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Celý svůj produktivní věk jsem strávil na různých
stavbách po celé České republice. V posledních 10
letech jsem se ve funkci hlavního vedoucího stavby
podílel na výstavbě nového bloku 660 MW v Elektrárně Ledvice. Součástí této výstavby byla i celá
infrastruktura nové elektrárny. Jednalo se o výstavbu nových komunikací a chodníků včetně dopravního značení, dešťové i splaškové kanalizace
včetně několika čistíren odpadních vod a jejich
napojení na stávající provozy elektrárny. Dále jsme
prováděli výstavbu nového veřejného osvětlení,
rekonstrukci administrativních i provozních budov
a dalších objektů uvnitř i vně areálu elektrárny. Odpoledne a večer jsem se vracel z práce domů do
vesnice, kde bylo toto vše v katastrofálním stavu.
Prováděla se pouze výstavba splaškové kanalizace,
a to již od roku 2008. Vlastně ve stejné době začala
i výstavba nové Elektrárny Ledvice a za deset let
zde, pod mým vedením, vyrostlo dílo za několik desítek miliard korun. Novou elektrárnu jsme zprovoznili na konci roku 2017.
Od té doby jsem uvažoval o tom, co budu dělat
dál. Často jsem přemýšlel nad tím, jak využít svých
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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
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celoživotních zkušeností s investiční výstavbou
a jak vybudovat vše, o čem jsem již hovořil, v obou
našich obcích Jimlín a Zeměchy. Krátce před volbami se našla skupina odvážných občanů, kterým se
stejně jako mně nelíbil stav obou našich obcí a kteří se rozhodli založit nové sdružení nezávislých kandidátů „Sousedé 2018“. Za všechny, které jsem
osobně znal, bych jmenoval alespoň Honzu Krtičku,
kterého jsem tehdy znal jako učitele a zástupce ředitele základní školy v Postoloprtech, dnes ředitele
základní školy v Černčicích, a považuji si za čest
s takovým člověkem spolupracovat. Také bych rád
zmínil Kateřinu Orinčákovou, rozenou Todtovou,
energickou mladou ženu, a mého dlouholetého
kamaráda Jardu Krejčíka, se kterým jsem pracoval
a kterého si velmi cením jako stavebního odborníka. Samozřejmě i všechny ostatní, kteří společně
toto sdružení nezávislých kandidátů založili. Když
mě tito lidé oslovili, zda bych je chtěl vést a stát se
novým starostou, jako by najednou do sebe vše zapadlo. Odpověď na Vaši druhou část otázky tedy
zní: OD ZAČÁTKU JSEM MĚL JASNOU PŘEDSTAVU O TOM, ŽE CHCI BÝT STAROSTOU
A TAKÉ CO CHCI V TÉTO FUNKCI STAROSTY
VYKONÁVAT.
Jaký máte vztah k obcím Jimlín a Zeměchy?
Jsem člověk, který vyrostl na vesnici. V roce
1970, když mi bylo 10 let, jsem se s rodiči přestěhoval do Loun. Porovnám-li z vlastní zkušenosti
a s odstupem času život dítěte na vesnici ve srovnání s životem ve městě, musím říci – raději vzpomínám na zážitky vesnického dítěte. Když jsem
postupně dospíval a přišly první děti, začal jsem
toužit po životě na vesnici ve vlastním domě
s vlastní zahradou. V roce 1995 jsem koupil dům
v Zeměchách, který jsem postupně zrekonstruoval
a žiji v něm dodnes. Rád vzpomínám na dobu, kdy
jsem zde poznával první přátele. Bylo to hlavně
díky sportu, který mě provází celý život. Jako dlouholetý hráč fotbalu jsem začal hrát za „starou gardu“, kam mě tehdy přivedl Franta Ingriš, se kterým
jsme se znali z dob, kdy jsem hrál fotbal za lounský
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klub Lokomotiva Louny. Postupně jsem se pak seznamoval s dalšími lidmi a získal zde spoustu přátel a známých. S některými z nich jezdím s rodinou
společně o jarních prázdninách na hory, s jinými
v létě na vodu a s ostatními se běžně potkáváme,
zdravíme a občas řešíme běžné starosti a radosti
všedního života. MÁM MOC RÁD OBĚ OBCE JIMLÍN I ZEMĚCHY, JEJICH OBYVATELE,
A UPŘÍMNĚ UŽ BYCH SI DNES NEDOVEDL
PŘEDSTAVIT ŽIVOT NĚKDE JINDE.

