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ZAHÁJILI JSME NÁVRAT K NORMÁLU!

Zimní obec OBRAZEM

Po dlouhých letech i v Jimlíně a Zeměchách v zimě napadl sníh a zamrzly rybníčky.

Dění v obci
pohledem starosty
Informace o probíhajících a připravovaných
projektech v obci
Opravy místních komunikací a chodníků
v Jimlínku
V loňském roce společnost EKOSTAVBY ukončila
práce na opravách komunikací v Jimlínku v souladu
s uzavřenou smlouvou. Součástí oprav byla
i realizace nových chodníků v Jimlínku, kterou
prováděla místní ﬁrma MIRAKONT. V loňském roce
byly tedy dokončeny i nové chodníky a travnatý
prostor mezi chodníky a komunikacemi podél
opravených komunikací vyjma chodníků směrem
od aleje k dětskému hřišti.
Letos budou pokračovat práce na komunikacích
v Jimlínku. Nejprve bude dokončena silnice
z Jimlínka směrem k prodejně COOP, kde bude
provedeno napojení na silnici III třídy od Cítolib.
Následně budou upraveny travnaté prostory mezi
stávajícími chodníky a novou komunikací. Realizace
dalších komunikací a chodníků bude záviset na
získání dotace, která byla podána v prosinci
loňského roku na Ministerstvo pro místní rozvoj.
V současné době čekáme, jak podaná žádost
o dotaci dopadne.

Zároveň je zpracovávána projektová dokumentace na dokončení komunikací a chodníků
v Zeměchách. Rozsah těchto oprav je patrný ze
studie uvedené na dvoustránce 4–5. Tato
projektová dokumentace by měla být dokončena
letos v létě.
Pokračování na str. 4
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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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Komunikace a chodníky v Zeměchách

LEGENDA:
OPRAVA VOZOVKY AB - SKLADBA V
VJEZDY Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA OKROVÁ - SKLADBA VJ
PLOCHY S POVRCHEM Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC - SKLADBA VJ
CHODNÍKY Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA CH
VAROVNÉ PÁSY VE VJEZDECH Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA VJ
VAROVNÉ PÁSY V CHODNÍCÍCH Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA CH
OZELENĚNÍ PŘILEHLÝCH PLOCH V tl.100 mm (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1)
BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY ŠÍŘKY 10cm DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBNÍKY ŠÍŘKY 5cm DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
PUVx

ULIČNÍ VPUSTI - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH UV S PŘESUNUTÍM (NAPOJENÍ POTRUBÍM PVC DN200 DO STÁVAJÍCÍCH UV/NA ŘAD)

KONSTRUKČNÍ SKLADBY DLE TP170:
SKLADBA PRO KONSTRUKCI VOZOVKY - V
TP170 - str.30 - D1-N-1/IV/PII

V

ACO11
ACP16+
MZK
ŠD A
CELKEM :

140 MPa
90 MPa
60 MPa

SKLADBA PRO KONSTRUKCI VOZOVKY - R
R

40 mm
80 mm
150 mm
150 mm
420 mm

ACO11
ACP16+
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,7kg/m2
ODSTRANĚNÍ OK
FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
CELKEM :

40 mm
80 mm
-80 mm
-40 mm
±0 mm

SKLADBA PRO KONSTRUKCI VJEZDU - VJ

SKLADBA PRO KONSTRUKCI CHODNÍKU/VSTUPU - CH

VJ

CH

TP170 - str.33 - D2-D-1/VI/PII

80 mm
40 mm
200 mm
320 mm

TP170 - str.33 - D2-D-1/CH/PII

DL
L
ŠD B
CELKEM :

60 MPa
45 MPa

60 mm
30 mm
150 mm
240 mm

PUV

PUV

PUV

PUV

DL/VEGETAČNÍ TVÁRNICE
L
80 MPa
45 MPa
ŠD B
CELKEM :

POZNÁMKA:
PUV

OPRAVA VOZOVKY BUDE ŘEŠENA FORMOU FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY POPŘÍPADĚ VÝMĚNOU CELÉ KONSTRUKČNÍ SKLADBY
ŠÍŘKA KOMUNIKACE JE NAVRŽENA 5m, ŠÍŘKA CHODNÍKŮ PAK min. 1,5m, ŠÍŘKY JEDNOTLIVÝCH VJEZDŮ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PUV

Boženy Němcové 818, 438 01 Žatec, www.projekty-zatec.cz, e- mail: michal.cizek@projekty-zatec.cz, mobil: +420 604 733 348, +420 774 966 904, IČ: 651 09 911

OPRAVA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

stupeň dokumentace:
zodp. projektant:
vypracoval:
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Následně začneme ještě letos připravovat projektovou dokumentaci na komunikace v Jimlíně.
Přechody pro pěší přes železniční trať
v Zeměchách a v Jimlíně
V loňském roce byl dokončen přechod pro
pěší u přejezdu podél silnice na Cítoliby poblíž
železniční stanice Jimlín. Konečně nemusí občané a především maminky s kočárky a děti na
kolech vjíždět do silnice při přecházení železniční trati v tomto úseku.

veřejného osvětlení podél hlavní silnice Louny-Žatec. Na konci roku bylo provedeno měření
nově instalovaného veřejného osvětlení, které
je součástí závěrečné zprávy zaslané na
Ministerstvo průmyslu a obchodu, čímž byla
splněna poslední podmínka ministerstva, které
nám přidělilo dotaci v rámci Národního
dotačního programuw EFEKT 2020. Realizaci
prováděl místní podnikatel Jakub Žižka
a kvalita i termíny stanovené poskytovatelem
dotace byly dodrženy v celém rozsahu.
Letos nás čeká rekonstrukce osvětlení v Zeměchách a v Jimlíně podél kaštanové aleje, až
na konec vesnice podél silnice vedoucí na
Zbrašín. I na tuto rekonstrukci veřejného osvětlení, jsme z Ministerstva průmyslu a obchodu,
ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2021 z dotačního programu EFEKT
2021 obdrželi dotaci ve výši 832 001 Kč.

