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Jaro 2013

Když se 23. února účastníci masopustního průvodu scházeli v sokolovně, říkali si, že takové bílé
nadělení při této akci nepamatují. Přesto, že od rána hustě sněžilo, sešla se pěkná řádka masek
a obětaví muzikanti hráli, i když jim do trumpet padal sníh. Slabší byla účast občanů, protože
zejména pro ty starší, bylo bezpečnější zůstat doma. A že pád bolí, si na vlastní kůži vyzkoušel
vodník, který si modřiny léčil ještě dva týdny. Nikdo tehdy netušil, že i na Velikonoce budou po ránu
poletovat vločky. Letošní zima se své vlády nechtěla vzdát a tak jsme v obci mohli vidět ozdobené
stromky s velikonočními vajíčky a sněhovou peřinkou.
Zdobení velikonočních vajíček bylo prvním tématem,
kterému věnovaly svůj volný čas ženy z Jimlína a Zeměch.
Začaly se scházet asi měsíc před Velikonocemi a i dále
pokračují v pravidelných čtvrtečních schůzkách, aby si
vzájemně ukázaly, co dovedou a naučily to ostatní. Vyzkoušely
si skládání hvězdiček z čajových sáčků a ubrouskovou
techniku.
Zdobení vajíček slámou
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Obecní plány pro letošní rok

Na lednovém zasedání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno podání žádostí o dotace. Jedna
putovala na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Projekt obsahuje
kompletní výměnu 59 kusů oken v budově základní školy. Z poptávkového řízení, které bylo
provedeno před podáním žádosti, byla vybrána okna s trojsklem za nabídkovou cenu 432 tis. Kč.
Žádost o dotaci byla podána na 300 tis.Kč.
Druhá žádost směřovala na Ústecký kraj do programu Program obnovy venkova Ústeckého kraje
2013. Projekt zahrnuje opravu vrat garáže, oplocení, střechy a okapů. Dále vybudování vytápění
v sociálním zařízení a výměnu oken za plastová. To vše v hasičské zbrojnici v Zeměchách. Celkové
náklady byly propočítány cca na 150 tis.Kč. Obec požádala o dotaci ve výši 97 tis.Kč.
Zda budeme se žádostmi úspěšní, bychom se měli dozvědět v průběhu dubna.
Samozřejmě, že bychom raději dokončili kanalizaci, bohužel žádné vhodné dotační programy
nejsou. Prostředky ze státního rozpočtu jsou výrazně omezeny a dotační titul z Ministerstva
zemědělství, který by byl pro nás použitelný, nebyl pro letošní rok vůbec vypsán.
Čekáme také, zda se znovu otevře ROP Severozápad. Jak víte z médií, vše je závislé na rozhodnutí
Ústeckého a Karlovarského kraje, které mají uhradit tzv. korekci ve výši 2,5 mld.Kč. Pokud by se tak
stalo, bylo by možné čerpat z tohoto zdroje cca 7 mld.Kč. Zde bychom mohli získat nějaké
prostředky na ﬁnancování přípravy nových projektů (zejména opravy komunikací), ale programovací
období končí rokem 2013 a administrátoři říkají, pokud nebude program otevřen do 1.května,
o peníze v našem kraji přijdeme.

