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MDŽ
V letošním roce jsme rozhodli nezapomenout na tradiční svátek a oslavu všech žen. Je
pravdou, že tento svátek byl předchozím státním
režimem trochu zneužíván, ale to nic nemění na
podstatě tohoto svátku. V neděli 8. března 2020
odpoledne se sokolovna v Zeměchách rozezněla
nádhernou hudbou, kterou zajistil Taneční or-
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chestr Jaromíra Laksy. Každá dáma u vstupu
obdržela květinu a celá akce se nesla v hezké
atmosféře. Příští rok bychom akci rádi zopakovali a musíme zdůraznit, že na tuto akci jsou zváni
nejen ženy, ale i muži. O tom se ale dočtete na
plakátě v roce 2021. Děkujeme za účast a všem,
kteří se podíleli na přípravě této akce.

Dění v obci
pohledem starosty

Informace o probíhajících a připravovaných
projektech v obci
Revitalizace místních komunikací
– Jimlín část A
Společnost EKOSTAVBY pokračovala v opravách komunikací v Jimlínku v souladu s uzavřenou smlouvou
i v roce 2020. V prvních třech měsících byly provedeny
opravy asfaltových povrchů v ulici od dětského hřiště
až k napojení na silnici v aleji. Napojení místní komunikace na silnici v aleji bylo odsouhlaseno a předáno
dne 30. března 2020 pracovníkům Správy a údržby
silnic Ústeckého kraje. Současně pracovníci Správy
a údržby silnic Ústeckého kraje provedli vodorovné
značení silnice II třídy Louny – Žatec, včetně všech
křižovatek. Dále probíhají opravy chodníků tam, kde
jsou již komunikace dokončeny. V letošním roce budou postupně dokončovány opravy asfaltových povrchů zbývajících komunikací v Jimlínku.

Napojení místní komunikace na silnici v aleji

Opravy chodníků naproti trafostanici
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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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Opravy chodníků ve slepé ulici

Veřejné osvětlení
Spolu s opravami chodníků a komunikací probíhá
i rekonstrukce osvětlení v celém Jimlínku, částečně
i z prostředků, získaných v rámci Národního dotačního programu EFEKT 2020. Současně již zpracováváme další žádost v rámci Národního dotačního programu EFEKT 2021 na rekonstrukci veřejného
osvětlení v dalších částech našich obcí. Věříme, že
tato žádost bude stejně úspěšná, jako ta letošní.
Plynofikace obcí Jimlín a Zeměchy
Ke konci roku byly ukončeny práce na realizaci druhé etapy plynofikace zahrnující rozvody plynu v Jimlínku. Realizace dalších prací, je zcela závislá na
fungování lounského stavebního úřadu, kde máme
podány od loňského listopadu žádosti o povolení.
V předstihu byly zahájeny přípravné práce na realizaci vlastního areálu pro umístění stabilního technologického zařízení kapalného plynu LNG, což je
patrné z přiložené fotografie na str. 7. Situační výkres areálu pro umístění stabilního technologického zařízení s kryptogenními nádržemi kapalného
plynu LNG a odpařovací stanicí včetně příslušenství najdete na str. 6. Snad se alespoň někteří z nás
v letošním roce plynu dočkáme.
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Polyfunkční dům Jimlín
Pravidelně Vás informujeme o stavu projektu „Polyfunkční dům Jimlín“. Na začátku letošního roku
jsme obdrželi kompletní projektovou dokumentaci
a pracujeme na vydání stavebního povolení. Do
poloviny letošního roku bychom rádi podali žádost
o dotaci, bez které bychom nemohli práce na tomto
projektu realizovat.
Sokolovna
Projekt na rekonstrukci sokolovny se dokončuje.
V hlavním sále sokolovny bude kompletně vyměněna dřevěná parketová podlaha. Strop a stěny
budou opraveny a doplněny deskami pro zlepšení
akustiky v sále. Podium, radiátory a okna do ulice
zůstanou bez větších oprav. Nad stávajícími okny
budou zhotovena další okna, čímž dostaneme do
prostoru sálu sokolovny více přírodního světla.
Stávající prostory vstupu, šaten, kuchyňky a bytu
vedle hlavního sálu sokolovny budou zbourány
a na sejném místě bude vybudována přístavba
s novými šatnami a bytem v horním patře a klubem v přízemí nové přístavby. Řešení prostoru
okolo rekonstruované sokolovny můžete vidět na
následujícím obrázku.
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Příprava pro realizaci areálu technologických objektů LNG