Současně jsme nechali zpracovat dokumentaci
na realizaci přechodu pro pěší u přejezdu
v Jimlíně. Tato dokumentace bude nyní předána
na stavební úřad a budeme čekat na vydání
stavebního povolení. S realizací přechodu pro
pěší u přejezdu v Jimlíně bude v příštím roce
provedena obnova všech přejezdů a přechodů
v Zeměchách i Jimlíně. Jedná se o již zmíněný
přejezd pod zámkem Nový Hrad, o přechod pro
pěší u dětského hřiště, o přejezd směrem na
Cítoliby, ale i o přejezd na skládku a kompostárnu.
U všech čtyřech přejezdů bude modernizován
železniční svršek a budou doplněny závory. Nyní
budeme projednávat objízdné trasy, protože
každý z přejezdů bude postupně uzavřen na
cca 10 dní. V rámci těchto oprav necháme
v dostatečném předstihu odstranit staré
betonové zarážedlo u přejezdu na Cítoliby.
Veřejné osvětlení
Práce na rekonstrukci osvětlení v celém
Jimlínku byly v loňském roce rovněž dokončeny.
Současně byly vyměněny svítidla na stožárech
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Plynofikace obcí Jimlín a Zeměchy
Plynofikace obou našich vesnic se také rozjela naplno, především co se týká povolování ze
strany stavebního úřadu. V současné době
máme vydáno stavební povolení a územní rozhodnutí na I., II. a III. etapu plynofikace. I. etapa zahrnuje vybudování vlastního areálu pro
umístění stabilního technologického zařízení
kapalného plynu LNG. Areál LNG s kryptogenními nádržemi kapalného plynu a odpařovací
stanicí je již dokončen a nyní probíhají práce na
vybudování příjezdové komunikace. Po jejím
dokončení požádáme stavební úřad o kolaudaci
I. etapy plynofikace Jimlína a Zeměch. V rámci
II. etapy, zahrnující plynofikaci Jimlínka, zbývají dokončit pouze plynovodní přípojky do rodinných domů podél kaštanové aleje. Práce na III.
etapě, zahrnující plynofikaci Zeměch, se letos
začnou realizovat hlavně tam, kde bude pokračovat výstavba nových komunikací. Na poslední IV. etapu, zahrnující plynofikaci Jimlína, stavební úřad vydal dne 21. 4. 2021 oznámení
o zahájení územního řízení. To znamená, že do

konce roku by mohlo být vydáno územní rozhodnutí na IV. etapu plynofikace a v příštím
roce by mohla být zahájena realizace i této poslední etapy.

Mosty
V loňském roce byla vypracována projektová
dokumentace na obnovu dvou mostů v Jimlíně.
Jedná se o dva mosty přes Hasinu, které jsou
v havarijním stavu již od roku 2014. První je na
cestě ke mlýnu a druhý za rybníkem před hasičským hřištěm u RD č. p. 41. Na oba mosty bylo
na konci loňského roku vydáno stavební povolení. Realizace oprav bude záviset na získání dotací. Na most za rybníkem před hasičským hřištěm
u RD č. p. 41 byla žádost o dotaci podána v prosinci loňského roku na Ministerstvo pro místní
rozvoj. V současné době čekáme na vyhodnocení
této žádosti. Dále budeme shánět vhodný dotační titul na obnovu mostu na cestě ke mlýnu.
Rekonstrukce mateřské školy v Zeměchách
V loňském roce byla provedena výměna
střešní krytiny a oprava fasády na objektu mateřské školy v Zeměchách. Díky této rekonstrukci se zabránilo chátrání objektu a díky tepelné izolaci dojde i ke snížení nákladů na
provoz. Práce prováděla firma PP stavby a kvalita i termíny stanovené poskytovatelem dotace byly dodrženy v plném rozsahu. Výměna
střešní krytiny byla dokončena dne 14. 8. 2020
a oprava fasády byla dokončena dne
25. 9. 2020. Ze státního rozpočtu, konkrétně
z podprogramu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

v působnosti obcí, nám Ministerstvo financí
na tento projekt poskytlo dotaci ve výši 1 416
112 Kč. Obec Jimlín do realizace akce investovala ze svých vlastních zdrojů 184 599 Kč. Celkové náklady projektu tak činily 1 600 711 Kč.

Úprava zahrady v mateřské škole
V loňském roce jsme ještě získali dotaci na realizaci úpravy zahrady v mateřské škole ve výši 345
397‚50 Kč. Realizací projektu dojde k úpravě přírodní zahrady v areálu mateřské školy tak, aby
nová zahrada rozvíjela environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu u předškolních dětí a dětem
byl umožněn přímý a dlouhodobý kontakt s přírodou. Konkrétní prvek, který by toto měl zajistit je
především nová venkovní učebna včetně lavic,
stolů, tabule a zastřešení. Vše musí být zhotoveno z přírodních materiálů. Dalším prvkem bude
hmatový chodník, o velikosti 10 × 1 m pro rozvoj
hmatových podnětů předškolních dětí. Dále to budou různá tee pee, houpací sítě, a lavičky sloužící
pro relaxaci dětí mimo výuku. Pro rozvíjení vztahu
k pěstitelství budou pořízeny vyvýšené záhony
včetně nářadí a náčiní. Bude vysazen ovocný
7

strom a živý plot. Pro pozorování živočichů budou pořízeny budky a krmítka. Vše slouží k přesunu části výuky do zahradních prostor, aby byl
u dětí upevňován kladný vztah k venkovnímu
prostředí a přírodě.
Výstavba pavilonu nových učeben základní
školy
Situace v loňském a letošním roce nás přiměla
k záměru vybudovat pavilon nových učeben v základní škole. Důvodem je obrovský zájem o umístění dětí do mateřské školy a naopak nezájem
o umístění dětí do naší základní školy. Předmětem
této akce je proto výstavba nového samostatně
stojícího pavilonu, kde budou umístěny 3 učebny,
přičemž pavilon bude propojen s budovou školy
spojovací chodbou. Co tím získáme? K novému
školnímu roku 2021/2022 byl získán souhlas se
zřízením přípravné třídy, jež mohou navštěvovat
předškoláci a žáci s odkladem školní docházky.
Umístěním předškoláků do přípravné třídy se nám
uvolní místa v mateřské škole. Dále by přípravná
třída měla významně zvýšit zájem o naše školské
zařízení, jehož kapacita dnes není zdaleka naplněna. Jedním z podstatných důvodů je, že v současné době škola funguje jako dvoutřídní od 1. do
5. ročníku. Nový pavilon učeben bude sloužit
v nejbližší době právě k umístění přípravné třídy,
školní družiny a odborné učebny. Dle předpokladu
navýšení počtu žáků se počítá se změnou koncep-
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ce školy, kdy by se z dvoutřídní ZŠ stala pětitřídní,
přičemž k danému záměru budou sloužit 3 nově
vybudované učebny. Samozřejmě, že vybudování
takovéhoto pavilonu nových učeben základní školy bude stát nemalé prostředky. Naším záměrem
je získat tyto prostředky z dotačních titulů. V současné době je zpracována projektová dokumentace a je podána žádost na Ministerstvo ﬁnancí aby
nám na tento projekt poskytlo dotaci ve výši 90%
celkových nákladů. Nyní čekáme, zda bude naše
žádost úspěšná.
Polyfunkční dům Jimlín
V loňském a předloňském roce jsme Vás pravidelně informovali o stavu projektu „Polyfunkční
dům Jimlín“. Nyní je kompletní projektová dokumentace dokončena a v současné době pracujeme na vydání stavebního povolení.
Sokolovna
To samé platí i o projektu na rekonstrukci sokolovny. V loňském roce jsme obdrželi kompletní
projektovou dokumentaci a v současné době pracujeme na vydání stavebního povolení.
Bezdrátový rozhlas
Spolu s agenturou ENVIPARTNER jsme na začátku letošního roku provedli výběrové řízení na
realizaci bezdrátového rozhlasu v obou našich
obcích. Toto výběrové řízení vyhrála společnost

