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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
17. června 2017 si připomeneme výročí 750 let od první písemné zmínky o pánech z Jimlína. Jak jsme
Vás již informovali, připravujeme k připomenutí tohoto výročí vydání knihy o historii Jimlína.
Rádi bychom tímto pozvali nejen obyvatele naší obce, ale i další návštěvníky do Jimlína a na
zámek Nový Hrad. Sejdeme se u kapličky v Jimlíně, kde položíme kytici k pomníku padlých
a projdeme se na zámek, kde, jak doufáme, strávíme příjemné odpoledne. Připravujeme kulturní
program, který vyvrcholí vystoupením Honzy Vančury se skupinou Plavci.
Podařilo se nám shromáždit řadu zajímavých fotografií a dokumentů o historii obce, které Vám
představíme na výstavě v prostorách zámku. Výstava bude volně přístupná.
Byli bychom rádi, kdyby na oslavy 750 let Jimlína přijeli také rodáci z Jimlína, kteří dnes žijí v různých
koutech republiky. Pokud máte na někoho kontakt, prosíme, dejte mu vědět a pozvěte ho 17. června
do Jimlína a na zámek. Nebo předejte adresu na obecní úřad a my pošleme pozvánku.

Stavba kanalizace

se rozběhla ještě v zimních měsících a pokračuje i nadále. Postupně nás čekají rozkopané silnice jak z Jimlína na
Opočno, tak i na výjezdu ze Zeměch na Cítoliby. Také
v silnici Louny – Žatec a v kaštanové aleji bude z důvodu provádění stavby omezený provoz.
Nejvíce pocítí omezení obyvatelé Jimlína v domech od
zatáčky u kapličky směrem na Opočno. Provádění stavby si vyžádá úplnou uzavírku, která bude trvat 4 týdny. Se zhotovitelem hledáme řešení, jak umožnit
příjezd k domům na konci Jimlína alespoň od Opočna, vše je zatím v jednání. Dle harmonogramu
zhotovitele by uzavírka měla začít 9. května a skončit 2. června.
Ukázalo se, že úplné vyloučení provozu si vyžádá nejen úsek od kapličky k sousoší sv. Anny Samotřetí,
ale i posledních cca 50 m kanalizace v silnici na výjezdu z Jimlína na Opočno. V uvedených úsecích je
velice úzká silnice a kvůli stávajícím podzemním sítím bude výkop kanalizace blízko u středu vozovky.
Nebude tedy možné ho objet v jednom jízdním pruhu.
Jak bude organizována autobusová doprava, se také zatím řeší. Změny se budou týkat především
školáků, kteří jezdí do školy do Lipence. Jak bude autobus jezdit a kam bude posunuta zastávka,
budou všichni včas informováni.