Barevné kontejnery
v naší obci
Zeměchy

Vážení občané, dovolte prosím, abychom Vám
vysvětlili důvody, které nás vedli k novému rozmístění kontejnerů v obci Zeměchy a k odstranění tradičního stanoviště pro tříděný odpad u obchodu
v Zeměchách, které léta hyzdilo centrum naší obce.
Hlavním problémem umístění velkého množství kontejnerů vedle místního obchodu byla dostupnost pro cizí, kteří si v obchodě nakupují nebo
obcí pouze projíždějí a při té příležitosti vyhodí svůj
odpad do našich kontejnerů. Z tohoto důvodu byla
po obci vytipována různá místa, která nejsou na
první pohled pro projíždějící auta viditelná, ale zároveň jsou blíže dostupná našim občanům.
Rozmístili jsme veškeré nádoby, které jsme měli
k dispozici, a zároveň je dán požadavek na navýšení
počtu kontejnerů. Ve chvíli, kdy budou nové nádoby na
obec dodány, rozmístíme je na určená místa, případně
navýšíme počty nádob na stávajících místech dle potřeby, abychom předešli kumulování odpadu okolo
stávajících kontejnerů, ke kterému nyní dochází.
Doufáme, že nově vybraná místa jsou pro Vás
snadno dostupná a plně nahradila původní místo na
křižovatce u obchodu, kde jsme místo zeleného parčíku měli spíše sběrný dvůr. Rádi bychom, aby se
třídění odpadu stalo běžným životním standardem.
Děkujeme.
Jan Grund
7

Drátování s Blankou Myslikovjanovou
V měsících leden a únor došlo na další lekce drátování. V hasičárně jsme se pod vedením zkušené lektorky
naučili nové techniky. Drátovali jsme srdíčka, ale
i vážky. Sešli jsme se sice v komornějším složení, ale
k užití příjemného odpoledne to ničemu nevadilo. Na
poslední zimní lekci bohužel nedošlo, protože naši
zem postihl koronavirus. Mnoho z nás si ale i nadále
drátuje a korálkuje doma. Zejména nyní je to příjemný
relax. Těšíme se na další tvoření v příjemnějším době.
Mgr. K. Krtičková

Nový Hrad za časů koronaviru
Vážení přátelé, tak takhle si oslavy 555 let od
založení Nového Hradu nikdo z nás nepředstavoval, určitě ani král Jiří z Poděbrad, když 2. května
1465 podepisoval zakládací listinu, čímž povoloval
Albrechtu Bezdružickému z Kolowrat přestavbu jimlínské tvrze na hrad s příkopy, věžemi a mosty.
V duchu oslav se měla nést celá letošní sezona, stačilo však málo a ústřední motiv této sezony
se zcela změnil. V tuto chvíli jsme za sebou měli
mít první měsíc provozu, místo toho zeje nádvoří
prázdnotou a brány jsou trvale zamčené. Rovněž
jsme za sebou měli mít promítání filmu Postiženi
muzikou v rámci festivalu Jeden svět Louny, včetně
diskuse s režisérem filmu. To je první letošní akce,
kterou jsme museli zrušit, další zrušenou akcí jsou
Velikonoce na Novém Hradě, Novohradská pouť
a Den dětí. Noc kostelů se posouvá na 12. června
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od 18 do 22 hodin. Zámek by se měl pro veřejnost
otevřít v pondělí 25. května, dále bude otevřen každý den, kromě pondělí. Zámecký penzion bude
v provozu od června. Dobrou zprávou je, že Zámecké kulturní léto by mělo proběhnout v plném rozsahu včetně Filmového léta s Kinematografem bratří
Čádíků. Samozřejmě za předpokladu, že se situace
nezhorší. Sledujte prosím naše sociální sítě - facebook, instagram a webové stránky. Tam se dozvíte
aktuální informace. Bez větších omezení by měla
proběhnout i plánovaná výstava Korunovační klenoty na dosah – osudy 22 korunovaných panovníků, která se uskuteční od 2. července do 6. září.
Nastalou situaci zatím využíváme k uskutečnění dlouho plánovaných prací, na které se v běžném
provozu nedostával čas, nebo je nebylo možné provést za návštěvnického provozu. Začali jsme