vizualizace přístavby ZŠ

EMPEMONT, a dne 16. dubna 2021 jsem s touto
společností podepsal smlouvu s předpokládaným termínem realizace do konce června 2021.
V současné době agentura ENVIPARTNER zpracovává digitální povodňový plán, který je podmínkou pro zprovoznění nového bezdrátového
rozhlasu. Dne 4. května 2021 jsem požádal Český telekomunikační úřad o udělení individuálního oprávnění k využívání radiových kmitočtů.
Snažíme se, aby termín realizace nového bezdrátového rozhlasu do konce června 2021 byl
dodržen. Na realizaci tohoto projektu jsme od
Ministerstva životního prostředí získali dotaci ve
výši 1 748 885 Kč.
Svoz směsného komunálního i tříděného
odpadu
Po dvou letech opět skončila smlouva se skládkou VRBIČKA na vývoz směsného komunálního
i tříděného odpadu. Proto bylo nutné provést
v dubnu 2021 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 3. 5. 2021 jsme uzavřeli
novou smlouvu.
Komunikace a chodníky v Jimlíně
Na podzim letošního roku, po dokončení
projektové dokumentace na komunikace a chodníky

v Zeměchách, zahájíme projektové práce na
rekonstrukci komunikací a chodníků v Jimlíně.
Součástí této projektové dokumentace bude
i oprava opěrné zdi u komunikace vedoucí souběžně
s Hasinou.
Projektová dokumentace, která je již zpracována, je dokumentace na chodník propojující Jimlínek se zámkem Nový Hrad. Na jaře letošního
roku byla zpracována dokumentace na realizaci
přechodu pro pěší u přejezdu v Jimlíně. Nyní dokumentaci předáme na stavební úřad a budeme
čekat na vydání stavebního povolení. Po jeho
získání budeme opět vyhledávat vhodný dotační
titul na zajištění následné realizace.
Další projekt, který necháme zpracovat, je
chodník podél části komunikace II. třídy z Loun
do Žatce. Jedná se o část chodníku vedoucího
od křižovatky této komunikace s alejí až na křižovatku s odbočkou na Malnice a Postoloprty. Tato
část obce není dosud nijak s ostatními částmi
obce propojena a v územním plánu je zde počítáno s rozsáhlou výstavbou rodinných domů po
pravé straně komunikace ve směru na Žatec.
Územní plán
Když jsem v předcházejícím odstavci zmínil
územní plán, rád bych Vás informoval o současné
situaci s jeho schvalováním. V loňském roce, konkrétně 30. 7. 2020, jsme museli požádat Ústecký
kraj o prodloužení termínu pro jeho dokončení,
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LEGENDA:

SILNIČNÍ BETONOVÉ ŽLABOVKY 590/330/158 - BARVA ŠEDÁ - DO BETONOVÉHO LOŽE

SčVK a.s. - kanalizace - podzemní
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abychom nepřišli o dotaci, kterou jsme na jeho
zpracování obdrželi. Jako důvod naší žádosti jsme
uvedli nečinnost Městského úřadu Louny a naší
žádosti bylo vyhověno. V současné době musíme
dokončit územní plán obce Jimlín včetně předložení závěrečné zprávy k vyúčtování dotace do
31. 12. 2022. Nyní máme slíben termín pro ukončení projednávání územního plánu ze strany
Městského úřadu Louny do konce června 2021.
Doufejme, že tento termín bude ze strany Městského úřadu Louny dodržen.
Hasičská zbrojnice v Zeměchách
Dalším projektem, který je pro naše obce velmi důležitý, je rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Zeměchách. Hasiči sami provedli úpravy vnitřních prostor hasičské zbrojnice. Byla provedena
výměna kuchyňské linky a přilehlých prostor.
V letošním roce plánujeme provést výměnu vjezdových vrat a hasiči dokončují práce na zprovoznění nákladního hasičského vozidla. Současně
se zpracovává projekt na novou garáž na pozemku stávající hasičské zbrojnice. Některé práce
budou prováděny i nadále svépomocí, jiné budou realizovány za pomoci vhodných dotačních
titulů.
Kanalizace a vodovod
V únoru letošního roku jsme si nechali zpracovat odborný posudek na prodloužení kanalizace
v obou našich obcích. Jedná se celkem o čtyři
úseky kanalizace. První lokalitou je prodloužení
kanalizace v Zeměchách podél panelové komunikace směrem na Vinec. Druhou lokalitou je prodloužení kanalizace podél komunikace II. třídy na
konci obce směrem na Žatec. Třetí lokalitou je
odbočka ze silnice III. třídy na Cítoliby směrem
k průmyslovým areálům. Zde bude součástí projektu i rozvod vody. Poslední čtvrtou lokalitou je
úsek v Jimlíně pod železničním mostem a dále
podél Hasiny. Součástí tohoto projektu budou
i některé přípojky, jako např. plánované napojení
záchodů na Sokoláku.