Dětské hřiště U Letadla

❁ ❁❁ ❁

Koncem roku 2016 jsme podali žádost o dotaci na nové herní prvky na dětské hřiště U Letadla
v Jimlíně. Na konci března jsme zjistili, že jsme uspěli a projekt bude podpořen. Předpokládaný
rozpočet je 580,8 tis. Kč, dotace ve výši 400 tis. Kč.
Po zkušenostech s dřevěnými herními prvky jsme při přípravě projektu vycházeli z požadavku zajištění
maximální životnosti, což splňují herní prvky kovové a plastové. Vytvořili jsme si představu, co by na
hřišti mělo být a zpracovali projekt, který musel nejprve projít řízením o vydání územního souhlasu
na stavebním úřadu v Lounech. Ve schváleném projektu je předpokládaná maximální výška prvků
3,5 m. Na pozemku bude umístěn také dřevěný altán pro možnost úkrytu návštěvníků před deštěm,
ale především pro vytvoření stínu, který, vzhledem k poloze vůči světovým stranám, na ploše hřiště
výrazně chybí.
Herní prvky budou umístěny do části pozemku blíže silnice tak, jako tomu bylo dosud, aby byly
v maximální míře využity stávající dopadové plochy.
Předběžně jsou vybrány následující herní prvky: Dvojhoupačka, pískoviště, kolotoč, šplhací věž,
kovová věž se skluzavkami, pro dospělé venkovní fitnesstroj – veslařský trenažér a orbitrek. Všechny
herní prvky a venkovní posilovací stroje budou osazeny na pevno, kotveny do betonových patek.
Celý pozemek je oplocen, v části, kde je oplocení poškozeno, bude doplněno novým pletivem
s ocelovými sloupky zabetonovanými do patek, jedná se o úsek v délce 31 m. Vyměněna za nová budou
vrátka u vstupu na pozemek, vedle vrátek budou zřízena vjezdová vrata pro lepší přístup údržby. Vrata
i vrátka budou korespondovat s výškou stávajícího oplocení v rámech. Stávající oplocení v rámech
bude natřeno.
Jednou z podmínek stanovených dotačním programem je zapojení dětí a mládeže do přípravy
a realizace projektu. Věříme, že se připojí i rodiče a pomohou při některých jednodušších částech
realizace projektu. Prvním krokem bude odstranění stávajících nevyhovujících herních prvků,
odstranění pískoviště, pokácení slivoně špendlíku žlutého a vykopání kořenů. Také očištění stávajících
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rezavých plotových polí a jejich natření. V rozpočtu předkládaném se žádostí není zahrnuta úprava
terénu u vstupních vrat a vrátek, v prostoru budoucího vjezdu budou osazeny zatravňovací tvárnice,
aby nedocházelo ke zvedání trávou. I toto bude práce pro brigádníky.
Dle harmonogramu projektu nyní bude probíhat výběr zhotovitele a realizace je plánována na období
červenec až říjen.

Další připravené projekty

❁❁ ❁❁

Koncem loňského roku jsme podali také žádost do programu Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci
na opravu místní komunikace v Zeměchách, části, která by navazovala na tu ke škole. Bohužel jsme
neuspěli, stejně jako v loňském roce s komunikací ke škole. Tato druhá část je podstatně větší, tudíž
i finančně náročnější. Situací se bude zabývat jednání zastupitelstva.
Snažíme se hledat další finanční zdroje. Máme zpracovaný projekt na opravu chodníků ke škole
a školce. Tentokrát jsme požádali v Programu obnovy venkova Ústeckého kraje, hodnocení zatím
nevíme.
Nadějně vypadá prý žádost o dotaci na opravu kapličky v Jimlíně. Zpracovali jsme záměr opravy
stavebních konstrukcí, střechy i restaurování výmaleb interiéru. Vypadá to, že v programu Ministerstva
zemědělství je dost prostředků, aby byla podpořena většina projektů. Ale dokud nemáme v ruce
rozhodnutí, jistotu nemáme.
Oslovili jsme stavební firmy s poptávkou na provedení oprav a stavebních úprav v kuchyni a chodbě
mateřské školy a sociálního zařízení dívek v základní škole. Snad se nějaká firma přihlásí s nabídkou,
práce by měly probíhat v době prázdnin.

Malování vajíček

Netradiční technologie zdobení velikonočních kraslic si
přišli zájemci vyzkoušet v sobotu 1. dubna. Použili gelové barvy, které na vyfouknutá vajíčka nanášeli jen tak
rukama, samozřejmě v rukavicích. Duhová vajíčka vznikala po nanesení barvy na holící pěnu. Také pomocí laků
na nehty je možné zdobit vajíčka, ale nemyslete si, že jen
tak malovali jako když se lakují nehty. To se nakape lak
na hladinu vody a potom se trochu čaruje. Jak se to dělá?
Měli jste přijít, naučili byste se to také.
Aby si mohly děti vyzkoušet, jak bude vypadat vajíčko obarvené v cibulových slupkách, vyběhly nejprve nasbírat ven na trávník malé lístečky. Za pomoci rodičů uvázaly lístečky pěkně pevně punčochou
a potom už se jen vajíčka vařila společně se slupkami.
Za týden v neděli 9. dubna se konala druhá hodina malování
vajíček. Účastníci si vyzkoušeli ještě jednu možnost zdobení,
ubrouskovou techniku. Domalovali některá vajíčka lihovými
fixami a připravili mašličky, aby mohli vajíčka pověsit na keř
nedaleko rybníka. Byl krásný slunečný den, vajíčka se na větvičkách
houpala ve slunci. A protože vyhládlo, přišel vhod opečený buřtík.
Škoda, že nepřišlo víc dětí s rodiči, asi si raději užívali sluníčko
někde venku na zahradě. Kdo přišel, určitě nelitoval a užil si dvě
pěkná odpoledne.
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Posezení u kapličky jsme si moc neužili
Téměř na den šest měsíců vydrželo těžké dřevěné posezení
u kapličky za zámkem v Jimlíně. Než jsme si ho mohli za
slunečných dnů začít užívat, někdo ho ukradl. Na místě
zůstala střecha hozená do pole. Že by o ni zloděj nestál,
nebo ho někdo vyrušil? Kdo ví. Kde posezení skončilo,
jestli na nějakém soukromém pozemku, nebo vyletí
komínem, nevíme. Krádež byla oznámena policii, ale velká
naděje na vypátrání pachatele není.

