Z Podhradí

Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem

4.. číslo/XII.
číslo/XII. rročník
očník

Zima 2017

Snad jen děti ve škole mají pocit, že dny
ubíhají pomalu a konec toho školního
roku je v nedohlednu. Ten kalendářní rok
bude končit za pár dní a s většinou z Vás
dospělých se shodneme, že utekl jako
voda. Máme spoustu práce, plánů,
povinností a snažíme se vše zvládnout.
Často na úkor rodiny, svých nejbližších.
Přála bych Vám, aby se Vám alespoň
v poslední dny roku podařilo z tohoto
kolotoče vystoupit. Abyste se zastavili
a užívali si klid a pohodu vánočních
svátků. Přeji všem krásné Vánoce, dětem
bohatou nadílku a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a pokud možno jen samé
dobré zprávy.
Jana Mikovcová, starostka

Vzpomínka na leden 2010
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Citáty neznámého autora:
Jak zjistíš, že jsi dospělý? Když se většina tvých vánočních
přání nedá sehnat v obchodě.
Ten, kdo říká, že mezi mužem a ženou není žádný rozdíl,
asi nikdy neviděl muže balit dárky!

V předvečer státního svátku.
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 měli občané možnost posoudit, jak se podařilo restaurátorovi Petru
Novotnému opravit výmalbu interiéru kapličky v Jimlíně. Mnozí byli v této kapličce poprvé, proto
uvítali možnost porovnat novou podobu s fotodokumentací původního stavu. Mimo interiéru
se změnila kaplička i navenek. Dostala novou střešní krytinu, opravené jsou omítky a nový nátěr mají
i dveře a okna. Důležité bylo také odizolovat objekt před zemní vlhkostí a odvést dešťové vody
od kapličky.
Poděkování patří hasičům, kteří se postarali o nasvícení interiéru i exteriéru kapličky. Poté, co
se od kapličky vydal lampionový průvod směrem k dětskému hřišti U Letadla, rychle světla přemístili
na hřiště. Děti si za umělého osvětlení užívaly nové herní prvky. V okraji hřiště byl táborák, kde si
mohli zájemci opékat buřty, nebo se jen ohřát. Pro zahřátí přichystal obecní úřad také teplý čaj
a svařené víno. Závěrečný ohňostroj trochu vystrašil ty nejmenší, ale většině účastníků této akce
v předvečer státního svátku se líbil.

Na závěr uvádíme několik čísel. Náklady na opravu Kapličky
v Jimlíně byly 557 494 Kč z toho 390 tis. Kč pokryla dotace
z Ministerstva zemědělství ČR. O problémech, které provázely
přípravu i vlastní realizaci nových herních prvků na dětském hřišti
v Jimlíně, jsme již psali. Nyní jen krátká rekapitulace. Příprava začala
už koncem roku 2016, předpokládané náklady 580 800 Kč
se po výběrovém řízení vyšplhaly na 661 545 Kč, z čehož 400 tis. Kč
pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. S dalšími, již
drobnějšími úpravami počítáme v příštím roce. Zřejmě budeme
muset řešit také nějaké zabezpečení, neboť se ještě před dokončením
hřiště někdo pokusil odcizit stůl s lavicí. Byl vyrušen a stihl ujet.
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Větrné počasí drakům přálo
Drakiádu chystal obecní úřad ve spolupráci
s herničkou na 12. listopad, to však odpoledne pršelo.
O týden později nebylo také počasí právě přívětivé, ale
vítr a pouštění draků k sobě patří, i když tentokrát
foukal opravdu vydatně. Draci vylétli na oblohu bez
problémů a nebylo těžké je udržet ve vzduchu. Trochu
zahřát se mohli příchozí čajem či svařeným vínem, ale
plánovaný oheň raději ani nezapálili, právě kvůli silnému
větru. Přišla i krátká přeprška, která v kombinaci
se sluníčkem vytvořila krásnou duhu. Snad právě počasí
bylo příčinou menší účasti ve srovnání s loňským rokem.