10

Sokolák v Zeměchách
Vzhledem k současné situaci s koronavirem
a následnými opatřeními a usneseními vlády, která již dlouhodobě zakazovala setkávání nás občanů v jakýchkoliv vnitřních prostorách, rozhodli
jsme se na jaře letošního roku přistoupit k částečné rekonstrukci prostor na Sokoláku. Zatím byla
opravena střecha nad pódiem a plánuje se i oprava podlahy. Byla přivedena voda a elektřina do
domečku vpravo od příjezdové komunikace, kde
se v současné době zřizují záchody. Provedeme
jejich napojení na kanalizaci. Obec Jimlín nakupuje potřebný materiál a většina prací je realizována zdarma, jako sponzorský dar od občanů.
Velké poděkování patří zejména Janu Klonfarovi,
který má v pronájmu pohostinství v Zeměchách,
dále Pavlovi Lochnerovi, Petru Jungovi, Karlu Fryčovi a všem dalším, kteří se na rekonstrukci podílejí. Prostory Sokoláku budou i nadále sloužit pro
setkávání našich občanů a pořádání různých kulturních akcí. V plánu je i vybudování víceúčelového hřiště v prostoru vlevo za rekonstruovaným
pódiem, kde kdysi bývával tenisový a volejbalový
kurt.

Víceúčelové hřiště
Jak jsem výše zmínil, nechali jsme zhotovit projekt na víceúčelové hřiště o rozměrech 35 × 15 m.
Vně hřiště jsou plánována brankoviště. Hřiště
bude ohrazeno dřevěnými mantinely do výšky 1 m
nad povrch hřiště. Nad tímto hrazením bude
umístěna ochranná polypropylenová síť výšky
4 m. Hrazení a síť bude uchyceno na pozinkovaných sloupcích. Povrch bude z umělého trávníku
s výškou vlasu 15 mm, kdy prostor hřiště bude
barvy červené a výběhy budou v barvě zelené tak,
jak je patrné z přiložených vizualizací. Součástí
vybudování víceúčelového hřiště je také osazení
sportovního vybavení, které se skládá ze sady
sloupků pro tenis, volejbal/nohejbal, tenisová síť,
volejbalová síť, 2x mobilní branka o rozměrech
2 × 3 m a 2x basketbalové konstrukce včetně odrazové desky a obruče se síťkou. Dne 2. prosince
2020 nám vydal stavební úřad v Lounech souhlasné závazné stanovisko s výstavbou tohoto víceúčelového hřiště. Protože realizace tohoto víceúčelového hřiště není naší prioritou, budeme nyní
hledat vhodný dotační titul takový, aby spoluúčast
obce byla minimální.
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Rozloučení s našimi předškoláky

Pandemie koronaviru zasáhla i do provozu naší
mateřské školy.
Uzavřeno bylo od 17. března do 7. května 2020,
tedy téměř dva měsíce. S dětmi a jejich rodiči jsme
byli po celou dobu v kontaktu prostřednictvím
facebookové stránky, kterou založila paní učitelka
Martina, dětem posílala nejen úkoly, ale i zábavné
hry, videa, písničky a básničky. Dětem tak
zpříjemňovala dlouhé chvíle, které musely trávit
doma, bez kamarádů a zajímavých činností a akcí,
které jim ve školce vždy v těchto jarních měsících
nabízíme.
Děti tak přišly o divadelní představení pohádek,
o školní výlet a Školní akademii, spaní předškoláků
ve školce a další akce.
Ani po otevření školky nefungovalo všechno tak,
jako obvykle. Museli jsme dodržovat určitá
hygienická pravidla a opatření.
Do školky přišly téměř všechny děti. Ranní
příchody byly časově neomezeny, takže děti
přicházely většinou až po osmé hodině. Děti jsme
si od rodičů přebírali sami, rodiče kvůli hygienickým
opatřením do školky neměli přístup.
Většina dětí odcházela po obědě, protože
v ložnici mohl být jen omezený počet dětí. Téměř
celý den jsme trávili na zahradě, mimo objekt
školky jsme nesměli.
Dětem jsme při příchodu měřili teplotu, používali
jsme desinfekci po důkladném mytí rukou před
každým jídlem. Roušky používaly jenom paní
učitelky při podávání jídla a při kontaktu s rodiči.
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Paní školnice se starala o čistotu a desinfekci
ve všech prostorách školky.
Dvě akce jsme nakonec přece jen připravili –
oslavu Dne dětí a Rozloučení s předškoláky.
Den dětí na zahradě školky – soutěže,
závodění a především veselý tanec při hudbě
s nafukovacími balonky, to bylo hezké zpestření
pobytu dětí ve školce.
Hudbu a tanec si pak vyžádaly děti ještě mnohokrát, předváděly zcela bezprostředně nejrůznější
taneční kreace a pohyby, prostě si užívaly.
Rozloučení s předškoláky proběhlo za účasti
pouze rodičů těchto předškolních dětí. Předškoláků
jsme v loňském roce měli pět. Dvě děti kvůli obavě
rodičů z nákazy koronavirem ukončily docházku
s uzavřením mateřské školy a nepřišly se s námi
ani rozloučit.
Loni jsme se tedy rozloučili jen se třemi
dětmi, Soﬁnkou, Ondrou a Štěpánem.
Společně se všemi dětmi jsme připravili krátké
vystoupení, tanečky, básničky a písničky. Nakonec
proběhlo šerpování, dárečky a dojemné loučení,
které ukončilo několikaletý pobyt těchto dětí v naší
mateřské škole.
Soﬁnce, Ondrovi a Štěpánkovi (ale také Samíkovi
a Erikovi) přejeme úspěšné vykročení do nové
etapy jejich života a doufáme, že si od nás odnášejí
hezké vzpomínky a zážitky.
Hana Todtová

Stezka odvahy
Dne 14. srpna 2020 proběhl v okolí zámku Nový
Hrad Jimlín 2. ročník Stezky odvahy.
Přípravy narušila epidemiologická opatření
a tak jsme do poslední chvíle pevně doufali, že se
opatření nezpřísní a celá akce, na které se podílelo 48 nadšených dobrovolníků, nebude muset být
zrušena.
Abychom to ale neměli tak jednoduché, tak
nám do akce kolem 19. hodiny vstoupila vyšší
moc a začalo lít, jako z konve. Nicméně všichni
účastníci byli smířeni s tím, že ze strašidel se stanou „zmoklé slepice“ a byli jsme rozhodnuti akci
uskutečnit za každou cenu, pokud počasí neodradí
návštěvníky.