Nikdy se nelze zavděčit všem

Kaštanová alej v Jimlíně pomalu dožívá a je třeba se zabývat její další existencí. Jak si možná
vzpomenete, na stromech v části jednostranné aleje byl proveden v roce 2007 zdravotní a redukční
řez. Už tehdy jsme byli upozorněni, že sice zabráníme ohrožení provozu na silnici a sousedního
majetku, ale nemůžeme počítat s tím, že stromy přežijí další desítky let. Jírovce jsou stromy
středověké, a jak se ukazuje, ty naše jsou některé napadené houbou nebo mají, podle posudku
dendrologa, jiné zdravotní problémy.
Myšlenku co dál a jak postupovat při obnově aleje jsme konzultovali s odbornou ﬁrmou. Naše
představa, že bychom provedli výsadbu mezi stávající stromy, a následně provedli kácení, nám nebyla
doporučena, neboť by při následném kácení byla nová výsadba výrazně ohrožena.
Jednali jsme také se správcem komunikace, neboť se z médií dozvídáme, že snaha správců silnic
je spíše takové aleje rušit. Správa a údržba silnic nemá námitky proti tomu, aby alej u silnice byla
obnovena, zřejmě jsou v Lounech zastánci zeleně.
Kaštanová alej má v Jimlíně dlouholetou tradici a díky ní se ustálil i místní název „V Kaštance“.
U jednostranné výsadby je zřejmé, že pokud bude nová výsadba prováděna, je nezbytné předtím
pokácet celou řadu. U aleje s oboustrannou výsadbou by bylo možné zachovat jednu, stávající
vzrostlou, řadu jírovců, aby plnily funkci ochrany domů před západními větry a obnovit prozatím
protilehlou stranu aleje.
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Stojíme však před rozhodnutím, zda znovu vysazovat jírovce, které jsou podle odborné literatury,
velice citlivé na posypové soli. V rozhodování nám pomohou informace z rozborů půdy, které obec
objednala v laboratoři v Postoloprtech. Problém s klíněnkou by vyřešil rezistentní druh Jírovec
pleťový „Briotii“ kvetoucí červeně.
Pokud se však potvrdí výraznější zasolení, je ve hře alternativa výsadby jasanu ztepilého nebo
dubu zimního, které jsou tolerantní k posypové soli.
Zatím jsme provedli odstranění stromů, které byly vyhodnoceny jako opravdu špatné. Budeme
usilovat o získání nějakého grantu na realizaci Revitalizace aleje v Jimlíně.
Někteří obyvatelé domů v kaštance jsou rádi, že se stromům věnuje pozornost a kvitují
s povděkem, že obec odstranila alespoň ty nejhorší. Ozývají se samozřejmě i hlasy, že stromů je škoda
a kácet se nemají. Jedni ve stromech vidí potenciální ohrožení svého majetku, druzí ochranu před
západními větry. Pracovníci, kteří kácení prováděli, mohou potvrdit, že ani jeden z poražených
stromů nebyl v dobrém stavu. Ještě není nic deﬁnitivně rozhodnuto, ale věříme, že nalezneme
u občanů pochopení. Zásahy do zeleně jsou vždy citlivou záležitostí, ale i stromy stárnou. Zabývat
se stavem stromů v obci je naše povinnost.

Co možná nevíte.
Existuje rozpor mezi Občanským zákoníkem, který říká, že zeleň je součástí pozemku. Pokud
se neprokáže jinak, je vlastník pozemku i vlastníkem zeleně na něm. Toto ustanovení je však v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Podle § 14 odst. 1 zákona 13/1997
Sb. není silniční vegetace v průjezdním úseku silnice součástí těchto úseků. Proto pravidelná údržba
této vegetace není povinností vlastníka nebo majetkového správce silnice. Silniční vegetace neplní
v průjezdním úseku žádnou funkci dopravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vytváří
vzhled obce. Je proto i povinností obce, přes kterou silnice prochází, aby se o údržbu silniční zeleně
postarala. Ačkoli se tomu obce a města brání, zatím neuspěla. Tento výklad potvrdil i nález Nejvyššího soudu, který se tímto nesouladem v zákonech již zabýval. Takže ačkoli je kaštanová alej v převážné části na silničním pozemku, odpovědnost za stav stromů z obce nikdo nesejme.

Ve škole se opravdu nenudíme
Vaření a kulinářské umění – skvělý „sladký“ zážitek
Pan Jiří Zeman – gastronomický poradce –
přijel do školy s několika krabicemi, ve kterých
byly nejen ukázky kulinářského umění a ukázky
pomůcek mistrů kuchařů, ale také marcipánová
hmota pro tvořivou práci žáků. Hned v úvodu
jsme si všichni pochutnali na mrkvových
dortících zvaných muﬃny. Všichni – to
znamená i žáci, kteří jinak zeleninu odmítají jíst.
Taková to byla dobrota! Následovala
premiérová ochutnávka vynikajícího italského
dezertu – panacoty (Panna Cotty).

S marcipánovou hmotou se pracuje jako s modelínou, ale výsledky práce jsou jedlé.
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Příjemně nasyceni, ba dokonce přesyceni, vrhli se žáci na marcipánovou barevnou hmotu a vytvářeli
marcipánové pochoutky v podobě aut, domácích zvířat, různých pajduláků… dle pracovních pokynů
pana Zemana a vlastní fantazie.
Při tom všem jsme se stihli ještě poučit o tom, že současné kulinářské trendy používají, kromě
tradičních způsobů vaření a k přírodě šetrnému způsobu úpravy potravin, takřka vědecké metody.
Děkujeme panu Zemanovi a těšíme se na červnové grilování.