Krátce a především fotografiemi

se vracíme do února letošního roku, na masopustní průvod a dětský karneval. Účast v průvodu byla
opět hojná, masek vyrobených s velkou fantazií a umem se sešlo opravdu hodně. Nemilé překvapení
čekalo na pořadatele dětského karnevalu. Sokolník poprvé zatápěl velký kotel a moc se mu to nedařilo.
Sál byl plný kouře a radiátory studené. Do začátku karnevalu se podařilo vyvětrat, ale zahřát se musely
děti pohybem. Hůře na tom byli ti, kdo seděli u stolů, museli si nechat bundy, aby po návštěvě dětského
karnevalu neonemocněli.
Problém s vytápěním byl předmětem jednání valné hromady Sokola Zeměchy. Na valné hromadě se
také diskutovalo o problému údržby sokolovny. Členové sokola probírali různé možnosti, jednou
z nich byl i návrh jednat s obcí Jimlín o možném předání budovy do majetku obce za účelem její
rekonstrukce. Tato možnost zatím nebyla odsouhlasena.
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Vítání občánků

V březnu se na obecním úřadě konalo vítání občánků, tentokrát 4
děvčátek. Rodiče i prarodiče si užili
sváteční chvíle a na památku si pořídili fotografie malých princezniček v kolébce. Na obecní úřad přijali pozvání rodiče Marušky
Krejčíkové, Kristýnky Červíčkové,
Markétky Musilové a Elenky Šmídové.

Daň z nemovitostí 2017

Jako již několik minulých let, obdrží občané složenky na daň z nemovitostí domů na adresu trvalého
bydliště. Většinou přichází do schránek až v květnu, takže prosím trpělivost. Na obecním úřadě Vám
v této věci pomoci nemůžeme. Chceme však připomenout, že koeficient daně byl zvýšen na 2, takže
daň z nemovitostí bude vyšší.
K tomuto kroku, zvýšit koeficient pro výpočet daně z nemovitostí, přikročila obec proto, aby byla
připravena na chystané navýšení poplatků za likvidaci odpadů a nemusela extrémně zvyšovat poplatky
za sběr a likvidaci odpadů. Odpadové hospodářství stále více zatěžuje rozpočty obcí a do budoucna
tomu nebude jinak. Stát nutí obce stále více třídit, ale náklady s tím spojené jsou vysoké. Také zavedení
svozu bioodpadu v naší obci zatížilo rozpočet. Pro občany je tato služba zdarma, ale nečekali jsme, že
biologického odpadu bude v kontejnerech takové množství. Ti, kdo dříve likvidovali zelený odpad
a zejména větve na svých pozemcích, raději odvezou vše do kontejnerů. Připravují se tak o cennou
zelenou hmotu, z níž mohou získat vlastní kompost.
Ale zpět k dani z nemovitostí, která je v celé své výši příjmem obce, věřte, že všechny takto získané
prostředky se vrátí zpět právě do obce a neskončí nikde v „černé díře“ státního rozpočtu. J. Mikovcová