A naše odhodlání se vyplatilo. Před 21 hodinou,
kdy akce startovala, déšť ustal a nádvoří zámku,
kde probíhala, jako doprovodný program, diskotéka
pro děti pořádaná zámeckým šenkem, se začalo
plnit dětmi a jejich rodiči.
Strašidla byla nastoupena na svých pozicích
a akce mohla naplno vypuknout. Letos jsme zvolili
taktiku „nahrávačů“, takže stanoviště byla obsazena více strašidly, která se vzájemně doplňovala.
Na trase dlouhé cca 1‚5 km bylo 14 stanovišť se
strašidly a pomocníky, kteří zajišťovali ozvučení
a bezpečnost na trase. A tak jste se na stezce mohli setkat s upíry, zombíky, čarodějnicemi, smrťáky
i kostlivci, hejkaly, či královnou Zlobou. Nechyběl
ani medvěd, kat nebo oběšenec na stromě.
Každé strašidlo si svou masku připravovalo
samo, za což si všichni zaslouží obrovskou poklonu,

protože masky byly opravdu propracované do nejmenšího detailu a fantazií a kreativitou opravdu
nešetřili.
Nedílnou součástí úspěchu akce byli i její partneři, kteří nezištně pomohli buď ﬁnanční, nebo materiální injekcí a tak jsme mohli zajistit kvalitní kostýmy, make-upy, rekvizity, odměny a dárky pro malé,
statečné účastníky.
Je tedy slušností velmi poděkovat ﬁrmám
Poprokan, Krbová kamna Eisenhammer,
Kovošrot p. Svítek, Autodoprava Jung, K-dast,
Vaše zubní centrum, Solar Turbines, Servis
MF, Jacer, Yangeng, ČEZ, Mirakont, Nábytek
Malík, Elektroinstalace Žižka, Adart, p.
Šlikové, řeznictvím Stříbrný, Vurbs a Chládek,
farmě David a v neposlední řadě vedení zámku
Nový Hrad, zámeckému šenku a hasičům
SDH Jimlín, kteří přispěli k hladkému a zdárnému
úspěchu akce.
Fotodokumentaci akce zajišťovala děvčata ze ZKO
Louny a díky nim budeme mít všichni, ať účastníci
nebo návštěvníci, krásnou vzpomínku na tuto
zdařilou akci. A letos? Ještě uvidíme.
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Klaun a kouzelník Hopsík

V pátek 4. září 2020 jsme slavnostně zahájili
školní rok 2020/2021 a to pěkně zvesela. Naši
školku navštívil klaun a kouzelník Hopsík. S sebou
přivezl živého králíka, kouzelnický klobouk a dobrou
náladu. Děti si užily veselé odpoledne plné kouzel,
legrace, písniček i tance. Nový školní rok jsme tak
započali s úsměvem na tváři a optimistickou
náladou.
Mgr. K. Krtičková
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Krušnohorská liga a soutěž
o Pohár starosty obce Jimlín

V sobotu 5. září 2020 jsme na našem hasičském hřišti přivítali závodníky dalšího kola letošní Krušnohorské ligy a soutěže o Pohár starosty obce Jimlín. V prvním kole soutěže bylo menší zaváhání na béčkách
a proudech. Výsledný čas 18‚82 s pro nás znamenal bramborové umístění. V soutěži o Pohár starosty obce
jsme s časem 15‚71 s brali krásné 3. místo. Tento víkend jsme do celkového hodnocení přidali 18 bodů.
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům, partnerkám, rozhodčím, fotografce Martince, za skvělé video
Míšovi Zuskovi a ostatním, bez Vás by to nešlo. Za rok ahoooj, kluci z Jimlína.

15

LOUČENÍ S LÉTEM 2020
V sobotu 5. září 2020 po soutěži v hasičském
sportu jsme se již tradičně rozloučili s létem. Na
výběr bylo spoustu krásných soutěží, ručně vyráběná zvířátka, skákací hrad a trampolína. Počasí nám
přálo a tak došlo i na vodní hrátky ve formě a vodní
skluzavky. Pro děti byla připravena řada soutěží.
Velmi oblíbené bylo přetahování a střelba ze vzduchovky. Top držela střelba z paintballové pistole.
Cílem byly imitace lesních zvířat. Celé odpoledne
doplňovala příjemná hudba a občerstvit jsme se
mohli ovocem darovaným od Libušky Mrázové,
které tímto děkujeme. Nechybělo ani dobré jídlo
a pití zajišťované našimi hasiči. Večer jsme pokračovali v promítání ﬁlmu pod širým nebem, který
k nám přivezla Lounská knihovna. Celá akce se
vyvedla a my se těšíme na další podobná setkání
s Vámi v roce 2021.
Mgr. K. Krtičková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2020
V druhé polovině loňského roku nám bylo ctí přivítat malé spoluobčánky z našich obcí. Společně
se zastupitelkou Kateřinou Orinčákovou a ředitelkou ZŠ a MŠ Kateřinou Krtičkovou jsme přivítali
celkem sedm občánků, z čehož bylo pět děvčat
a dva chlapci.
Vítání občánků se podruhé konalo v prostorách
Zámku Nový Hrad, a to v neděli 27. září 2020, za
přítomnosti rodičů a blízkých příbuzných. Ani nařízená protiepidemiologická opatření, nařizující nošení roušek ve vnitřních prostorách zámku, nám
nezkazilo radost z tohoto setkání. Děti byly obdarování zlatými přívěsky a kosmetickými balíčky.
Maminkám byly předány květiny. Slavnostní akt
byl doplněn recitací básniček a hrou na ﬂétnu dětmi z naší základní školy pod vedením paní vychovatelky Nikoly Procházkové.

