mgr.
Petra Bernarda zazněly typické vánoční koledy a po
samotném rozsvícení vánočního stromu přišel anděl, čert a Mikuláš. Některé děti sebraly všechnu
odvahu a básničku nebo písničku zazpívaly na mikrofon. Děkujeme dobrovolným hasičům, TJ Sokol
Zeměchy, Martině Havlíčkové a všem ostatním za
pomoc při realizaci této akce.
Jan Krtička
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ZABIJAČKOVÉ HODY V ZÁMECKÉM
ŠENKU NA NOVÉM HRADĚ
V sobotu 26. října obec Jimlín ve spolupráci se Zámeckým šenkem uspořádala historicky první zabijačkové hody, které se konaly na prvním nádvoří zámku.
Na akci dorazilo velké množství návštěvníků. Na prodej byly zabijačkové speciality a návštěvníci se dočkali tradiční prdelačky zdarma. Milovníky vín určitě potěšila nabídka skvělých vín přímo z našeho regionu. Své
vinařské umění zde představilo Vinařství Němeček
z Března u Chomutova, které pěstuje révu ve vičickém
údolí. Nezapomněli jsme ani na dětské návštěvníky,
které nejen pobavila, ale i zapojila do různých soutěží
Jimlínský štrůdl r. 2019
podle V. Fekešové
• 450 g. hl. mouky
• 250 g. másla
• 1 vejce
• ½ kelímku smetany
• prášek do pečiva
nádivka:
• 2 kg. Jablek
• 150 g. cukru
• rozinky
• vlašské ořechy
• špetka badiánu
• skořice
• vanilkový cukr

a kouzel animátorská dvojice David & Alenka. Atmosféru celé akce i příjemného podzimního odpoledne
podpořil Vláďa Cirok svým hudebním doprovodem. Na
správné zabijačce musí být k zakousnutí i něco sladkého. To donesli samotní návštěvníci akce do soutěže
o nejlepší Jimlínský štrůdl r. 2019. Ti návštěvníci, kteří
stihli ochutnat, rozhodli, že nejlepší štrůdly upekla
paní Věrka Fekešová z Jimlína. Pokud jste se zabijačkových hodů nezúčastnili a neochutnali Věrčiny vítězné štrůdly, můžete si je zkusit upéct sami podle receptů, o které se s námi Věrka podělila. Dobrou chuť!

Pivní štrůdl
• 500 g. hl. mouky
• 130 g másla
• 250 ml piva
• 1 vejce
• trochu rumu
nádivka:
• namleté ořechy
• jablka
• vanilkový cukr
• skořice
Po upečení namazat rozpuštěným
máslem a pokapat rumem.
Gabriela Šilínková

V. Fekešová

21

LAMPIONOVÝ PRŮVOD KE DNI
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

V podvečer 15. listopadu 2019 se uskutečnil v Zeměchách lampionový průvod od památníku obětí nacismu 1939-1945 k pomníku obětí první světové války
1914-1918 na místním hřbitově. Na jeho počátku
obdrželi všichni přítomní symbolický květ vlčího
máku, který vytvořili podle návrhu Zdeny Svobodové
žáci základní školy Zeměchy. Po projevu starosty
obce Jimlín Vladimíra Svobody, který v něm připomněl tradici Dne veteránů, pak externí pracovník
muzea Louny Jiří Líšťanský seznámil účastníky průvodu s válečnými příběhy tří místních občanů - Lubomíra Rokose, Josefa Krofty a Antonína Tajčra. Obě
pietní místa byla slavnostně nasvícena členy Sboru

dobrovolných hasičů Zeměchy. Dva z nich Jan Vohánka a Václav Červíček zde také drželi čestnou
stráž. K důstojnému průběhu akce výrazně přispěly
děti ze základní školy pod vedením ředitelky Zdenky
Dvořákové. Nejprve velice sugestivně zarecitovala
báseň Vlčí máky z Flander žákyně 5 třídy Natálka
Orinčáková, pak sborově zazpívaly slavnou protiválečnou píseň Řekni, kde ty kytky jsou. Po položení
věnců a kytic, opět z dílny Zdenky Svobodové, pokračoval slavnostní akt státní hymnou. V jeho závěru
účastníci-občané z obou našich obcí rozsvítili a položili svíčky u obou pomníků.
Za organizátora akce: Gabriela Šilínková

Stráž u památníku obětí nacismu
1939–1945 v Zeměchách

Stráž u pomníku obětí 1. světové války
1914-1918 na místním hřbitově v Zeměchách
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OÚ JIMLÍN, TJ SOKOL ZEMĚCHY, SDH ZEMĚCHY A SDH JIMLÍN POŘÁDÁ

Sobota 29. 2. 2020 | 14.00 hod.
Přijďte do průvodu s kapelou a tradičními maskami, sraz před sokolovnou v Zeměchách.
Zakončení na dětském hřišti U letadla. Zde opékání buřtů, čaj a drobné občerstvení.
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace

I v dnešním světě existují „oázy klidu“ uprostřed uspěchaného světa
Vlídné prostředí rodinné školy, kde se žáci cítí dobře a bezpečně, kde se všichni navzájem znají.
Vážení rodiče, chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo ve škole rodinného typu
zaměřené na ochranu životního prostředí, sport a zdravý životní styl?