Požární ochrana – beseda s hasičem

Pan Pavel Karas
opět nezklamal! Druhy
hasicích přístrojů, způsoby zacházení s nimi
– zpravidla nezáživné
téma – se v jeho podání změnilo na zajímavou, poutavou akci.
S napětím jsme poslouchali historky ze zásahů hasičů, prohlédli
jsme si ohnivzdorné
oblečení, které nám
předvedla „manekýnka“ Kamila. I legrace
tedy byla – přesto, že
jde o vážné téma. Děkujeme mnohokrát a těšíme se na další slíbenou část, při které se asi trochu zmáčíme, napěníme…

Čtvero ročních období – ZIMA
Tradiční projektový den proběhl v únoru za skutečně zimního počasí. Po projekci s ukázkami
typických znaků přírody zaměřené také na bezpečnost (zimní sporty, chůze v okolí kluzkých
silnic apod.) jsme se vyřítili z budovy v rekordním
čase při nácviku rychlého opuštění budovy. Poté
jsme vyrazili do terénu, kde jsme hlasitou mluvou
vyplašili daňky (tak takhle příště ne), proběhli jsme
se brázdami plnými sněhu, procvičili orientaci
v krajině podle kompasu, pozorovali srnky, postavili
pár sněhuláčků a řádně vymrzlí se vrátili do teploučké školy, kde jsme si ještě ve skupinách zasoutěžili. Zimu jsme si užili v plné její síle.
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Karate ve škole
Do „fanklubu“ naší školy přibyl
další člen, který si nás hned všechny
získal – karatista Petr, držitel černého
pásku. Při sportovním kroužku učí
žáky různé hmaty, seznamuje je se základními technikami tohoto oblíbeného sportu, předvádí obdivuhodné
kousky mistrů karatistů – např. jak
zmuchlat plechovku hlavou. Tak tohle
nikdy nezkoušejte – ani ve škole, ani
doma! Těmto kouskům předcházely
roky intenzivního tréninku.

EU peníze školám
V květnu 2010 MŠMT vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na základních školách – EU peníze školám. Hlavním smyslem projektu je podpořit rozvoj oblastí,
které se dlouhodobě ukazují jako problematické, a kterými jsou čtenářská a informační gramotnost,
cizí jazyky, využívání ICT*, matematika, přírodní vědy, ﬁnanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání.
Projekt s názvem „Rozmanitá výuka“, realizovaný v rámci výše uvedené výzvy, o kterém jsme
průběžně informovali, byl na naší škole ukončen 28. 2. 2013. Cíle projektu byly stanoveny
v projektovém záměru. Patřil mezi ně především rozvoj v oblastech čtenářské gramotnosti, a to
zejména se zaměřením na zlepšení čtenářských dovedností a vybudování pozitivního vztahu
k literatuře, dějinám a kultuře našeho národa, ke zvýšení ICT dovedností, rozvoji matematických
znalostí a rozvoji schopnosti orientovat se ve světě informací prostřednictvím digitálních technologií.
V rámci projektu jsme zaváděli ICT do všech předmětů, žáci tento přístup velmi vítají. Výuka
se pro ně stává zábavnější, aktivněji a naprosto spontánně se zapojují do hodiny. Kromě postupného
vytváření a ověřování inovovaných výukových materiálů jsme se věnovali také individualizaci výuky.
Výsledkem je zlepšení čtenářských, argumentačních a prezentačních dovedností žáků, zvýšení ICT
dovedností. Zvýšil se zájem žáků o literaturu a knihy, začali se věnovat více domácí četbě.
Vzdělávání pedagogů bylo dalším doplňkem, který pomohl ke zdárnému průběhu celého
projektu. Projekt pomohl k modernizaci našeho technického vybavení a k obnově knižního fondu
školní knihovny. Celkový přínos projektu hodnotíme velmi kladně.
*ICT – informační a komunikační technologie
Zdenka Dvořáková