Občánkům Kateřině Černé, Elišce Matějkové,
Lorain Sakové, Anetě Šebkové, Žoﬁi Říhové, Leonu
Sakovi a Jáchymovi Dinkovi přejeme pevné zdraví
a krásné dětství plné lásky milujících rodičů a sourozenců.
Těšíme se na další vítání našich malých spoluobčánků, které se bude již potřetí konat v nádherných
prostorách Zámku Nový Hrad. Současná nařízení
vlády zatím bohužel neumožňují setkání plánovat.
My se však všichni těšíme, a snad se již brzy dočkáme, že se nám brány zámku Nový Hrad poprvé
v letošním roce otevřou.
Vladimír Svoboda
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Jimlínská tretra

Druhý ročník Jimlínské tretry, který se konal
28. září 2020 a téměř po celou dobu závodů nás
provázelo deštivé počasí. I přes nepřízeň počasí
se však zúčastnilo dost běžců v každé věkové kategorii. Velmi nás těší, že počasí neodradilo ani ty
nejmenší, kteří se postavili na start 50 m závodu
jako první. Celkem se závodilo v pěti věkových
kategoriích. Dětské a dorostenecké běhy se uskutečnily na tratích o 50, 100 a 300 metrech v Zeměchách na návsi u naší základní a mateřské
školy. Hlavní závod pro dospělé proběhl na trati
o délce 9 km. Běh byl tak výzvou pro všechny, kdo
chtějí zkusit v rámci sportu něco nového nebo pro
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ty, co chtějí v rámci osobního tréninku zlepšit svůj
výkon. Před startem se všichni účastníci závodů
osvěžili ovocem či nápojem. V cíli na kratších tratích byly děti oceněny sladkými medailemi.
V hlavním závodu, kategorie dospělých, byli vítězové odměněni výrobky z pivovaru Zichovce. Děkujeme škole za poskytnutí zázemí pro sportovce
a věříme, že i z druhého ročníku Jimlínské tretry si
běžci odnesli příjemný sportovní zážitek a odhodlání zúčastnit se i dalších ročníků tohoto závodu.
Všem přejeme mnoho dalších sportovních zážitků
a těšíme se na další 3. ročník Jimlínské tretry
v roce 2021.
Vladimír Svoboda

Drakiáda
V sobotu 3. října 2020 oblohu v polích za pilou ovládli nejen draci, ale i orli, létající ryby a další létající
stvoření. Povětrnostní podmínky byly ideální. Loňskou drakiádu si užili malí i velcí. Většina přišla s drakem, ale někdo třeba jen tak na čaj nebo setkat se se svými známými, kamarády a sousedy. Všem jsme
touto cestou chtěli poděkovat za hojnou účast a věříme, že se v minimálně stejném počtu setkáme na
drakiádě i v roce letošním.
Vladimír Svoboda
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Nahlédněte pod pokličku
Všichni víme, že Covid 19 zkomplikoval život
celé naší společnosti a chápeme, že opatření, která musela nastat, jsou nezbytná.
V září jsme nastupovali do školy celí natěšení
s optimismem v žilách, že se vše vrátí do normálu.
S vývojem pandemie se opatření zpřísňovala, nejprve byly povinné roušky, následně se školy uzavřely úplně. Distanční výuka online byla pro naši
školu novinkou.
Když distanční výuka začínala, děti byly nadšené, všechno bylo pro ně nové, zábavné a na výuku
se těšily. Aktivně se účastnily hodin a plnily domácí úlohy. S postupem času se ale vše nové
okouká a zevšední. Vyučování se už nezdá tak zábavné a v domácím prostředí je snadné se odreagovat něčím jiným. Navíc musí všechno učivo řešit
jen s rodiči a chybí kontakt s kamarády.
Učitelé, kterým není jedno, jestli jejich žáci
ovládají učivo, jsou v pasti. Snaží se své žáky

motivovat a přitáhnout k počítači učivem proloženým zábavnými úkoly, ukázkami z internetové nabídky nebo nezvyklými metodami. Příprava takové
výuky trvá i hodiny. A hodnocení práce? I v těchto
podmínkách je nutné žáky hodnotit, jinak by přišli
i o zbytek motivace, která některým zbývá. Větší
žáci se s tím vyrovnávají lépe. Ale co prvňáci
a druháci? Pro ně je výuka na dálku nic neříkající.
Chybí jim kontakt s učitelem, povzbuzení, pochvala v hodině a někdy i pohlazení.
Nepodstatné nejsou ani problémy s technikou,
které občas obtěžují. Jednomu nejde zvuk, jinému
obraz, a další žák se nepřihlásí vůbec, protože nejde internet.
Rodičům, kteří svým dětem pomáhají, patří velký dík. Ani oni to nemají jednoduché. Učitelé tuto
pomoc určitě ocení. A jednou ji ocení i sami žáci.
Mgr. Věra Špičková

Poděkování paní ředitelce ZŠ
V naší obci naleznete malebnou základní
i mateřskou školu. Obě budovy stojí na návsi
v Zeměchách, u rybníka, hned vedle sebe. Tyto
instituce po několik let dobře a inovativně
vedla paní ředitelka magistra Zdenka
Dvořáková, která v srpnu 2020 odešla do
zaslouženého důchodu. Touto formou bych
chtěla emeritní paní ředitelce poděkovat za
vše, co pro Základní školu a Mateřskou školu
Zeměchy a naše děti udělala. Jsme rádi, že je
škola zapojena do mnoha projektů a programů,
že se podílela na získávání prostředků z evropských fondů. Vybavení školy se pod jejím vedením
zkvalitnilo. Disponuje novým nábytkem, moderními tabulemi, na špičkové úrovni je vybavení
ICT. Základní škola má několik počítačů, tabletů, interaktivní tabuli, dotykové televize i notebooky.
Výsledky její obětavé práce jsou viditelné.
I já, současná ředitelka základní a mateřské školy, bych ráda pokračovala v nastaveném směru
a posouvala kvalitu školy i školky směrem nahoru.
Mgr. Kateřina Krtičková
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EEG Biofeedback
nadstandard, který Základní a Mateřská škola Zeměchy nabízí
Ve škole jsou již druhým rokem běžné tréninky
biofeedbacku pro děti. V těchto letech se převážně trénovaly děti ze základní školy, ale již od
letošního jara se do naší party připojily i děti
z mateřské školky.
Komu jsou tréninky vlastně určeny a k čemu
jsou tréninky dobré? Trénink za pomocí přístroje
EEG Biofeedback je hravý, bezbolestný a nenásilný, který dětem pomáhá zlepšovat soustředění, pozornost a paměť, pomáhá jim lépe zvládat
nároky školy, zvyšuje jejich výkonnost, působí
proti únavě, pomáhá a upravuje spánek, zlepšuje náladu, kreativitu, a naopak snižuje agresivitu
a stres. Tréninky EEG Biofeedbacku jsou určeny
všem od 2 let. Pomáhají dětem, studentům i dospělým všech kategorií a všem, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a pracovat na svém výkonu.
Vhodné jsou také pro děti s ADHD, ADD a pro
všechny trpícími depresemi a úzkostmi, dále
jsou také vhodné pro děti a dospělé po různých
nemocích, úrazech mozku a dalších neurologických nemocích.