Řekněte čtenářům něco o Vaší vizi, kam
chcete obě dvě obce posunout a čeho chcete
dosáhnout co možná nejdříve.
Vize, kam bychom společně chtěli obě dvě obce
posunout, byla vlastně popsána ve volebním programu našeho sdružení nezávislých kandidátů
„Sousedé 2018“. Tento program nepovažuji pouze
za volební sliby. Opravdu se budeme všichni snažit
o dobudování komunikací, chodníků, parkování
a o rekonstrukci osvětlení v obou našich obcích.
S tím souvisí i urychlené schválení územního plánu
a zajištění tak dalšího rozvoje obou našich obcí. Určitě dořešíme využití chátrající ubytovny česáčů
chmele, zajistíme poštovní služby pro občany, revitalizaci sokolovny a rekonstrukci požárních nádrží.
V letošním roce 2019 plánujeme provést nové asfaltové povrchy komunikací v Jimlínku všude tam,
kde jsou komunikace obecní. Bohužel nám zákon
neumožňuje žádat o dotace a následně provést rekonstrukce komunikací a chodníků, které jsou dosud v soukromém vlastnictví občanů. Současně bychom chtěli v letošním roce 2019 zajistit plynoﬁkaci

obou našich obcí s cílem připojit na plyn co nejvíce
občanů. Dále v letošním roce 2019 připravíme projekt na kompletní rekonstrukci Jimlínka a požádáme o dotaci na rekonstrukci rybníka na návsi v Zeměchách a prostředního rybníka v Jimlíně podél
aleje. To jsou hlavní plány na letošní rok.
Mám však také osobní vize, které ani tak moc
nesouvisí s výstavbou a modernizací obou obcí.
Můj celý život byl spojen se sportem. Několik let
jsem hrával za lounský fotbalový klub Lokomotiva
Louny. Závodil jsem v běhu na krátkých i dlouhých
tratích, účastnil se různých triatlonů a závodů
na kolech. Dodnes jezdím rád na kole, rád si zahraji tenis a zalyžuji. Již od roku 2001 jezdím pravidelně náš nejznámější závod na běžeckých lyžích Jizerská 50 pod hlavičkou TJ Sokol Zeměchy. Z roku
2017, kdy se jel jubilejní 50. ročník tohoto závodu,
mám vydanou i pamětní knihu se svou fotkou
na obalu, na kterou jsem patřičně hrdý. Mnoho let

Jaký pracovní úspěch Vám v poslední době
udělal největší radost a co Vám naopak práci
nejvíce komplikuje?
Zde budu asi velmi stručný. na konci roku 2018
jsem ukončil pracovní poměr s bývalým zaměstnavatelem Škoda Praha Invest s.r.o. a za velký úspěch
považuji zprovoznění a předání nové elektrárny do
provozu a trvalého užívání investorovi, kterým byl
ČEZ a.s. Od začátku letošního roku jsem ve funkci
uvolněného starosty. Je to tak krátce, že si zatím
nemohu dovolit mluvit o žádných pracovních úspěších. V současné době, kdy usilujeme o opravy komunikací v naší obci, nám práci nejvíce komplikuje
vlastnictví pozemků některých občanů, na kterých
jsou obecní komunikace a chodníky.
NA OPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ
A CHODNÍKŮ, KTERÉ JSOU VE VLASTNICTVÍ
JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ, PAK NELZE ŽÁDAT
ŽÁDNOU DOTACI A BRZDÍ SE TAK OPRAVY
NĚKDY I CELÝCH ULIC, NA JEJICHŽ OPRAVU
NEMÁ OBEC SAMA DOSTATEK FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ.
Co byste rád vzkázal čtenářům?

jsem pracoval jako sportovní instruktor na letních
pionýrských táborech a s tímto vším souvisí moje
osobní vize. Moc bych si přál větší zapojení dětí
a mládeže do sportu v obou našich obcích. Vybudování víceúčelových sportovišť, již zmíněná revitalizace sokolovny a souvisejícího hřiště. Vytvoření
zázemí pro sport v obcích Jimlín i Zeměchy tak, aby
stávající kluby a spolky měly i dětské a mládežnické oddíly. Jedná se například o fotbalový klub nebo
naše hasičské spolky. CHTĚL BYCH VYTVOŘIT
TAKOVÉ PODMÍNKY A ZÁZEMÍ, ABY DOSPĚLÍ NALÁKALI DO SVÝCH ŘAD DĚTI A MLÁDEŽ
A ABY S NIMI RÁDI PRACOVALI.