s hloubkovým úklidem sklepů, stodol a půd. Pokračujeme v drobné úpravě areálu, čekají nás drobné
opravy zdí, štuků, obnovení hydrofobizace kamenosochařských prvků a další. V zámku došlo k výměně
některých svítidel na chodbách, došlo k doplnění
garnýží a závěsů do dalších místností, ještě před
omezením pohybu jsme stačili pořídit nějaké další
vybavovací předměty do expozice.
Novinkou letošní sezony bude zavedení Zámecké věže jako samostatného stálého třetího okruhu.
Změna je to kosmetická, vstupné na věž bude symbolické a při velkých akcích, jako je Pouť, Advent
nebo Velikonoce, bude vstup na věž volný, jako jste
byli zvyklí doposud. K tomuto kroku nás vedla hlavně

skutečnost, že návštěvníci, kteří se vypravili pouze
na věž, se nám nezapočítávali do návštěvnosti a nepřinášeli nám žádné výnosy, i když s provozem věže
jsou spojené náklady. Snad je tento krok pochopitelný a věřím, že nám zachováte přízeň.
Závěrem si můžeme přát, aby se současná situace dále už jenom zlepšovala a vzniklé škody, jak
na zdraví lidí, tak sociálně ekonomické, byly co nejmenší. Zatím si pokud možno snažte uchovat veselou mysl, místo na zámek vyrazte do přírody a těšte
se na léto na zámku, my se už teď těšíme na vás.
S přáním pevného zdraví
Josef Kabát

…a jsme zase ve školce!
Vánoce utekly jako voda a my jsme se opět
sešli na chodbách naší mateřské školy vstříc
novým zážitkům.
První týdny děti žily stále z vánočních prožitků a užívaly si nových her a hraček od Ježíška i ve školce. Měsíc únor nám ale trošku
překazil plány a ve školce jsme bohužel nevydrželi dlouho v hojném počtu, jelikož nás postihla
chřipka a školku jsme na pár dní museli zavřít.
Přišli jsme tak i o některé naplánované akce
a o pohádku v divadle v Lounech.
Po návratu dětí jsme se zaměřili na téma
„zdraví, péče o zdraví a správná hygiena“, děti se
dozvěděly spoustu nových informací o svém těle,
o zdraví, zdravých potravinách a naučily se spoustu básniček, písniček a pohybovou hru “Bacily“.
To, že jsme se na začátku měsíce krátce neviděli, jsme si vynahradili dlouho očekávaným
karnevalem. Děti se na něj těšily a připravovaly delší dobu – vyprávěly o tom, jaké si chystají masky, vyráběly si masky a pomáhaly s přípravou výzdoby ve třídě.
Karnevalový den probíhal již od rána. Děti
přivítala krásně nazdobená třída, děti přinášely
své masky, které jim maminky připravily. Hned
po svačině se nadšeně do masek převlékly
a v komunitním kruhu nám své masky předvedly.

Následovalo focení jednotlivých masek i celé
skupiny, zábavné hry a karnevalová diskotéka
s balónky. Akce vypadala, že nemá konce, jak
jsme si ji všichni užívali.
V tomto měsíci se také konala třídní schůzka s rodiči, kde jsme rodiče informovali o akcích, které se chystají a seznámili je s novými
portfolii, které byly nově v naší mateřské škole
zavedeny pro každé dítě. Jedná se o diagnostické a sběrné portfolio, kde se budou ukládat
dětem jejich pokroky v podobě pracovních listů, výrobky, fotografie z akcí a mnoho dalších
artefaktů, které budou sloužit jak dítěti, tak
i nám pro lepší diagnostiku a práci s dítětem.
Děti se budou učit sebehodnocení a posouvat
se tak dále ve vývoji učení se.
Děti tomu říkají „Moje knížka“. Do této své
knížky si budou zakládat také dopisy, které jim
budeme psát podle metody Learning Stories,
což přímo souvisí s poznáváním dítěte a jeho
posouváním se ve vývoji učení. Metoda je významná v zahraničí a my teď vyzkoušíme, jak
účinná bude u nás.
Další týdny nás mělo ve školce čekat povídání o jaru, na které jsme se samozřejmě již těšili.
Chtěli jsme si jaro přivolat, což znamenalo
zopakovat si všechny vědomosti o ročním obdo9