Tři králové
Kašpar, Baltazar a Melichar jsou tři králové, které máme spojené zejména s Tříkrálovou sbírkou,
která již po několik let probíhá na začátku ledna. Na mnohých dveřích se objeví nápis K + B + M
a letopočet. Znamená to požehnání tomu domu. A křížky nejsou znaménka „plus“, ale značí Nejsvětější
Trojici Otce, Syna i Ducha Svatého.
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, navštívili Ježíše krátce po jeho narození
v Betlémě a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato si všichni dovedeme představit, s kadidlem
a myrhou to už bude trochu těžší. Obojí jsou pryskyřice, jedna z kmene kadidlovníku, druhá je
modrozelená pryskyřice, sušená míza stromu myrhovníku. A vězte, že to byly opravdu vzácné dary,
myrha byla ceněna několikanásobně více než zlato.
A proč se o Třech králích zmiňujeme právě na tomto místě? O postavy Kašpara, Melichara
a Baltazara, označovaného jako „černý vzadu“, se rozrostl náš slaměný betlém. Vidět jste ho mohli
na Adventním setkání na zámku a nyní je umístěn u kapličky v Zeměchách, kde zůstane až do ledna.
I naši slamění králové nesou dary Ježíškovi. Přijďte se podívat. Ve sváteční dny 25. a 26. prosince
můžete navštívit také výstavu betlémů v hasičské zbrojnici v Zeměchách, otevřena bude v odpoledních
hodinách 13.00 – 16.00 hodin. Na fotograﬁi můžete vidět, jak slaměné postavy vznikaly.
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Vánoční trhy
jsme letos trochu odsunuli od obchodu do vedlejší ulice a bylo to ku prospěchu celé akce. Návštěvníci
se mohli volněji pohybovat v okolí stánků, zastavit se se sousedy a v klidu pohovořit. Vystoupení dětí
nebylo tolik rušeno projíždějícími automobily.

Aktuální projekty
Chodník Zeměchy – úsek D, projekt za 991 tisíc Kč ke škole je
hotový, je uklizeno a věříme, si ho budeme dlouho užívat. Dílo
se podařilo realizovat za podpory Ústeckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 259 tis. Kč.
Připravujeme další projekty. Na příští rok je v plánu komplexní oprava silnice na návsi v Zeměchách
a začnou práce na projektu Komunikace Jimlín – Nový Jimlín. Závěrem roku dorazila na obecní úřad
informace, že v posledním březnovém týdnu proběhne komplexní rekonstrukce železničního přejezdu
v Zeměchách. Po dobu sedmi dnů se zřejmě ti citlivější z nás moc nevyspí. Silnice na Cítoliby zůstane
průjezdná a mimo provoz budou i výstražná zařízení na dalších přejezdech v Jimlíně a Zeměchách.
Projíždějící vlaky budou jezdit velice pomalu a před všemi přejezdy budou povinně troubit.
Kompletní rekonstrukce výstražného zařízení je příležitost k tomu, abychom „oprášili“ myšlenku
vybudování přechodu pro pěší mimo silnici. V investičních plánech na příští rok to sice nebylo, ale
operativně to tam zařadíme.
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Představujeme osobnosti, díl 3. Ing. Emil Volkmann
Narodil se 22. srpna 1936 v Jimlíně. Vystudoval elektrotechnickou průmyslovou školu v Praze.
Následovala cesta do Brna na Vojenskou technickou akademii. Čepičkova armáda ho ale nelákala,
a tak po třetím ročníku přestoupil na nově zřízenou Fakultu elektrotechniky Českého vysokého učení
technického v Brně
Léta na vojenské akademii se mu započítala, takže byl ušetřen dvouleté prezenční služby. Už
koncem roku 1960 proto mohl nastoupit do svého prvního zaměstnání. V Elektroporcelánu Louny
ho zařadili do oddělení technického rozvoje. Práce ho bavila a zdálo se, že o jeho profesní kariéře je
rozhodnuto. Při volbách v roce 1964 byl zvolen za poslance okresního národního výboru.
Jeho kariéra v komunální politice však neměla dlouhé trvání. Tři týdny po uvedení do funkce se pod
okny ONV prohnaly sovětské tanky. On s invazí bytostně nesouhlasil a hlasitě to dával najevo. Tím si
zkomplikoval svůj další život v letech normalizace.
Hlavní jeho starostí bylo existenčně zajistit rodinu: manželku Janu a děti Jolanu a Vladimíra.
Nejprve ho přijali v Radiotelevizní službě, kde pracoval na vývoji technických zařízení. To však režim
považoval za příliš exponované a Volkmann musel místo opustit. Nějakou dobu byl bez práce, pak ho
zaměstnal místní podnik bytového hospodářství. V roce 1976 pak odešel do podniku Agrodat
v Husově ulici. Zde ho zastihl listopad 1989.
Hned ve vzrušené atmosféře sametové revoluce se několika lidem z okruhu místního Občanského
fóra Volkmann zdál tím pravým, kdo by měl na lounské radnici usednout do křesla starosty. Ten
po určitém váhání nabídku přijal. Byl pak lounským starostou v letech 1990 – 2002. Poté pracoval
ještě jako řadový poslanec.