Velikonoce ve školce
Velikonoce ve školce – to není jenom Velikonoční pondělí s pomlázkou, to je téměř celý měsíc
příprav, her a všelijakého vyrábění, malování, zdobení a také těšení se na ten krásný jarní svátek.
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To letošní těšení nám dosti pokazilo zlobivé počasí – vždy, když jsme se už těšili na sluníčko
a trochu toho jarního tepla, tak zase napadl sníh, rybník znovu zamrzl a jen neúnavný zpěv ptáčků
nám dával jistotu, že to jaro musí opravdu přijít. A tak jsme si na začátku března založili ve školce
„kalendář počasí“a každý den děti do jednotlivých políček kreslily obrázek, vystihující počasí toho
dne. Střídaly se sněhové vločky se sluníčkem, dešťové kapky se zamračenými mraky. Sluníček bylo
hrozně málo, a tak jsme si je alespoň vyrobili a vyzdobili si jimi okna školky, která se tak krásně
rozsvítila. Dlouho před svátky začínají děti nosit vyfouklá vajíčka. Každé ráno zdobíme kraslice
nejrůznějšími způsoby – malujeme temperami, polepujeme obrázky, zdobíme barevným pískem,
pilinami – každý den si vymýšlíme jiný způsob zdobení. Společně jsme vyrobili čtyři veliké kraslice,
které jsme ozdobili různým materiálem – barevnou vlnou, drcenými korálky, knoﬂíky a také
přírodním materiálem. Vajíčka jsme vystavili na naší nástěnce na návsi v Zeměchách.
Děti malují a vystřihují nejrůznější slepičky, kachničky, zajíčky a ovečky, z různých krabiček
a roliček vyrábíme zvířátka a jejich mláďata. Dramatizovali jsme pohádky o zvířátkách – děti v těchto
příbězích nacházely ponaučení a určité morální hodnoty. I když počasí v březnu jarně nevypadalo,
hovořili jsme o charakteristických znacích tohoto období – děti poznají první jarní kytičky, znají
jmény domácí zvířata a jejich mláďata, vědí, která zvířátka v přírodě se na jaře probouzejí, kteří ptáci
se k nám vracejí. Děti se již orientují v ročních dobách, znají jména jednotlivých měsíců, pojmenují
dny v týdnu.
Využili jsme pozvání paní Jungové na prohlídku jejich hospodářství – děti zde viděly ovečky
a především nedávno narozená jehňátka, malá prasátka, králíčky, kočky a slepice. Dnes již není
pravidlem, že vesnické děti tato domácí zvířata běžně znají, proto jsme rádi, když tato zvířátka
můžeme vidět nejen na obrázcích.
K Velikonocům patří také koledy – kromě těch nejznámějších velikonočních koled jsme se naučili
hezký taneček „Kropenatá slepička“, při němž děti mávají stuhami nejrůznějších barev, básničky,
písničky a také pohybové hry.
Kromě zábavy vedou tyto činnosti samozřejmě také k rozvoji učení – procvičíme při tom barvy,
geometrické tvary, počítáme a procvičujeme základní matematické operace. Procvičujeme
grafomotoriku – nakreslená vajíčka zdobíme obloučky, kličkami, čárami rovnými i šikmými…
kreslíme skoky zajíčků, kudrny oveček, zobání kuřátek. Kreslení, stříhání, lepení rozvíjí jemnou
motoriku a také estetické cítění dětí. Pohybové činnosti a pohybové hry rozvíjí obratnost
a pohyblivost, děti se při nich učí také soutěživosti a ohleduplnosti k druhým dětem. Při zpěvu
rozvíjíme rytmizaci, děti hrají na jednoduché hudební nástroje.
Také jsme ve školce zasadili do truhlíku ječmen. Děti jen pravidelně zalévaly a sledovaly, jak den
po dni roste a sílí. Když bylo osení dost vysoké, nazdobili jsme ho výrobky dětí a vystavili jej na okno,
kde si jej mohou všichni prohlédnout.
Protože nazdobených vajíček bylo opravdu hodně a všechna se nevešla do váziček na stolečkách,
uvázali jsme je na barevné provázky s mašličkami a pověsili jsme je na jedličku před okny školky.
Jedličku zdobíme pravidelně o Vánocích vánočními ozdobami, které děti vyrábějí a stejně tak nám
poslouží i o Velikonocích, kdy z něj barevné kraslice vytvoří veselý jarní stromek.
Přejeme dětem i všem dospělým hezké jaro.
Hana Todtová