Nejprve bych chtěl všechny občany Jimlína i Zeměch touto cestou požádat, aby obci darovali či
prodali pozemky před svými domy, na kterých jsou
obecní komunikace a chodníky, abychom mohli co
nejdříve požádat o dotace a dali vše do pořádku
tak, jak jsme slíbili už v našem volebním programu.
Těm občanům, kteří už tak učinili, bych chtěl touto
cestou poděkovat a současně je požádat do budoucna o shovívavost a trpělivost se stavebními
organizacemi, které začnou již letos realizovat potřebné práce s pokládkou plynového potrubí, opravami komunikací a dalšími pracemi před jejich
domy a ztíží tak přístupy a příjezdy na jejich pozemky. A NAKONEC BYCH RÁD VŠEM ČTENÁŘŮM A OBČANŮM JIMLÍNA I ZEMĚCH
POPŘÁL MNOHO ZDRAVÍ, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE.
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TJ Sokol Zeměchy
I když je venku zima, tak nezahálíme a cvičíme.
V sokolovně probíhá cvičení chlapců a dívek, dospělí pravidelně hrají ﬂorbal a volejbal. Aktivně
se také účastníme soutěží. na podzim proběhla
Sobota hrou v Žatci. Postavili jsme jedno družstvo
a doplnili jsme družstvo z Lenešic. V Žatci byla
plánována také vybíjená, ale ta byla z důvodu nemoci zrušena. Také oddíl fotbalu se pilně připravuje na nadcházející sezonu pravidelnými tréninky nejen v sokolovně.
V loňském roce jsme zkusili něco nového a netradičního – divadlo. Po téměř půlročním nácviku
připravilo více jak dvacet ochotníků, tanečníků,
kulisáků, nápověd a zvukařů k oslavám výročí 100
let republiky nejznámější divadelní hru Aloise Jiráska, Lucernu. Premiéra byla 15. prosince 2018
v sokolovně v Zeměchách. Byl to nezapomenutel-
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ný zážitek nejen pro diváky. Premiéru bohužel provázel problém s topením a vypadávajícím zvukem
u některých herců. Pro špatnou akustiku v sále
sokolovny musel být přednes herců zesílen mikroporty.
U některých mikroportů docházelo k výpadkům či
šumu. Velký kotel v sokolovně měl tendence netopit a vzápětí se přehřívat. Sál se tak nepodařilo
vytopit na požadovanou teplotu. Závady nakonec
zhruba devadesáti divákům dojem z výkonu ochotníků nezkazily. Ochotníci se tak dočkali velkého
aplausu.
Nyní se připravuje hra Lucerna pro diváky na Velké Černoci a v Žatci. V jednání pro vystoupení jsou
ještě další tři místa, takže nás tento nečekaný
úspěch těší.
D. Kubalík, M. Valeš, V. Červíček

Informace o probíhajících
a připravovaných projektech v obci
Revitalizace místních komunikací
– Jimlín část A
Jde o obnovu místních komunikací v Jimlínku,
která spočívá v částečné opravě konstrukčních
vrstev a celoplošné výměně obrusné vrstvy. Byla
zpracována projektová dokumentace a připravuje
se výběrové řízení na zhotovitele. Celkové náklady
této akce činí 7 134 tis. Kč.
Díky tomu, že se nám podařilo vyjednat s občany převody nemovitostí – pozemků pod těmito
komunikacemi do majetku obce, podali jsme dne
30.1.2019 žádost o dotaci na realizaci této akce
z Programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019
a obec tak může získat 4 994 tis. Kč. Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků získání dotace
je duben – květen 2019. Rozsah obnovy je patrný
z přiloženého výkresu (uprostřed zpravodaje).