Od října až do Vánoc ve školce
V polovině října, když dozrála poslední jablíčka, vyhlásili jsme ve školce „Jablíčkový týden“. Děti si
donesly z domova jablíčka, nejprve z nich vyráběly různá zvířátka, vyzkoušely si výrobu tiskátek,
krájely jablíčka na sušení. Ta opravdu pěkná děti snědly – jablíčka jsou nejoblíbenějším ovocem dětí,
které denně dostávají ke svačině. Ze zbylých jablíček jsme nakonec společně udělali štrúdl, který nám
hodné paní kuchařky ve škole upekly.
Také letos jsme připravili ve spolupráci s rodiči akci s názvem „Podzimníček“. Rodiče dostali společně
se svými dětmi za úkol vyrobit z jakýchkoliv přírodnin výrobek a v určený den jej donést do školky.
Donesené výrobky jsme vystavili ve třídě, děti si je prohlížely, hodnotily, vyprávěly o jejich výrobě, kdo
a jak pomáhal. Když se sešly všechny výrobky, vystavili jsme je v šatně v zádveří, aby si je mohli
prohlédnout i rodiče a další návštěvníci. Všechny výrobky byly moc pěkné, děti dostaly malou, ale
zaslouženou odměnu.
„Podzimní hrátky“ nás letos překvapily velkou návštěvností. Za pěkného počasí se na zahradě
mateřské školy sešlo hodně dětí, rodičů i prarodičů, všichni se dobře pobavili a zasmáli při soutěžích
a hrách, které pro ně byly připraveny, z velkého množství dýní byly vybrány spravedlivých hlasováním
ty nejlepší, které pak byly patřičně oceněny. Na konec akce byl připraven táborák s opékáním buřtů,
kde se pak ještě dlouho sedělo a povídalo.
Ještě koncem října nás přijelo potěšit svými loutkovými pohádkami „Divadlo Šikulka“. Pohádky
s názvem „Opravdový hrdina“, „Jak se medvídek nechtěl mýt“ a „Proč je tučňáček smutný“ již svým
názvem napovídají o výchovných momentech, které příjemným podáním prostřednictvím loutek
na děti působí. Protagonistky zároveň děti zapojily do děje formou pohybu a jednoduché písničky.
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Vánoční dílny v muzeu
V listopadu jsme letos poprvé vyjeli do Loun do Vrchlického divadla. Divadlo z Prahy připravilo
pro děti pohádku „O statečném kováři Mikešovi“ – kovář Mikeš se silákem Matějem osvobodili
princezny, překonávali nástrahy a pokušení Vousaté babice a Dračího pána, to vše za doprovodu
báječných písniček a krásných kulis, které děti zavedly střídavě do lesa, do podzemí i na královský
hrad. Děti z pohádky pochopily falešné jednání siláka Matěje i to, že pravda v pohádce vždy vyjde
nakonec najevo a zlo je po zásluze potrestáno.