Tento přístroj dokáže také zjistit, zda je dítě
zralé či nezralé pro vstup do základní školy,
a případné obtíže správnými tréninky eliminovat. Nemusí tak dojít k odkladu školní docházky.
Trénink probíhá tak, že dítě hraje počítačovou
hru, kterou ovládá svou myslí, a ta jej vede ke
schopnosti koncentrace, bdělosti a relaxace zároveň. Terapeutům dává zpětnou vazbu pomocí
elektrod, které má dítě připevněné na hlavě,
přes přístroj do počítače, kde terapeut vidí mozkové vlny a jejich funkci. Nastavením správných
hodnot daného tréninku dává přístroj mozku informaci, se kterou si mozek musí sám poradit
a tím zvyšuje svůj výkon. Tréninky se v počítači
ukládají a tisknou pro sledování tréninkového
procesu a jeho vyhodnocení.
Momentálně se v naší škole zabývají tréninky
dvě paní učitelky, které pro tréninky mají dostatečnou kvalifikaci, kterou si neustále rozšiřují.
Naše škola spolupracuje s EEG Biofeedback Institutem v Praze, kde se provádí vstupní vyšetření, na jehož základě poté ve škole trénujeme.
Tréninky v naší škole jsou pro naše žáky a děti
z mateřské školy zdarma.
Bc. Martina Bitnerová
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Když je školka zavřená…
Po letních prázdninách, když se děti vrátily do
školky, se zdálo, že se alespoň částečně vracíme
do normálního života, i když omezeného určitými
protiepidemiologickými opatřeními. Do školky
neměl přístup nikdo kromě zaměstnanců, rodiče
v rouškách se nesměli shlukovat v šatně nebo na
zahradě, děti si donesly roušky, které jim
opatrovaly paní učitelky.
Všudypřítomná desinfekce, důkladné mytí
rukou a jejich desinfekce před každým jídlem se
pro děti staly samozřejmostí, stejně jako
neustálé poučování o dodržování základních
hygienických pravidel.
Přesto se situace trochu uvolnila a dovolila
nám na začátku školního roku naplánovat
a uskutečnit několik hezkých akcí.
Již první týden přijel do školky pozdravit děti
klaun Hopsík se svým programem „Loučení
s létem“ a svým veselým vystoupením pobavil
nejen děti, ale i dospělé.
Další týden se několik našich nejstarších
předškoláků zúčastnilo společně s kamarády
z naší základní školy výletu do Třebívlic.
Navštívili zde koňský ranč a malý Zoo koutek,
dozvěděli se, jak pečovat o tato hospodářská
zvířata, dokonce se mohli i svést na koni, což byl
pro ně opravdový zážitek.
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Další zvířátka si potom děti prohlédly v Zooparku
v Chomutově a projely se Safari vláčkem mezi
volně pobíhajícími zvířátky. I následující akce se
týkala zvířátka, tentokrát cvičeného pejska
Maxíka, který se přijel dětem představit do školky
se svým veselým vystoupením.
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci se
další výlety již nekonaly, probíhaly pouze
některé akce ve školce, především v předvánoční
době, kdy jsme se snažili, aby děti nebyly
ochuzeny o krásnou atmosféru blížících se
Vánoc.
A tak i v loňském roce mohly děti ozdobit
stromeček na návsi u obchodu, na zahradě
školky se prodávaly vánoční výrobky, které jsme
vyrobili ve školce a ve škole. Čert, anděl
a Mikuláš předali dětem nadílku rovněž na
zahradě.
„Popřáli jsme si krásné Vánoce“ byla hezká
předvánoční akce, kdy rodiče společně se svými
dětmi vyrobili a napsali vánoční přání, které
vyvěsili na nástěnce v šatně a popřáli všem
ostatním hezké Vánoce. Měli jsme radost ze
zaplněné nástěnky a krásných přání, která zvlášť
v této nelehké době každého potěšila.
Samozřejmě i loni do školky zavítal Ježíšek.

Díky sponzorskému daru od pana Svítka, kterému
za nás i za děti děkujeme, našly děti pod
stromečkem pěkné a zajímavé hračky.
Kvůli protiepidemiologickým opatřením nebylo
možné uspořádat vánoční besídku v její klasické
podobě. Přesto jsme se rozhodli besídku
připravit a rodičům ji dát jako vánoční dárek od
dětí natočenou na DVD.
S dětmi jsme připravily vystoupení v podobě
básniček a vánočních písniček a koled,
s předškoláky jsme rodičům zahráli pohádku
„Jak zvířátka našla domov“.
Společně s nahrávkou si děti odnesly domů
i přáníčko, které společně s paní učitelkami
vyrobily.
V únoru jsme ještě uspořádali pro děti
karneval. Následující týden se mateřská škola
uzavřela a od 1. 3. 2021 z nařízení vlády byly
uzavřeny všechny mateřské školy.
Předškoláci, kteří mají předškolní vzdělávání
povinné, přešli na distanční výuku.
Každý týden dostávali k vypracování úkoly,
které vždy v úterý donesli s rodiči do školky, kde
dostali další práci.