Oprava místní komunikace čp.
349/16 v k.ú. Jimlín a zlepšení
životního prostředí v oblasti
frekventované obecní zástavby
Celkové náklady této akce činí 750 tis. Kč, obec
podala žádost o podporu v max. výši 350 tis. Kč
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019.

Komunikace a chodníky v obci
V rámci dalších rekonstrukcí komunikací a chodníků v Zeměchách i Jimlíně brzy oslovíme další
vlastníky pozemků pod komunikacemi s žádostí
o převod těchto nemovitostí na obec z důvodu
časově náročných příprav řízení na stavebním úřadu ohledně dělení pozemků, majetkoprávního vypořádání, vypracování projektové dokumentace
a dalších.
Vlastní iniciativu občanů v této záležitosti
uvítáme.

Plynofikace obcí
Jimlín a Zeměchy
Starosta obce ve spolupráci se zastupiteli jednali s jednotlivými občany, kteří ještě nedali souhlasy vlastníků pozemků a objektů ke stavbě tak,
abychom mohli požádat stavební úřad o vydání
rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního
povolení na stavbu.
Vyjasněním individuálních dotazů týkajících se
především konkrétního osazení HUP, nezbytných
stavebních úprav spojených s realizací plynovodní
přípojky a nákladů na stavební a montážní práce
se podařilo získat souhlas mnoha desítek občanů.
V březnu 2019 bude podána žádost na stavební
úřad o vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení. Rádi bychom větší část
plynovodních přípojek realizovali ještě v letošním
roce.
Občané, kteří nedali souhlas vlastníků pozemků
a objektů ke stavbě na obecní úřad, nebudou do
tohoto stavebního řízení zahrnuti. V případě, že by
v průběhu realizace plynoﬁkace změnili svůj názor, mohou dodatečně odevzdat svůj podepsaný
souhlas na obecní úřad a plynovodní přípojka jim
bude zhotovena.
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Rybníky
Je připravena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení „Rekonstrukce a odbahnění
umělé požární nádrže v obci Jimlín (rybník p.č.
342/1)“ a „Rekonstrukce a odbahnění umělé požární nádrže v obci Zeměchy (rybník na návsi p.č. 67)“.
Stavební práce obnovy rybníků zahrnují výměny
výpustí, nové vysvahování návodní strany hráze
včetně záhozu ze světlého lomového kamene, dosypání břehů, které budou následně zatravněny,
obnovu bezpečnostního přelivu včetně odtokového koryta a odbahnění.
Realizační cena pro obnovu jednoho rybníku se
pohybuje cca 2,5 – 2,8 mil. Kč vč. DPH. Obec bude
žádat o dotaci Ministerstva zemědělství ČR v maximální výši 80%. Doplatek obce na realizaci
rekonstrukce jednoho rybníku tak bude činit
500 – 600 tis. Kč. V měsíci březnu 2019 bude podepsána smlouva se společností GRANTEX, s níž
budeme společně připravovat žádosti o dotační
podporu na rekonstrukci obou rybníků.

Osvětlení a bezdrátový rozhlas
Projednáváme možnost získání dotace na rekonstrukci a obnovu osvětlení v obou našich obcích. Jednáme se zástupci společnosti METROLUX, kteří v minulosti zpracovali generel
veřejného osvětlení o další spolupráci.
Současně projednáváme možnost získání dotace na realizaci bezdrátového rozhlasu v obou našich obcích. V této záležitosti jsme oslovili agenturu ENVIPARTNER.

Kulturní památky
Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na pozemku
parc. č. 22/1 v k.ú. Jimlín
Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází před
první branou zámku Nový hrad. Socha vykazuje
značná poškození, především pak její schodišťové
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stupně, které jsou dle posudku restaurátora v havarijním stavu. Celkové náklady projektu činí
385 tis. Kč.
Na opravu sochy byla dne 29.1.2019 podána žádost o dotaci ve výši 380 tis. Kč z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2019.