S blížícími se vánočními trhy jsme ve školce připravili pro děti a jejich rodiče „vánoční dílny“.
Na tento den jsme pozvali do školky rodiče, aby nám pomohli s výrobou výrobků, které budeme
prodávat na vánočních trzích. Rodiče si mohli donést svůj materiál a pracovat podle své přípravy, nebo
mohli pomáhat s dokončováním našich výrobků. S pomocí dětí jsme vyrobili krabičky na vánoční
překvapení, sobíky s lízátkem, vánoční ozdoby z ruliček od papíru, vánoční věnce a krásné stromky
z přírodnin. Maminky upekly buchtu, uvařili jsme si čaj a čas při práci a povídání rychle utekl.
Děkujeme všem rodičům,kteří si udělali čas a přišli nám pomoc – ale hlavně přišli mezi nás.
K předvánočním akcím naší školky patří také zdobení vánočního stromečku u prodejny na návsi.
Tak, jako již po několik let nám stromeček daroval pan Jiří Popelka, kterému za to děkujeme, stejně
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jako paní Morbicrové – vedoucí prodejny, která stromeček připravila a rozsvítila. Letos jsme jej
ozdobili barevnými rybičkami – děti kreslily a stříhaly rybičky, paní učitelky přilepovaly skořápky
ořechů – protože tavná pistole do rukou dětem nepatří a pak jsme jej společně také nazdobily. Za práci
děti dostaly od paní vedoucí sladkou odměnu, stromeček svítí a svítit bude až do nového roku.
Vánoční trhy jsou v naší obci již dlouholetou tradicí, děti ze školky a potom ze školy zazpívaly pěkné
vánoční písničky a koledy, lidé si nakoupili výrobky, které jsme pro ně připravili a celá akce byla zakončena
rozsvěcením vánočnímu stromu – je to počátek adventu a také příprav a čekání na vánoční dny.
Blíží se konec dalšího roku a ve školce se všechno opět chystá na Vánoce. Děti ještě žijí vzpomínkami
na nedávnou návštěvu čerta, anděla a Mikuláše a už je tu vánoční atmosféra s Ježíškem a jeho dárky.
Budeme se snažit, aby jim toto čekání rychle uteklo, aby je potěšila nejprve nadílka u nás ve školce
a potom ta důležitější doma, mezi těmi, kteří je mají nejraději.
Přejeme všem vzájemnou lásku, pár klidných dnů plných pohody a mnoho elánu do Nového roku.
Vaše školka
Děkujeme také panu Svítkovi, který formou sponzorského daru věnoval dětem tříkolky na zahradu.
Děkujeme panu Valešovi, panu Černému a slečně Kristýně Studené, kteří k nám přišli jako čert,
Mikuláš a anděl. V neposlední řadě děkujeme Obecnímu úřadu v Jimlíně za celoroční spolupráci.
Hana Todtová