Málotřídní školy

Málotřídní školy mají v historii českého školství velký význam a dlouhou
tradici. Jako venkovské školy představovaly a představují hodnotu naší
národní identity.
Učitel by měl svým žákům
naslouchat, rozvíjet jejich
nadání, měl by se umět zasmát jejich vtipu, tvořit pro
žáky rovné příležitosti. Učitel nemůže být jen
mravokárce a poučovatel.
Každý žák by měl být rozvíjen v oblasti, která je mu
blízká, měl by mít možnosti vylepšovat to, co mu tolik
nejde, rozvíjet své mimořádné nadání. A právě v tom
spočívá jedna z hlavních rolí učitele. Musí být ten, kdo
své žáky velmi dobře zná, ten, kdo se o to postará.
S čímž souvisí velikost třídy a nižší počet žáků. Je
logické, že ani vynikající učitel si nevytvoří individuální
vztahy s každým ve třídě, kde je více než dvacet žáků.
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Nevýhody málotřídních škol, o kterých někteří lidé mluví, jsou vyvažovány nejen individuálním
přístupem učitelů a možností větší spolupráce školy s rodiči, ale i vzájemnou spoluprací žáků. Důležité
je i respektování subjektivních pocitů žáka v dobře známém a přehledném prostředí.
Málotřídní školy nabízejí kvalitní vzdělání. Vedou k větší samostatnosti, což potvrzují i zkušení učitelé
škol plně organizovaných, na které žáci přestupují. Při výuce poskytují i široký prostor pro pedagogické
a didaktické inovace. V naší škole se zaměřujeme např. na rozvoj kritického myšlení (metoda INSERT)
a další zajímavé metody (myšlenkové mapy…). Důraz klademe na čtenářskou gramotnost, pohybové
aktivity, rozvoj logického myšlení. Běžnou součástí hodin je práce s informačními a komunikačními
technologiemi, kterými je naše škola nadstandardně vybavena.
Jsem ráda, že se opět zvedá vlna zájmu o málotřídní školy nejen mezi odborníky. Obyvatelé venkovských
obcí by měli mít to, co k životu patří, tedy i vlastní školu. Je mi ctí, že mohu být jednou z těch, kteří
o rozvoj málotřídních škol usilují.
Zdenka Dvořáková
V pondělí 27. 3. 2017 naše malá zeměšská škola byla
jedním z účastníků oblastního finále AŠŠK ČR ve vybíjené. Finále proběhlo ve sportovní hale v Lounech
a chtěla bych touto cestou poděkovat všem malým
sportovcům za vzornou reprezentaci naší školy. Milé
děti, jsem ráda, že Vás mám,
Jarmila Babilonská.

A takto jsme reprezentovali naši malou školičku svým půvabným zpíváním na velikonoční výstavě kraslic ze sbírky
regionálního muzea Žatec, KROPENATÁ SLEPIČKO,
JAKÉ MI DÁŠ VAJÍČKO? Tato vernisáž proběhla
2. března 2017 v Regionálním muzeum K. A. Polánka
v Žatci. Sólový zpěv Paulínka Boublíková, na fotografii
úplně vpředu.