6

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem
LiStOVáNí je projekt, který představuje poutavou formou knihy českých i zahraničních autorů
s cílem vzbudit u žáků zájem o čtení. Je založený na scénickém čtení konkrétní knihy.
Jednou z akcí zaměřenou na rozvoj čtenářské gramotnosti bylo LiStOVáNí. Kniha Komisař
Vrťapka a prokletí zubu moudrosti (Petr Morkes) byla představena žákům zcela neobvyklým
způsobem. Nešlo o čtení z knihy, ale o divadelní představení, ve kterém je děj knihy s podstatnými
hranými pasážemi přenášen na diváky a diváci jsou do něj postupně vtahováni.
Naši žáci se stali součástí napínavého detektivního příběhu, ve kterém komisař Vrťapka rozplétá
nitky zločinu. Záhadné zmizení slona Marlona ze zoologické zahrady, tajemný zub moudrosti
zapletený do děje, komisař Vrťapka na stopě zločinu s kočkou v patách… Děj plný zvratů s kresbami
komiksových hrdinů Petra Morkese naše žáky hodně pobavil. Jejich nadšená reakce po návratu byla
tím nejlepším hodnocením akce. Věřím, že pochopili, že čtení knih má i v dnešní době své kouzlo.
Účinkovali Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra Hollá.
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Ze zámku
I když pohled na kupy sněhu ležící na nádvoří ani trochu nepřipomíná začínající jaro, na zámku
se už všechno připravuje na nadcházející sezonu. Letošní chladné počasí není ani trochu příznivé
pro všechny práce, které je potřeba udělat ještě před prvním letošním zpřístupněním zámku
veřejnosti, ale nic naplat času je málo…
Proto se na zámku čistí okna, utírá prach, leští nábytek a podlahy aby na Velikonoční neděli bylo
všechno perfektní. Pustili jsme se také do pročištění parkánového příkopu za severním křídlem,
i když práce přerušil příval nového sněhu, doufám, že až se podíváte z věže dolů, naskytne se vám
utěšenější pohled než v minulém roce.
Včera jsme do pozdního večera instalovali novou výstavu s názvem Život náš začíná v kočárku.
Tyto řádky vznikají v době, kdy do začátku sezony zbývá ještě něco přes týden. Vy je však čtete už
ve chvíli, kdy zahájení sezony proběhlo a možná jste už stačili navštívit naši výstavu. Vězte, že to
není jediná výstava, kterou pro vás na letošní rok chystáme. Se začátkem prázdnin zaplaví Nový
Hrad kostýmy, rekvizity a dekorace z populárního televizního seriálu Arabela. Společně s ní by
měla probíhat ještě jedna atraktivní výstava, její konání však není deﬁnitivně potvrzeno, takže si
na podrobnosti budete muset ještě pár dní počkat. Kromě výstav se můžete těšit na tradiční
Novohradskou pouť, oblíbený Den dětí, strašidelné odpoledne k začátku školního roku a Adventní
setkání na Novém Hradě. Příznivci vážné hudby si jistě nenechají ujít další z koncertů hudebního
festivalu Ludwiga van Beethovena. O letních prázdninách opět na zámku vypukne kulturní léto
s pestrou směsicí divadelních a hudebních představení, program se ještě upřesňuje, ale už teď
se máte nač těšit, my už se těšíme. Na dalším programu ještě pracujeme. Se začátkem sezony také
otevře Zámecký šenk, doufáme, že se stejnou kvalitou a elánem jako v minulém roce.
V průběhu letošního roku bychom se měli dočkat další fáze rekonstrukce, tentokrát by měla
přijít řada na severní křídlo a vstup do věže. Akce ještě není deﬁnitivně potvrzena, jako u všeho
záleží na tom, jestli se na ni najdou potřebné ﬁnanční prostředky. Pokud ano, mohli bychom
se v letošním roce dočkat i slavnostního osvětlení zámecké věže.
V souvislosti s postupující rekonstrukcí a zpřístupněním dalších zámeckých prostor a naší
snahou o dovybavení a zútulnění zámeckých místností se obracíme i na vás, sousedy a přátelé
Nového Hradu, pokud vám přebývá doma nějaké vybavení, které by se hodilo do naší zámecké
kuchyně nebo do nějaké jiné místnosti, budeme rádi třeba za zapůjčení nebo se ho ujmeme i trvale.
Jedná se např. o staré kávomlýnky, sekáčky, pánve nebo hrnce (měděné, cínové nebo hliněné), krajáče
na mléko, pečící tály, kotlíky, řeznické špalky, ošatky, ale třeba také sušené bylinky nebo svazky
sušené cibule, česneku apod. Vzpomeňte na nás také, pokud máte doma třeba dědictví
po prababičce, které se vám sice nikam nehodí, ale nechcete se s ním rozloučit, u nás může udělat
radost tisícům návštěvníků ročně. Budeme rádi za všechny nabídky a budeme se těšit na shledanou
na Novém Hradě v Jimlíně.
8