Zastavení
Na křižovatce u obchodu se rozsvítil vánoční strom, který ohlásil čas blížících se Vánoc.
Již mnoho let je čas předvánoční obdobím plným spěchu a „nákupní horečky“. Ženy nasadily
vysokou laťku – co nejpečlivější úklid, co nejvíce druhů vánočního cukroví…
Ale na co někdy zapomínáme, o čem jsou Vánoce? Pro starší jsou to svátky duchovního rozměru,
časem rozjímání, návratem do dětství. Pro děti pak obdobím, kdy se těší na dárky, o které si mnohé
z nich Ježíškovi napsaly.
7

Bulletin_Jimlin_4_XII_2017_zima.indd 7

18.12.17 7:59

Zastavme se na chvíli, zaposlouchejme se do koled, rozdávejme pohodu a lásku, věnujme se svým
blízkým, vyprávějme dětem o svých vánočních radostech, které jsme jako děti prožily, o zvycích, které
Vánoce provázely. Těšme se z třpytícího se stromku, z vůně jehličí, z rozzářených očí dětí.
Pokojné a šťastné Vánoce. Nový rok ať přinese Vám jen štěstí a pevné zdraví. Zdenka Dvořáková

Školní zahrada v novém
Už dlouhý čas se školní zahrada od jara otvírá dětem a nejen pro pěstování mrkve. Stín stromů
poskytuje příjemné prostředí na hraní v horkých dnech školního roku a děti jsou tam v bezpečí. Kromě
ovocných stromů ale v zahradě není nic, na čem nebo s čím by si děti mohly hrát. A tak se zrodil nápad,
proměnit zahradu v dětský ráj i ve výukové posezení při teplém počasí.
Vše je zatím jen na papíře, ale plán je to úžasný. Do rohu zahrady, který není chráněn stínem stromů,
bude postaven dřevěný altán. Ten už vlastně škola dostala jako dar, zbývá jen jej přemístit. V něm
se budou děti učit i odpočívat. Na zbylé ploše zahrady budou rozmístěny dřevěné herní prvky. Z klád
jsou plánovány prolézačky, překážky a žebříky. I tady už máme přislíbenu pomoc s dodávkou materiálu
a určitě o pomoc požádáme i rodiče. Rádi bychom měli na zahradě i vypalovací pec. Keramická hlína
je pro školu zdarma, jen jsme výrobky neměli kde vypálit. A nakonec, abychom žáky seznámili
i se základy pěstitelství, a tohle by měl každý správný vesnický kluk i děvče znát, budou ve střední části
zahrady stát dva dřevěné truhlíky velikosti záhonu. V nich budeme realizovat naše pěstitelské záměry.
Blíží se zima, období klidu, a tak zatím náš plán bude zrát a možná prodělá i nějakou změnu.
Jakmile se ale přihlásí jaro, pustíme se do práce.
Věra Špičková

Hudební výchova na základní škole Zeměchy.
Na základní škole Zeměchy
jsou děti velmi šikovné, a hlavně rády zpívají. Díky tomu
přečkají i méně zábavnou část
hudební výchovy, kterou je
nauka.
Velmi si vážím toho, že
i chlapci jsou do zpívání celí
žhaví a hlásí se o překot
na sóla a dua.
Díky vedení školy máme
možnost několikrát do roka
vystoupit s malými sborovými
koncertíčky, na které se děti
vždy těší a snažíme se je obohacovat o pohyb, částečně
i o tanec, díky tomu, že zde
vyučuji i Taneční obor při ZUŠ Postoloptry, a tak můžeme tyto dva umělecké obory úspěšně prolínat.
Letos jsme začali s projektem muzikálu na motivy ﬁlmu Rebelové, kde dojde i na dramaticko- herecké výkony a samozřejmě zpěv a tanec. Držte nám palce, abychom toto „sousto“ zvládli a abychom
mohli na konci školního roku pozvat všechny zainteresované budoucí diváky na naše představení.
Mgr. Jana Stehlíková
8
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Hernička Jimliňáček
Hernička Jimlíňáček je již otevřena skoro půl roku
a za tu dobu ji navštívilo 271 dospělých a 314 dětí, což
nás mile překvapilo. Hernička připravila pro rodiče
s dětmi řadu akcí, některé se pro svou oblibu opakují
např. hudební dílna pod vedením pana Krtičky. Dalšími
akcemi, které proběhly, byla třeba diskotéka pro děti,
malování a tvoření, společné vycházky a řada výletů
po okolí. Společně jsme se byli koupat v Kamencovém
jezeru v Chomutově, za zvířátky v Minizoo v Lounech
nebo prozkoumat dětská hřiště v okolí. U dětí měla také velký úspěch Barevná cesta nebo hledání
babího léta. Poslední akcí bylo po stopách vánočních tradic a zvyků, kde si děti vyzkoušely
na stanovištích různé aktivity.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se na setkání v příštím roce.
Ilona Bakosová