Ohlédnutí za zimou ve školce

Zimní měsíce bývají dlouhé a nevlídné, všichni se nedočkavě těšíme na jaro. Letošní zima byla opravdu
dlouhá a studená. Děti, na rozdíl od nás dospělých, zimu mají rády a dovedou si ji užít. Letos k tomu
konečně měly dostatek příležitostí – sníh ležel dlouho, pěkně mrzlo, takže po několika letech zamrzl
i rybník, dalo se na něm klouzat a bruslit.
Ve školce jsme si sníh užívali na zahradě, bohužel dost často nám
zimní radovánky překazilo špatné počasí s inverzemi, takže jsme vycházky omezovali, nebo i rušili. Děti se ve školce nenudily, měly připraven jiný program a především více času pro volné hraní a svoji
zábavu. Zimní období zpestřilo i několik zajímavých akcí. Tou první
byla návštěva Vrchlického divadla v Lounech, kde pro děti dávali
pohádku „Honza a zakletá víla“. V této neobyčejné a trochu i strašidelné pohádce se prolínalo několik divadelních technik – od klasické činohry, přes zpěvohru, pohybové divadlo až k černému divadlu.
Další divadlo přijelo k nám do školky. Bylo to divadlo „Šikulka“ z Mostu, které k nám již jezdí
pravidelně několik let. Na jejho pohádky s určitým výchovným podtextem se děti již dopředu těší.
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V první pohádce zvítězila láska a dobrota srdce nad bohatstvím a krásou, druhá pohádka připomněla
dětem důležitost správné životosprávy a především pravidelné čištění zoubků, a v poslední pohádce
přemohly bylinky a bylinkové čaje moudré babičky zlé ošklivé bacily.
V divadle v Lounech jsme byli ještě jednou koncem března, tentokrát bylo divadelní představení
„Hurá, jaro je tady“ především o blížících se Velikonocích. Děti se dozvěděly, jaké tradice a zvyky dodržovali lidé dříve o nedělích mezi Masopustem a Velikonocemi – například to byla neděle pražná,
smrtná, květná, velikonoční. V pořadu bylo hodně písniček a velikonočních soutěží, nechyběla ani
pomlázka s velikonočním výpraskem.
Připomenout se musí i karneval, který jsme
také ve školce připravili a který k zimnímu
období tradičně patří. Nejprve jsme pěkně
vyzdobili třídu, aby se vytvořila karnevalová atmosféra, děti si vyráběly různé škrabošky a hrály si s nimi několik dní před
karnevalem. V den karnevalu si pak ráno
přinesly opravdové masky, které jim maminky nachystaly, po svačině se do nich
převlékly a v maskách princezen, rytířů,
čarodějnic a různých zvířátek si zasoutěžily, zatančily a prožily tak hezké dopoledne.

Několik akcí jsme připravili také pro rodiče.

Byla to přednáška Mgr. Veroniky Martanové –
školní psychologické poradkyně, která kromě
přednášek pro nás pedagogy připravila i přednášku pro rodiče na téma „Školní připravenost
a zralost“. Rodičům nastínila jednotlivé oblasti
rozvoje dítěte, seznámila je s konkrétními vědomostmi a činnostmi, které by děti při vstupu do
základní školy měly umět a zvládat. Další dvě
přednášky připravila paní učitelka z naší základní školy Mgr. Věra Špičková. První „Sociální zralost dětí při vstupu do základní školy“ byla
o sociálních vztazích a dovednostech komunikace v mateřské škole, o stanovení pravidel komunikace
mezi dětmi a pedagogy, o důslednosti a jejím významu pro vývoj sociálních vztahů. Druhá přednáška
byla o přípravě dětí na vstup do základní školy. Hovořilo se o zápisu a o všem, co by mu mělo předcházet, o prvním dnu vstupu do školy – o důležitosti znalosti prostředí, pedagogů a spolužáků.
Paní Špičková probrala s rodiči „desatero prvňáčka“ a došlo i na důležitost podpory sebevědomí dítěte,
na význam pochval a trestů. Také jsme se sešli s rodiči dětí, které půjdou letos k zápisu, s nimi jsme
jednotlivě probrali konkrétní znalosti jejich dětí, upozornili je na nedostatky, které je potřeba před
nástupem do školy ještě dopilovat.
Ve školce jsme oslavili také Velikonoce – oblíbené jarní svátky. Děti zasely a ozdobily ječmen,
namalovaly kraslice a vyzdobily jimi školku, naučily se básničky o jaru a velikonoční koledy…
Těšíme se na dovádění na naší zahradě, na koloběžky a tříkolky, pískoviště a houpačky…
Tak se těšte s námi, přejeme všem jaro plné sluníčka.
Hana Todtová
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Sezóna na zámku zahájena…

Od podzimu probíhá v zámeckém areálu rekonstrukce cest, dešťové kanalizace a instalace zemních
svítidel. V prosinci přišla po několika mírných letech skutečná zima, která bohužel zastavila veškeré
zemní práce a jak sami víte, mrazy skončily teprve nedávno. To je také hlavní důvod zdržení celé stavby
a hlavní důvod toho, že zámecká nádvoří vypadají, jako by se přes ně přehnalo tornádo, povodeň,
kobylky a pak další tornádo. I přes to, že stavební práce ještě neskončily, na Velký pátek, tedy 14. dubna
jsme otevřeli a byli mile překvapeni, kolik přišlo návštěvníků. V neděli 16. dubna jsme spolu s Vámi
oslavili Velikonoce na Novém Hradě. Podium s programem a stánky sice zatím zůstaly v aleji vedle
zámku, tak jak tomu bylo při posledním adventu, ale svátečně vyzdobené interiéry, přivítaly první
návštěvníky.