bí, které již známe – opět pomocí různých her,
básniček, pohádek, písniček a mnoho dalšího,
čehož jsme stihli velice málo z důvodu šířící se
virové nákazy, která zasáhla život nás všech
a která nás bohužel zasáhla natolik, že jsme
opět museli naší mateřskou školu zavřít.
V této době jsme se měli těšit z Velikonoc,
a i ve školce tomu nemělo být jinak. Těšili jsme
se, že ozdobíme poprvé stromeček u Coopu velikonočně, jako to děláme již tradičně o Vánocích, vyhlásíme soutěž „O nejkrásnější velikonoční výrobek“ a spoustu dalších akcí s tím
spojených, ale nesmutníme, protože víme, že si
je nahradíme jinými.
Po oslavě Mezinárodního dne žen v místní
sokolovně zbylo několik jarních primulek – děti
je z květináčků přesadily do venkovních truhlíků
a ozdobily tak jimi okna školky.
A proč sem tuto informaci píšu? Protože až
se zase všichni ve školce sejdeme, budeme
mít určitě velkou radost, jak se nám primulky
rozrostly a jak, stejně jako my, přečkaly tuto
nelehkou dobu.
Martina Bitnerová

Domácí vzdělávání? Žádná legrace!
Vidím to jak dnes. V úterý 10. března bylo
všem školákům oznámeno, že se na neurčitou
dobu pro ně zavírá škola. Zavládla neobyčejná
radost a všeobecné veselí, které ale žáci sdíleli jen v utajení. Volno, žádná škola, žádné povinnosti... A ani vyučující si tehdy nedovedli
představit, co a jak bude.
Od té doby se mnoho změnilo. Zahájení školy je v nedohlednu a všem je jasné, že děti doma
aspoň trochu pracovat musí. Ve škole jsme hledali způsob, jak nejlépe a nejefektivněji dětem
zadávat úkoly a kontrolovat jejich domácí práci.
Moderní doba nabízí počítačovou komunikaci,
která je rychlá a bezpečná. První pokusy ale ukázaly, že téměř třetina našich školáků nemá přístup k internetu. To rozhodlo, že jsme přešli na
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tištěnou formu zadávání úkolů. Každý pátek si
rodiče vyzvedávají obálku ve škole a předchozí
vypracované listy zase vrací. Víme, že ani tato
metoda není bez chybiček, ale funguje, a to velmi dobře. Žáci mají pocit, že musí dokončit svoji
práci včas a nutí je to trochu se učit.
Uplynulo již mnoho týdnů a k našim uším se
dostávají nářky žáků: Už abychom mohli chodit do
školy. Doma nás to nebaví. A to je přece úžasné!
Nyní se školáci dočkají. Od 25. května
zase uvítáme všechny žáky ve škole. Už se na
mě moc těšíme.
					
V. Špičková

Základní škola – Duben 2020
Od 1. 9. 2018 čerpá naše škola pod názvem
projektu Otevřené oči II prostředky z Evropských
strukturálních fondů ve výši 471 644 Kč. Původní
termín ukončení projektu se posouvá, v tomto školním roce nebude možné splnit některé aktivity, zejména jde o plánované projektové dny. Zrušili jsme
návštěvu Národního zemědělského muzea v Praze,
„perníčkovou dílnu“ a další.
Nezahájili jsme plavecký výcvik, zrušili ozdravný pobyt v přírodě v nádherném místě – Monínci.
Na mysli neklesáme, doufáme, že brzy otevřou
malé školičky, a ze všech sil se budeme snažit poskytnout žákům v rámci tohoto projektu co nejvíce
zážitkové výuky bez finančních nákladů pro rodiče.
Zahájili jsme distanční výuku. Po zkušenostech
z prvních deseti dnů jsme zvolili nový komunikační
systém – předávání úkolů na další týden a zároveň
přebírání splněných úkolů z aktuálního týdne v listinné podobě. Rodičům, kteří s touto formou nesouhlasí a mají možnost komunikovat elektronicky, jsme
vyhověli. Do „školních“ emailů zasíláme odkazy na
výklady učiva, procvičování…, ale také požadujeme