Nejednalo se o časově náročné ani nezáživné
učení, ale o vypracovávání úkolů, které děti
běžně dělají ve školce. Jsou to pracovní listy,
nakreslení obrázku do soutěže, tvoření z papíru,
naučit se zadanou básničku a zazpívat si
písničku, kterou jim paní učitelky samy zahrály
a zazpívaly a poslaly ke shlédnutí.
Každý týden také měli úkol, vztahující se
k jaru. Např. najít a vyzdobit šnečí ulity,
a samozřejmě práce k blížícím se Velikonocům.
Se všemi dětmi a jejich rodiči jsme pak byli
v kontaktu přes facebook, kam jsme všem našim
dětem posílali úkoly a práce, které si podle
svého zájmu mohou udělat. Rodiče pak nám
zpětně posílali obrázky a práce dětí a jejich
pozdravy.
Dne 10. května 2021 se konečně mohly děti
vrátit do školky. Můžeme se opět setkávat
a pracovat tak, jak je to ve školce běžné.
Doufejme, že tak tomu už zůstane a název tohoto
článku „Když je školka zavřená…“ se stane již
na velmi dlouhou dobu minulostí.
Hana Todtová
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Kolotoče a houpačky v Jimlíně
před zámkem Nový Hrad
O víkendu 22. a 23. května 2021 jsme měli možnost se setkat po více než roce v Jimlíně před zámkem Nový Hrad. Přijeli k nám se svým vybavením
majitelé kolotočů, houpaček, zábavních střelnic, nafukovacích hradů, trampolín a spoustou dalších atrakcí. Spokojeni byli určitě všichni
malí i velcí návštěvníci. Náladu nám nepokazilo
ani pár kapek deště, které občas spadly z oblohy,
aby je hned vzápětí vystřídala modrá obloha a sluníčko osušilo sedačky atrakcí i navlhlé oblečení
návštěvníků. A tak jsme si určitě tento květnový
víkend všichni parádně užili. Škoda jen, že brány
zámku zůstaly uzavřeny. Jejich otevření je závislé
na postupném uvolňování vládních opatření
a umožnění komentovaných prohlídek. Snad se již
brzy dočkáme a budeme se již bez problémů
a omezení setkávat na akcích pořádaných zámkem
Nový Hrad i akcí pořádaných obcí Jimlín a místními spolky, především zástupci sokola a hasičů.
Vladimír Svoboda
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TJ Sokol Zeměchy
Také u nás byly všechny sportovní akce pozastaveny, ať už cvičení dětí a dospělých, tak akce pro veřejnost, na kterých jsme se podíleli. Volný čas jsme využili hlavně k odpočinku, ale také k plánování toho,
co chceme dělat, až se situace zase zlepší. Cvičební rok sice pomalu končí, ale i tak nás ještě čeká valná
hromada, kde se budou připravovat akce na další cvičební rok, který začne v září. Kromě cvičení pro děti
budou pokračovat také hodiny pro dospělé, které byly velmi oblíbené, a zájemců přibývalo.
O prázdniny bychom chtěli udělat také akci pro děti, abychom jim vyplnili volný čas. Objevuje se řada
projektů, které podporují pohybové aktivity dětí, tak se do nich chceme dle možností zapojit, takže jsme
rádi, že se situace lepší a naše plány se mohou pomalu, ale jistě rozjíždět. Těšíme se na setkání s Vámi,
ať už na cvičení nebo na připravovaných akcí pro veřejnost.
Předseda Václav Červíček

Od pátku 7. května 2021 včetně
bude MUDR. Brada ordinovat
v Jimlíně 2x týdně
úterý 12,30 – 15 hod.
pátek 6,30 – 9 hod.

Noc kostelů
V pátek 28. května 2021 jsme se v letošním roce dočkali prvního, alespoň částečného otevření zámku, kdy
zámecká kaple svatého Josefa na zámku Nový Hrad oživila Noc kostelů. Naplánované komentované prohlídky
a varhanní koncert byl bohužel na základě platných
vládních opatření zrušen.
V Jimlíně se jako každým rokem otevřela návesní kaple, která byla vystavěna v letech 1853–1854 stavitelem
Janem Paulem. Část její krásné vnitřní výmalby pořízené v 50. letech 20 století Josefem Kalašem, přetrvala
dodnes. Stejně, jako většina vzácných posvátných míst
v celé naší zemi se návesní kaple v Jimlíně otevřela od
18 hodin a během noci kostelů ji navštívilo 21 žen, 18
mužů a 12 dětí. Děkujeme Miroslavu Kučerovi za přípravu kaple a všem návštěvníkům za projevený zájem
o naše památky. Těšíme se na další setkávání v našich
obcích v letošním roce.
Vladimír Svoboda
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Adresa Pošty Partner Jimlín:
Zeměchy 200, 440 08 Jimlín
Adresa Balíkovny:
Balíkovna Jimlín, 440 01 Louny

Poštovní služby hrazené kartou
ČSOB, případně ČS, a. s.
nebo hotově

Služby Obecního úřadu
- hrazené v hotovosti:

• Prodeje DK – Dálniční kupóny
• Příjem a výdej listovních a balíkových
zásilek
• Úhrada poštovních poukázek
• Výplata poštovních poukázek i důchodů
• Vklady, výběry, příkazy k úhradě
• Prodej poštovních známek, různých druhů
obálek papírových i plastových
• SIPO – úhrada, změny, atd.
• Zřízení zákaznické karty výhod
• Vypravení zásilek do zahraničí
• Sazka Terminál – sázky, Sazka club,
vyplácení výher
• Úhrada faktur přes terminál Sazky –
pomocí QR kódu
• Dobíjení telefonů všech operátorů, prodej
Sim karet – Sazka mobil
• Prodej stíracích losů – nákup pouze
v hotovosti

• Ověřování podpisů
• Výběr poplatků OÚ (popelnice, pytle, psi)
• Prodej jednorázových známek na
popelnice
• Prodej pytlů Vrbičky na komunální odpad
• Prodej propagačních materiálů
a publikací obce
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Provozní doba:
Dopoledne denně pondělí - pátek
7:30 – 10:30 hod.
Odpoledne v pondělí a ve středu
15:00 – 17:30 hod.

Kontakt: 736 751 973

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna
Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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Stabilní rychlý internet
pro vaši obec
v pevné síti

Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes možné připojení
k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde služby
prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a už v současné
chvíli od nich třeba využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat
konkrétní nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se jedná o internet, většinou
s IPTV (internetovou televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou
doplňkových služeb a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním voláním.
Vyměňte svého poskytovatele internetu za lepšího na www.zrychlujemecesko.cz.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku CETIN 238 461 111 (každý všední den
od 8:00 do 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná téměř
v každé domácnosti. Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého
ČESKÉHO TELECOMU, a.s a staráme se i o sítě v jehopůvodním majetku.

X Stabilita připojení i za špatného počasí
X Udržení rychlosti a kvality pro desítky
připojených zařízení najednou
X Internetová TV s možností zpětného
zhlédnutí a nahrávání
X Sledování videí online bez sekání
a v nejvyšší HD kvalitě
X Možnost změny poskytovatele
bez změny sítě

Internetová TV na síti CETIN – neřešíte přechod televizního vysílání na DVBT-2!

www.zrychlujemecesko.cz