Velikonocemi tedy naše sezona začala a máte se opět na co těšit. V letošním roce slavíme hned dvě
významná výročí. 750 let od první zmínky o Jimlíně a 250 let od zakoupení Nového Hradu
Schwarzenbergy, tedy jeho posledními šlechtickými majiteli, jimž patřil až do roku 1947. Budeme
sice slavit celý rok, ale hlavním vrcholem schwarzenberských oslav bude Novohradská pouť, letos
v termínu 20. - 21. května. Ta se ponese v duchu pompézních barokních slavností. Výročí 750 let
Jimlína můžete oslavit rovněž na Novém Hradě a to v sobotu 17. června. Samozřejmě nepřijdete ani
o tradiční oslavu Dne dětí (4. června), nebo koncert v rámci Hudebního festivalu Ludwiga van
Beethovena (27. května). Schwarzenberskému výročí odpovídají i témata přednášek letošního
přednáškového cyklu. Na první z nich v podání Bc. Víta Pávka můžete přijít už 24. května, bude
věnována scelování schwarzenberského majetku v severozápadních Čechách.
Během letních prázdnin nás čeká další ročník Zámeckého kulturního léta. S radostí už po třetí
přivítáme Činoherní studio z Ústí nad Labem, tentokrát s představením Zkrocení zlé ženy. Mezi
stálice patří rovněž Rádobydivadlo Klapý, které přiveze své Rozmarné léto. Poprvé přivítáme
Divadlo Spektákl z Prahy s Fraškou o Dušanově duši. V červenci opět zaparkuje svou maringotku
na nádvoří Kinematograf bratří Čadíků. Projekce na zámku mají neopakovatelnou atmosféru,
množství diváků a jako každoročně i rekordní příspěvky na charitativní účely. Samozřejmě vás také
čekají Noční prohlídky, jak jinak než se schwarzenberskou tématikou. Prázdniny zakončíme
s oblíbeným Festivalem Swingové a dixielandové hudby a za kulturním létem udělá ráznou tečku
Kulturní šmitec. Pak už ovládnou zámek strašidla při každoročním Zámeckém strašení a následně
Zámecký ples. Poslední akcí tohoto roku bude Adventní setkání.
Ani letos nebudete ochuzeni o zajímavé výstavy. Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená princezna
z Liechtensteinu nás bude provázet celou sezonou. Do 30. června se můžete dozvědět více
o Podstávkových domech v údolí Ploučnice. Současně s poutí začne výstava kostýmů a dekorací
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z pohádek Zdeňka Trošky a můžete se těšit na ty nejoblíbenější – Princeznu Jasněnku, Z pekla
štěstí, Princeznu ze mlejna a další (výstava potrvá do 3. září). Nesmím zapomenout na Noc kostelů,
která připadá na 10. června a bude propojovat významná místa Schwarzenbergů.
Jak vidíte, program je nabitý. Máte se na co těšit, my už se teď těšíme na vás. Přejte nám dobré počasí,
ať se co nejrychleji dokončí rekonstrukce a nádvoří se zase zelenají čerstvou travou a lákají k posezení,
třeba u Zámeckého šenku.
Josef Kabát