zpětnou vazbu, z které využijeme poznatky po návratu žáčků do školních lavic. Nebráníme se ani online
výuce, i když ta má také svá úskalí. Distanční formou
budeme plnit také čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her, doučovat...
Jsem si vědoma náročnosti současné situace
pro rodiče, zvláště pak pro ty, kteří mají doma více
školáků. I my, pedagogové, to nemáme jednoduché, věřte. Výuka není jen nadiktování stránek rodičům, ale z naší strany také snaha připravit distanční výuku tak, aby žáci byli schopni pracovat co
nejvíce samostatně.
Děkuji za spolupráci rodičům, panu starostovi
i ostatním zaměstnancům OÚ za vstřícný přístup
a společné řešení problémů.
Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich optimistický přístup a pracovní nasazení.
Děkuji i našim žákům a žáčkům, kteří se doma
učí, snaží zodpovědně plnit úkoly, nelajdačí... A poslouchají své rodiče!
Zdenka Dvořáková

ZŠ: Veselé zoubky
Přišly za námi do školy zoubkové víly
Program pro děti, který je učí a seznamuje se
správnou péčí o svůj chrup, se uskutečnil na naší
škole již třetím rokem. Přicházejí k nám pracovnice
z dm drogerie markt se zubní osvětou. Povídání
o zubní hygieně, praktické ukázky na zubních maketách i Hurvínkova „pohádka“ o vytrženém zubu
byly pro děti užitečné a poučné.
V. Špičková, J. Babilonská
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Taneční tělocvik
Na vystoupení pana Havelky a s panem Havelkou se naši žáci opravdu těšili. Pojem STREET DANCE je pro ně něco, co je zrovna „cool“,
a co chce umět každý. Takovou šanci si nechtěl
nechat nikdo ujít. Především starší ročníky –
čtvrtý a pátý - se o tanec hodně zajímaly.
Od prvního okamžiku žáci doslova hltali každé slovo tanečního mistra a při prvních taktech
hudby se všichni začali vlnit podle pokynů svého
školitele. Dokonce i žák, který v jiných programech zůstává stranou a stydí se zapojit, se zcela
bez ostychu vmísil do davu a tančil.
Pan Havelka měl celou lekci velmi dobře připravenou – jak metodicky, tak technicky.
S mikrofonem v uchu se tancuje skvěle, protože se při tanci dá každý krok komentovat
a ruce jsou volné pro pohyb. A pan Havelka
opravdu každý pohyb komentoval - napojil jej
na příběh, aby žákům vytvořil představu
a oni si posloupnost jednotlivých částí lépe pamatovali. Hudba, smích a nadšení naplnily školu
a přilákaly dokonce i provozní zaměstnance na
krátkou podívanou.
Závěr byl triumfální, lekce byla zakončena
kompletní taneční skladbou, na které všichni
celé odpoledne pracovali a ještě si naši malí tanečníci odnesli drobné dárky. Byla to opravdu
vydařená akce.
Věra Špičková
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Sláma v botách 2
Jednou z posledních akcích prvního čtvrtletí
roku 2020 bylo autorské čtení s Veronikou Kyčera Kučerovou. Ta nás navštívila se svou druhou
knihou „Sláma v botách 2, Nejdůležitější v životě je láska. A hlína za nehty!“. Nad kávou, čajem
a drobným občerstvením, které zajistila paní Fekešová jsme vyslechli veselé historky zmapované v této knize, podebatovali o vychytávkách na
zahradu i pro dům, ochutnali kváskový žitný
chléb podle receptu Verči, vyměnit semínka
jsme mohli díky dovezené Semínkovně. Naše
povídání se dotklo také aromaterapie, Verča
nám donesla na očichání pár aromaolejů a společně jsme popovídali o bohulibých účincích aromaterapie. Na místě též byla možnost koupě
odznáčků s výstižnými hesly a samozřejmě nové
knihy, kam Veronika ochotně vepsala i věnování.
Na další spolupráci jsme předběžně domluvené,
a tak se můžete těšit na minikurz aromaterapie
v naší obci v podzimních měsících.
Mgr. K. Krtičková
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Masopust