TJ Sokol Zeměchy
První čtvrtletí bývá v naší TJ, jak se říká, rozjezdové. Fotbalisti pravidelně trénují a připravují
se na zahájení soutěže. V asociaci sportu pro všechny se cvičí a již jsme zorganizovali několik
sportovních a kulturních akcí.
Dne 23. 2. 2013 jsme ve spolupráci s Obecním úřadem Jimlín uspořádali konec Masopustu.
I přes nepřízeň počasí byla účast na průvodu obcí příjemným překvapením, za což účastníkům tímto
děkujeme.
Druhý den tj. 24. 2. 2013 jsme uspořádali pro děti dětský karneval, kde již byla velká účast dětí.
Dětem se líbilo, byly vyhodnoceny nejlepší masky, i když to bylo opravdu obtížné, protože všechny
masky byly hezké.
Dne 2. 3. 2013 jsme si byli v Lounech zahrát bowling. K této činnosti se určitě vrátíme, protože
se všem tato hra líbila.
Po dlouhé době jsme dne 16. 3. 2013 zajistili turnaj ve stolním tenise. Zájem předčil očekávání.
Zúčastnili se zástupci z Chožova, Lenešic, naše děti a jedno děvče z Teplic, celkově soutěžilo 20 dětí.
O průběh turnaje se staralo 5 rozhodčích a vedoucích. I když není naší členkou, tak nám hodně
pomohla jako hlavní rozhodčí pí Venuše Novotná, za což jí velice děkujeme.
Výsledková listina:
Chlapci
Děvčata
1.
Tomáš Korbel – Zeměchy
Katka Pilná – Teplice
2.
Petr Bouček – Zeměchy
Petra Pospíšilová – Lenešice
3.
Matěj Vydra – Chožov
Karolína Vydrová – Chožov
U našich děvčat oceňujeme, že i když byla věkově mladší, měla odvahu se zúčastnit a když budou
trénovat, tak příští turnaj budou určitě úspěšnější.
V naší vývěsní skříňce jsou zveřejněny cvičební hodiny, čímž zveme naše občany a zejména děti,
aby přišli rozšířit naše řady.
Případné informace podají cvičitelé: děti – Kubalíková Jana a Trubač, dorost – Martin Valeš,
ženy a volejbal – Mikovcová Hana. Stolní tenis hrajeme při hodinách cvičení.
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Výzva občanům Jimlína a Zeměch
Rok 2014 bude nejen supervolební, ale i supervýznamný pro naší obec. Na tento rok připadá
hned několik kulatých výročí – 660 let od první dochované zmínky o existenci Zeměch, 100 let
Sokola Zeměchy a 120 let od založení jednotky dobrovolných hasičů v Jimlíně. Obec by ráda
připravila k těmto kulatinám oslavy, jejichž součástí bude i dokumentace historie. Rádi bychom
uspořádali výstavu, publikaci či kalendář. Obracíme se tímto na vás, pokud máte doma jakékoliv
materiály dokumentující historii Zeměch, Sokola či hasičů Jimlína, dejte nám vědět na obecní úřad
a dohodneme se na podmínkách jejich zapůjčení. Mohou to být například fotograﬁe, staré zápisy,
stejnokroje, dresy ze sletů či spartakiád a jiné předměty spojené s historií obce, Sokola i hasičů.
Uvítáme i osobní svědectví pamětníků, které rádi zaznamenáme. Pokud poskytnete materiály, které
je možné ofotit nebo naskenovat do počítače, vrátíme vám je obratem. Ostatní věci si zaevidujeme
a domluvíme se na jejich následném zapůjčení na výstavu v roce 2014.
Předem děkujeme za vstřícnost a věříme, že společným úsilím vytvoříme zajímavou dokumentaci
naší historie.
Uvítáme také kontakty na bývalé občany Zeměch.