TJ Sokol Zeměchy

Se začátkem nového roku začal znovu celý kolotoč akcí, které tělovýchovná jednota pořádá. Velmi
náročný víkend nás čekal v únoru. V sobotu 18. 2. jsme v sokolovně pořádali stolní tenis pro mládež.
Bohužel ostatní jednoty z našeho regionu nepřijely, proto si zahráli jen místní žáci a žákyně mezi
sebou. Ve stejný den odpoledne proběhl ve spolupráci s OÚ Jimlín masopustní průvod obcí. Tato akce
se stává čím dál úspěšnější, což bylo vidět na velké účasti masek, ale i ostatních přihlížejících občanů.
Ke zdárnému průběhu akce přispělo i hezké počasí. Hned další den, v neděli 19. 2. proběhl v sokolovně
dětský karneval. I tato akce byla úspěšná. Pro děti bylo připraveno několik soutěží a vyhlašování
nejlepších masek, těch bylo opravdu hodně a porota měla velmi složitou práci.
Snad jediný nedostatek na této akci byl problém s kotlem v sokolovně, a proto byla na sále zima.
V sobotu 4. 3. proběhla výroční schůze. Členové, kteří se zúčastnili, si vyslechli zprávu o činnosti
jednoty a fotbalu, zprávu o hospodaření a schválili další činnost naší jednoty. 18. 3. se uskutečnil
1. ročník jarního pochodu. Bylo připraveno celkem pět tras. Tři pro pěší 10, 15 a 20 km a dvě pro
cyklisty 30 a 50 km. Start i cíl všech tras byl v sokolovně. Pro každého, kdo úspěšně došel celou trasu,
bylo připraveno malé občerstvení, diplom a pamětní medaile. Nutno říci, že zde nám počasí opravdu
nepřálo. Celou noc vydatně pršelo, ráno sice přestalo, ale déšť vystřídal silný vítr. Proto se na start
postavilo velmi málo odvážlivců, celkem 24, i když původně přislíbilo účast více turistů. Na trasu
dlouhou 10 km se vydalo 16 odvážlivců a na 15 km 7. Cyklistů bylo ještě méně, pouze jeden, ovšem
ten zvládl 50 km, a poté se ještě se skupinou, která na něj čekala v sokolovně, vydal na pěší trasu 10 km.
Tuto akci samozřejmě chceme v příštím roce opakovat, jen doufáme v příznivější počasí, které jistě
přiláká více účastníků. Nejmladší účastnici byl 1 rok.
V současné době se v rámci pravidelného cvičení v sokolovně připravujeme na další akce, které nás
čekají. Připravujeme také letní sraz mládeže, který proběhne ve dnech 23. – 25. 6., cena pobytu je
600,– Kč. Přihlásit se můžete u cvičitelů, kteří vám podají další informace.
Také ve fotbalu se nezahálí, mužstvo se pravidelně připravuje na začátek sezóny, probíhají skupinové
i individuální tréninky, chceme si zlepšit skóre.
M. Valeš, V. Červíček
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Hasiči SDH Zeměchy

Pomalu se nám blíží závodní sezóna, takže se soustředíme na přípravu vybavení a jsou za námi i první
tréninky. Věříme, že letos bude podstatně úspěšnější rok než ten minulý. Dále jsme se pustili i do
„jarního úklidu“, a to jak uvnitř hasičárny, tak i dvora. V plánu je výmalba zasedací místnosti, chodby,
kuchyně a toalet. V průběhu léta bychom se rádi pustili také do oprav fasády, která si to už jistě
zaslouží a čeká nás i oprava chodníku u hasičárny. Držte nám palce v nadcházející sezóně a věříme, že
se potkáme i na nějakém ze závodů. J. Vohánka

Hasiči SDH Jimlín

Letošní rok jsme zahájili úklidem na hřišti vyhrabáním stařiny z trávníku. Po zimě je třeba uklidit
i zázemí, sezónu zahájíme pálením čarodějnic. 13. května proběhnou první závody na našem hasičském
hřišti. V 10 hodin odstartuje okrsková soutěž v požárním sportu. Další závody a akce, na kterých se
můžeme potkat, budou následovat.
3. června hasičské závody O pohár starostky,
11. června dětský den Zeměchách na Vinci,
kde se každoročně podílíme na jeho pořádání,
17. června se zúčastníme oslav 750 let Jimlína.
Významnou akci pro nás je uspořádání jednoho
ze závodů Krušnohorské ligy, tentokrát to bude
24. června. Letní sezónu zakončíme 26. 8. Loučením s prázdninami. Rádi Vás uvítáme na
všech akcích. A pokud je Vám víc než 16 let
a požární sport se Vám líbí, přijďte mezi nás.
Můžete si to vyzkoušet a třeba závodit v našem Touto fotografií z oslav v roce 2014 Vás zveme
družstvu. Zatím máme jen mužské družstvo, na letošní připomenutí 750 let Jimlína 17.6. na zámek
Nový Hrad. Budeme tam.
ale pokud by měla zájem i děvčata…