Novohradské novinky před koncem roku
Také máte ten pocit, že čas běží čím dál rychleji? Připadá mi to jako před pár dny, kdy jsem psal
článek a bilancoval uplynulou sezonu 2016. Ani jsme se nenadáli a končí nám rok 2017. Máme
za sebou poslední letošní akci, kterou bylo tradiční Adventní setkání. Vyzdobený zámek, planoucí
oheň v černé kuchyni, živá zvířátka, slaměný betlém, předvánoční trhy a zajímavý kulturní program,
moderovaný populárním hercem, Jaroslavem Sypalem přitáhl více než 3550 návštěvníků.
Na nádvoří sice ještě svítí vánoční stromeček, ale interiéry už se připravují na zimu a také na další
část rekonstrukce. Tentokrát nás čeká oprava krovu zámecké kaple, jejíž trámy jsou napadeny
dřevokaznou houbou a hmyzem. Termosanace se dočkají všechny zámecké trámové stropy. Strop
v Rytířském sále projde i důkladnějším restaurováním, sice už restaurován byl, ale od té doby uběhlo
9
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více než 30 let. Restaurování se dočkají i barokní fresky ukryté zatím pod bílou přemalbou a štuková
výzdoba nad vchodem na kruchtu zámecké kaple a v barokních saloncích. Budou odstraněny zazdívky
krbů v jižním křídle, obnovena barevnost stěn, odstraněny přebytečné zásuvky, instalovány další
závěsy atd. Rekonstrukcí projde jižní schodiště i arkádová chodba odkud budou odstraněna
nevyhovující, nepůvodní a rozpadající se okna. Na jejich místo se dostanou repliky původních oken,
vyrobené podle originálního rámu, dochovaného v zámeckém depozitáři. Dojde i na výměnu osvětlení
a restaurování kamenných ostění dveří východního křídla a chodby u kaple. Všechny příkladové
otvory se dočkají nových dřevěných dvířek a z chodeb by měly zmizet nevzhledné plastové krabice
elektrických rozvaděčů. Jak vidíte, práce nás čeká mnoho. Opravy budou probíhat přibližně dva roky
a my se budeme snažit v maximální míře zachovat provoz zámku a zvládnout i všechny pravidelné
akce, na které jste zvyklí. Můžete se těšit na Velikonoce, Den dětí, Novohradskou pouť, Kulturní léto
s Kinematografem bratří Čadíků, Činoherákem a dalšími, Zámecké strašení, Advent a další akce.
V létě na další Barrandovskou výstavu a mnoho dalšího.
Další novinkou poslední doby je jedna personální změna, která na zámku proběhla. Po delším
plánování nás opustil náš provozní a pracovník pro vztah k veřejnosti Vítek Pávek. Po ukončení studia
se mu podařilo uspět ve výběrovém řízení na pozici kastelána Státního zámku Třeboň, kde před lety
začínal. Vrací se tedy domů a my mu přejeme hodně štěstí v jeho staronovém působišti. Od listopadu
máme tedy na této pozici nového kolegu Vladimíra Jakuba Mituru, který před námi sbíral zkušenosti
třeba na zámku v Kuníně nebo v Mníšku pod Brdy. V Jimlíně a okolí se mu moc líbí a už se pilně pustil
do práce. Držme mu tedy palce a přejme úspěch na novém místě.
V závěru bych vám rád poděkoval za přízeň v roce 2017 a popřál za celý zámecký kolektiv hodně
zdraví a štěstí v roce 2018 a budeme se těšit na shledanou na zámku.
Josef Kabát
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TJ Sokol Zeměchy
TJ Sokol Zeměchy připravil na podzim dvě
sportovní akce pro mládež. První, vybíjená, měla
proběhnout v Žatci. Tato soutěž se ovšem pro
nedostatečný počet družstev neuskutečnila. Další