Pak zapište Vaši dceru/Vašeho syna do naší školy.


JSME ŠKOLOU RODINNÉHO TYPU PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ



NABÍZÍME KVALITNÍ VÝUKU V MALÉM KOLEKTIVU



ŠKOLA JE UMÍSTĚNA V KLIDNÉM A PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ UPROSTŘED ZELENĚ



KLADEME DŮRAZ NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, NETOLERUJEME ŠIKANU, VZTAHY MEZI PEDAGOGY A ŽÁKY ZALOŽENÉ NA
RESPEKTU K INDIVIDUALITĚ OSOBNOSTI A PŘÁTELSTVÍ



ŠKOLU MÁME MODERNĚ VYBAVENOU, MODERNÍ METODY VÝUKY, MODERNÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ PŘÍMO VE TŘÍDÁCH,
ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ČERPÁME DOTACE Z EU I NÁRODNÍCH FONDŮ



NABÍZÍME VELKÉ MNOŽSTVÍ KROUŽKŮ PŘÍMO VE ŠKOLE - KOŠÍKOVÁ, TANEC, SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA, ZPĚV, LEHKÁ
ATLETIKA, ANGLIČTINA, KLUB ČTENÁŘŮ, KLUB LOGIKY



SPOLUPRACUJEME SE ZUŠ POSTOLOPRTY - HUDEBNÍ A TANEČNÍ OBORY



NABÍZÍME KVALIFIKOVANOU PÉČI O MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY A ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI,
DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ



EEG BIOFEEDBACK, TRÉNINKY PRO NAŠE ŽÁKY ZDARMA



DRUŽINA DO 16:00 HODIN



ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU ŠKOLNÍM MINIBUSEM „Z DOMOVA DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY DOMŮ“

Základní škola ZEMĚCHY
Z á p i s do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
pátek 3. dubna 2020, 14.00 – 18.00 hodin
Přijďte si prohlédnout naši školu ve dnech 4. 3. a 18. 3. 2020
od 8.00 do 15.00 hodin.
tel. 415 696 256
Zápis probíhá v prostorách školy.
Občanský průkaz a rodný list dítěte vezměte s sebou.
Ve všech ročnících obdrží každý žák od zřizovatele finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V JIMLÍNĚ A ZEMĚCHÁCH
OD LEDNA DO ČERVNA 2020
LEDEN

DUBEN

19. leden, 15.00 hod., hasičárna v Zeměchách

5. duben, 10.00 hod., sraz před prodejnou Coop v Zeměchách

Drátování s Blankou

Ukliďme si Česko

vstupné 90 Kč, garant K. Krtičková

garant: Krtičková
•

18. duben, 15.00 hod., polní silnice za pilou

ÚNOR
9. únor, 15.00 hod., hasičárna v Zeměchách

Drátování s Blankou

vstupné 90 Kč, garant K. Krtičková
•

Jimlínská tretra
garant: Krtička
•

30. duben, 17.00 hod., hasičské hřiště v Jimlíně

Pálení čarodějnic
garant: J. Baborová

29. únor, 14.00 hod., sraz před sokolovnou v Zeměchách

Masopust

garant: J. Baborová

BŘEZEN
1. březen, 15.00 hod., sokolovna v Zeměchách

Karneval

garant: J. Krtička
•

4. březen, 16.30 hod., hasičárna v Zeměchách

Sláma v botách 2

autorské čtení, garant: K. Krtičková
•

8. březen, 14.00 hod., sokolovna v Zeměchách

Oslava MDŽ s dechovkou

KVĚTEN
Zájezd do Divadla Hybernia na muzikál MEFISTO
3. 5., 14.00 hod. (odjezd autobusu 12.00 hod.)

vstupenka 400 Kč, garant: G. Šilínková
•

9. květen, 14.00 hod., hasičárna v Zeměchách

Jarní výměnná burza semínek, sazenic a cibulek
garant: G. Šilínková
•

16. květen, 20.00 hod., sokolovna v Zeměchách

Pouťová zábava o víkendu
garant: Krtička
•

30. květen, 15.00 hod., hasičské hřiště v Jimlíně

Den dětí

garant: J. Krtička
•

garant: Krtička

Pedig Simona Pazourková a Zdena Svobodová

ČERVEN

15. březen, 14.00 hod., hasičárna v Zeměchách

garant: Z. Svobodová
•

29. březen, 15.00 hod., hasičárna v Zeměchách,

Drátování s Blankou

vstupné 90 Kč, garant: G. Šilínková

13. červen

Hry mikroregionu Lounské podlesí v Cítolibech
J. Baborová
•

20. červen, 13.00 hod., hasičské hřiště v Jimlíně

Krušnohorská liga a soutěž o pohár starosty
garant: J. Staněk