I letos má útulek naplánováno několik akci

Začali jsme o Velikonoce. Stalo se tradicí spojit oslavu Velikonoc v útulku se zámeckou oslavou a letos
tomu nebylo jinak. Otevřeno bylo od 10 do 17 hodin a návštěvníci si mohli opět prohlédnout útulek,
pohladit kočky a vyvenčit psy.
V letošním roce máme ještě v plánu opět účast na Jarmarku v Lidickém dvoře, na umisťovací výstavě
v Praze Vinoři, na výstavě Člověk v přírodě a uspořádat tradiční Vánoce v útulku. Pokusíme se znovu
zúčastnit umisťovací výstavy Psí hvězda u Kladna či voříškiády v Postoloprtech.
Výročí Prvního října tomu bude 15 let, co začal fungovat útulek pro kočky. Od té doby prošlo útulkem
přes 1700 koček. Bohužel z toho jen 12 si vyzvedl původní majitel. Do útulku se přitom nedostanou
jen tzv. „obyčejné Míci“. Přivezli jsme kočky plemen perských, britských, sibiřských, egyptských,
bengálských či siamských.
Stop-stav Ještě na začátku ledna se útulek potýkal s obrovským množstvím psů. V prosinci byl
dokonce 2x vyhlášen tzv. stop-stav, kdy nebylo možné pro nedostatek míst přijímat další psy. Díky
většímu zájmu lidí, různým azylům pro staré psy a sdružením pro zvířata v nouzi, se podařilo snížit
počet psů v útulku na polovinu. Díky tomu můžeme již 3 týdny opravovat kotce zničené psy, jejich
močí, vodou, mrazem či kombinacemi těchto faktorů. Díky podzimu a zimě to znamená nezbytně
opravit 13 kotců.
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Útulek pro opuštěná zvířata Jimlín
www.utulek-jimlin.cz
tel.: 604 451 258
Stánek útulku Jimlín na akci Velikonoce.
Na fotografii pes Fantík na voříškiádě v Postoloprtech.
Vítěz soutěže Dítě a pes na zámku.

Připravované akce

❁❁ ❁❁

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sokolák Zeměchy od 17.00 hodin, Hasičské hřiště Jimlín 17.00 hodin
20. a 21. května NOVOHRADSKÁ POUŤ od 10.00 hodin
27. května
53. HUDEBNÍ FESTIVAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA
na Novém Hradě
27. května
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
7.00 hodin koupaliště Jimlín
3. června
hasičské závody O POHÁR STAROSTKY
10.00 hodin Hasičské hřiště Jimlín,
4. června
DĚTSKÝ DEN NA NOVÉM HRADĚ 10.00 hodin
9. června
NOC KOSTELŮ propojuje významná místa Schwarzenbergů
18.00 – 22.00 hodin návesní kaple, kaple na zámku Nový Hrad
11. června
DĚTSKÝ DEN
14.00 hodin, Fotbalové hřiště Zeměchy
17. června
OSLAVY 750 let Jimlína
13.00 hodin, Jimlín, Zámek Nový Hrad Jimlín
24. června
Hasičské závody, KRUŠNOHORSKÁ LIGA
Hasičské hřiště Jimlín, začátek bude upřesněn
Další informace naleznete na www.jimlin.cz a http://jimlin.kr-ustecky.cz/
30. dubna,

Změna svozu popelnic

od 20. 4. 2017 budou popelnice vyváženy opět každý druhý čtvrtek.
Termíny svozu 20. dubna, 4. května, 18. května atd.

Facebook Obce Jimlín

❁❁❁❁

V rámci snahy o informování o událostech v obci jsme zřídili obecní facebook, pokud máte zájem se
k nám připojit, tak na https://www.facebook.com/obecJimlin/
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
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Více informací na www.elektrowin.cz