Masopustní veselí neminulo ani naše obce.
V sobotu 29. 2. 2020 se uskutečnil tradiční masopust. Poprvé bez tradičního koňského povozu, který
velmi úspěšně nahradil Radek Polažinec se svým
nádherným traktorem, za což mu patří velké díky.
Ve 14.00 hod. u sokolovny v Zeměchách zahájil masopustní průvod starosta obce Jimlín krátkým pro-
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slovem a udělením svolení maskám a ty se vydaly
na průvod. U některých stavení všichni zatančili,
občerstvili se, poklábosili a celý průvod byl zakončen na dětském hřišti U letadla. Celé odpoledne
doprovázela hudba pod vedením Jaromíra Laksy.
Velký dík všem, kteří se podíleli na přípravě celé
akce a hlavně Vám všem, kteří jste dorazili.

Karneval
Tradiční dětský karneval se uskutečnil v neděli 1. března 2020 v sokolovně v Zeměchách. Ve tři hodiny
odpoledne byl karneval zahájen dětskými písněmi, nepřeberným množstvím soutěží a letos poprvé dětskou tombolou, kde se dostalo prakticky na všechny děti. Hojnou účastí jsme byli opravdu potěšeni a největší odměnou byla pro nás radost všech dětí. Těšíme se příští rok!

ZDE ODSTŘIHNĚTE

MÁTE ZÁJEM O DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ?
VYPLŇTE A ODSTŘIHNĚTE FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR NA DRUHÉ
STRANĚ TÉTO STRÁNKY A DORUČTE HO DO 31. 5. 2020 NA OBECNÍ ÚŘAD
Obec Jimlín se zapojila do projektu Mikroregionu Lounské podlesí „Kompostéry Lounské Podlesí“, který je spolufinancován Ústeckým krajem. Bylo nám
dodáno 65 kusů kompostérů pro občany našich obcí,  kteří vlastní nemovitost v katastrálním území našich obcí. Tyto kompostéry mohou zájemci o domácí
kompostování získat na obecním úřadě již od 20.5.2020 na základě vyplnění formuláře pro zájemce o zahradní kompostér a jeho doručení na obecní úřad.
Se zájemcem bude uzavřena smlouva o výpůjčce kompostéru a následném darování. Zájemcům bude rozděleno 65 dodaných kompostérů podle pořadí
odevzdaných formulářů do vyčerpání počtu. V případě vyššího zájmu o kompostéry bude obec usilovat o získání dalších kompostérů v rámci projektu Mikroregionu Lounské Podlesí, nebo si sami podáme žádost o dotaci tak, abychom uspokojili všechny zájemce.

ZDE ODSTŘIHNĚTE

Specifikace kompostéru KOMP 1170
Hmotnost: 30,5 kg
Rozměry: 1360x1200 (průměr x výška)
Tloušťka stěn: 7-9 mm
- Unikátní síla stěn kompostérů 7 – 9 mm zajišťuje nejen vysokou
tepelnou izolaci, ale též nadprůměrnou stabilitu a životnost
kompostérů – 20 let.
- Dostatečný počet bočních větracích otvorů zajišťuje optimální
cirkulaci vzduchu a vlhkosti. Systém větrání zabraňuje ucpávání
větracích otvorů.
- Vrchní víko opatřeno panty pro snadné plnění kompostéru.
Vyjímání kompostu je možné ze všech stran.
- V yrobeny z recyklovaného HDPE, odolného proti UV záření.
Certifikováno mezinárodním certifikátem kvality NF Enviroment.

Přidejte se
k Jimlínským
rychlonožkám
Podnikáme Nordic Walking výšlapy do okolí v každém
ročním období. Odhoďte chmurné myšlenky a pojďte si
s námi zachodit. Zlepšíte si náladu i kondici a protáhnete celé tělo. Termíny a trasy najdete na naší FB stránce,
hole Vám zapůjčíme.
e-mail: jimlinskerychlonozky@gmail.com  |  tel.: 602 687 118

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR
Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru

JMÉNO

ADRESA

DNE

PODPIS