akce byla Sobota hrou. Tato akce se skládá z několika
soutěží, které jsou zaměřeny především na nejmladší
děti. Naše jednota vyslala dvě družstva, která
se umístila na 2. a 4. místě. V současné době naše
činnost probíhá hlavně v sokolovně. Zde nacvičujeme
dvě skladby pro 16. Všesokolský slet, který proběhne
začátkem června roku 2018. Naše děti pod vedením
I. Bakosové a D. Tesaříkové nacvičují skladbu
s názvem „ Děti, to je věc’’. Další skladbu „Chlapáci“
nacvičují muži společně s členy
TJ Sokola Louny,
vedoucí této skladby
jsou P. Hnátek a D.
Kubalík. Obě skladby byly ve zkrácené
verzi předvedeny 1.
12. na akademii v sokolovně v Lounech.
Mimo těchto skladeb probíhá v sokolovně i další cvičení.
V současné době
se velkému zájmu
těší zejména volejbal,
který hrajeme každé
úterý
a
neděli
v 19:00. V neděli 3.
12. se v naší sokolovně uskutečnila Mikulášská nadílka. V letošním roce nebyla pro nedostatek času nacvičena žádná pohádka jako v minulých letech. Pro děti bylo připraveno několik netradičních soutěží o drobné ceny.
Také na této akci děti předvedly zkrácenou verzi své sletové skladby.
Také ve fotbalu máme novinky. Na podzim jsme odehráli 8 soutěžních utkání a v tabulce skončili
na 3. místě se ztrátou čtyř bodů na první Pátek. Na jaře chceme ještě zabojovat o postup do vyšší
soutěže. Už se nám rýsují určité posily do jarní části. Nejvíce si z podzimu vážíme výhry v derby nad
sousedním rivalem z Lipence a vysoké výhry nad Slavětínem B a to 10:0. Jinak se těšíme, že se na jaře
ve zdraví sejdeme při dalších fotbalových kláních.
Na závěr chci za výbor TJ Sokol Zeměchy popřát všem občanům naší obce hezké prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.
M. Valeš, V. Červíček
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Hasiči SDH Jimlín
Naposledy jsme Vás informovali o naší úspěšné sezóně. V sobotu 14. 10. jsme si šli v rámci
slavnostního vyhlášení Krušnohorské ligy hrdě vyzvednout bronzové medaile za letošní dřinu. Nyní
nás čeká zimní příprava na následující sezónu, která, jak doufáme, dopadne alespoň jako ta letošní.
Ale ještě před tím bychom Vám za celý SDH Jimlín chtěli popřát klidné prožití vánočních svátků
a rodinnou pohodu. Do Nového roku přejeme Vám i Vašim blízkým mnoho štěstí, spokojenosti
a pevného zdraví.
Andrea Nechvátalová

Hasiči SDH Zeměchy
Je před námi zimní období, tudíž spíše, okurková“ sezóna, kdy je na řadě údržba techniky, vybavení
a úklid. Jelikož bylo letos zakoupeno výjezdové vozidlo Tatra 148 CAS 32, chystáme se vrhnout
především na její údržbu a renovaci nástavby pro dnešní potřeby. Dne 29.9. kdy nás zasáhl silný vítr,
jsme s kolegy z SDH Jimlín byli odklízet několik padlých stromů. Jednalo se o strom přes komunikaci
u útulku, několik větších větví v potoce pod statkem směr čistička odpadních vod a padlý strom v parku
u hospody v Zeměchách. Věříme, že zima bude, jak má být a opět se chystáme pomoci s úpravou ledu
na rybníce v Zeměchách. Pokud počasí dovolí a bude zájem veřejnosti, chtěli bychom uspořádat i nějaké
noční bruslení s osvětlenou plochou, hudbou a drobným občerstvením pro zahřátí. SDH Zeměchy
vám přeje krásné prožití vánočních svátků, málo hořících stromečků a třeba na ledu s bruslemi
nashledanou.
Jan Vohánka
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