Krátce z dění v obci

Neznámého řidiče zachránila před pádem ze strmého svahu lampa veřejného osvětlení. Obci tak
byla způsobena škola ve výši cca 20 tisíc Kč, neboť bude nutné vyměnit celý stožár u křižovatky
v kaštance. Událost byla nahlášena pojišťovně, která ji řeší.
Letošní zima poškodila nejen silnice, ale i šachty dešťové kanalizace. Během jediného měsíce
se propadly v Jimlíně hned tři. Místa byla provizorně zabezpečena a s opravou čekáme na příznivější
počasí.
Opravu silnice II. třídy na příjezdu do Zeměch řeší obec s dodavatelskou ﬁrmou v rámci reklamace
po stavbě kanalizace.
Žluté pytle pro sběr smíšených plastů budou dočasně nahrazeny oranžovými. Ty pořídila
odpadová ﬁrma pro separovaný sběr obalů tetrapack. Protože se využívají minimálně a pouze
v některých obcích, budou dočasně určeny pro sběr plastů a to do vyčerpání skladových zásob.
Změnilo se vedení Ústeckého kraje a pan hejtman deklaruje vstřícnost zejména k malým obcím.
Znovu se obrátíme na ÚK se žádostí o přehodnocení jízdních řádů, které na konci roku 2011
zrušily přímé spojení z Jimlína do Loun. Od dopravce máme potvrzeno, že by taková změna neměla
žádný vliv na návaznost dalších spojů. Zkusíme nabídnout i ﬁnanční účast na zvýšených nákladech,
které by vyvolalo zajíždění autobusů do Jimlína.
Stále ještě jsou k dispozici vstupenky na muzikál Robin Hood do divadla Kalich v Praze. Zájezd
pořádá obec Jimlín 25. května 2013, cena vstupenky 450 Kč.
10

Od letošního roku budou mít naši občané znovu možnost vozit do prostoru bývalého
kamenolomu stavební suť, výkopovou zeminu a rostlinný odpad ze zahrad. Důrazně
upozorňujeme, že důsledně bude ze strany obsluhy kontrolováno, aby navážený materiál neobsahoval
příměsi komunálního odpadu. Provozní doba a výše poplatků bude zveřejněna na úřední desce.
Vítání občánků se uskutečnilo na obecním úřadě 23. března. Na malou slavnost se dostavili rodiče
s Matějem Valešem a Tobiášem Štrymplem.
Nejbližší akce:
30. dubna – Pálení čarodějnic na „Sokoláku“ v Zeměchách,
11. května – soutěž SDH Jimlín v požárním sportu „O pohár starostky“
18. a 19. května – Novohradská pouť a Zámecké slavnosti
25. května – zájezd do divadla na představení Robin Hood
1. června – Dětské rybářské závody v Jimlíně
2. června – Dětský den na zámku Nový Hrad, farmářské trhy
8. června – Dětský den v Zeměchách
15. června – Hry Mikroregionu Lounské Podlesí, tentokrát ve Zbrašíně
22. června – Krušnohorská liga, závody v požárním sportu v Jimlíně

Nabídka útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně

V útulku se momentálně nachází okolo 60 pejsků, proto Vás chceme některé představit. Pokud Vás
zaujali a chcete je vidět na více fotograﬁích či Vás zajímá celková nabídka útulku, podívejte se na naše
webové stránky www.utulek-jimlin.wz.cz. Další možností je útulek navštívit osobně, ve všední dny
od 8:00 do 14:00 hod. a o víkendy i svátky od 9:00 do 11:30 hod.

Bodlinka
pracovní číslo 3480, nalezena v Bílině, nejspíše
kříženec, asi 1,5 – 2 roky stará fena, v kohoutku
cca 52 cm, dobrý zdravotní stav, hodná, nekonﬂiktní, vhodná i do smečky, zvyklá být i celoročně
venku se zateplenou boudou, očkovaná proti
vzteklině, odčervená, odblešená, čipovaná.

Dita
pracovní číslo 3670, nalezena v Blšanech u Podbořan, nejspíše kříženec labradorského retrívra,
asi 3,5 roku stará fena, v kohoutku cca 59 cm,
obroušené/polámané některé zuby jinak dobrý
zdravotní stav, odblešená, odčervená, očkovaná
proti vzteklině, čipovaná.
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