Sokolovna a další důležité
sportovní plochy
Obec má velký zájem na tom, aby v rámci sportovního i kulturního dění v obci byla opravena
doslova dožívající sokolovna, jakožto důležitá
stavba v obci, včetně dalších důležitých sportovních ploch, které vlastní TJ Sokol Zeměchy
a nemá potřebné ﬁnanční prostředky na jejich
opravy.
Obec hospodaří s veřejnými prostředky a nemůže z podstaty věci investovat do nemovitostí, které nejsou v jejím vlastnictví, byť by to bylo v zájmu veřejné služby, kterou je poskytování
sportovního i kulturního vyžití občanů obce.
Proto starosta obce oslovil TJ Sokol Zeměchy
s žádostí o převod nemovitého majetku na obec.
Okamžitě po převedení tohoto majetku obec zahájí
přípravné práce související s jejich rekonstrukcí
a vyhledáním vhodného dotačního titulu.

Omezení rychlosti na komunikaci
II. třídy z Loun do Žatce
Obec má v úmyslu instalovat měření úsekové
rychlosti a měření okamžité rychlosti na komunikaci II. třídy z Loun do Žatce. V současné době
probíhají intenzivní jednání se starostou na Městském úřadě v Lounech a Dopravním inspektorátem Policie České republiky v Lounech, kteří se
budou podílet na administraci přestupkových řízení. Jednání jsou úspěšná, především proto, že
kromě naší obce mají o podobná měření zájem
ještě obce Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Raná
a Vyškov.

VZPOMÍNKA na adventní čas
V pátek 7. prosince 2018 jsme společně za hezkého programu ZŠ a MŠ Zeměchy a zpěvu koled v podání
hudební skupiny Taurus rozsvítili vánoční strom u prodejny Coop v Zeměchách. Podávala se káva, čaj,
svařák a každé dítko obdrželo drobnou sladkost.
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Základní škola a Mateřská škola Zeměchy,
okres Louny, příspěvková organizace
Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny

Z á p i s do 1. ročníku
2019/2020
14.00–17.00 hodin, pátek 5. dubna 2019
Jsme škola rodinného typu s výrazným individuálním přístupem k žákům.
Výuka probíhá v klidném příjemném prostředí ve třídách s malým počtem žáků
a je zajištěna kvaliﬁkovanými zkušenými učiteli.
Nabízíme:
- EEG Biofeedback – tréninky žáků zdarma
- moderní technické vybavení přímo ve třídách (počítačová síť, velkoplošné
televize, interaktivní tabule…)
- moderní metody výuky, zážitkové vzdělávání
- vztahy mezi pedagogy a žáky založené na respektu k individualitě osobnosti
- kvaliﬁkovanou péči o žáky mimořádně nadané a žáky se speciﬁckými
poruchami učení
- kroužky – AJ, PC, košíková, sportovní, pěvecký, matematický
- taneční kroužek, hru na ﬂétnu (spolupráce se ZUŠ Postoloprty)
- domácí vzdělávání
www.zszemechy.cz

Hernička JIMLÍŇÁČEK
Máte malé dítě a už nevíte, jak ho zabavit? Jste
na mateřské dovolené a máte pocit, že se Váš život
točí jen a jen kolem žehlení, praní, kojení či přípravy dobrot pro „mimíska“? Potřebujete si popovídat? Tak můžete navštívit Herničku Jimlíňáček, kde
můžete se svými ratolestmi strávit čas. Pro dítě to
znamená kontakt s jinými dětmi, pro dospělé buď
relax, nebo třeba i možnost najít nové přátele, pomoc či radu.
Hernička Jimlíňáček je sice v zimních měsících
otevřena méně často, ale i tak se zde děti mohou
vyřádit, když je venku nevlídno. Poslední venkovní
akce byla drakiáda a lampionový průvod. Počasí
nám přálo, foukal vítr, a tak draci létali hodně vysoko. Na jaro už připravujeme další venkovní akce
i rozmanitější program v herničce. Vše o programu
najdete na facebookovém proﬁlu Hernička
Jimlíňáček.
Těšíme se na Vás.
Ilona Bakosová

Přehazovanou umíme
Předprázdninový týden byl pro žáky naší základní
školy docela náročný, avšak krásně náročný.
Družstvo sestavené z hochů a dívek 3. a 4. ročníku
postoupilo z okresního kola přeboru v přehazované
do krajského kola. Zápasy byly urputné a na druhé
straně sítě stáli hráči o hlavu větší než naši školáci.
Vítězství bylo zasloužené a radost byla obrovská.
Žáci si přinesli pohár vítězně nad hlavou a na jejich
obličeji zářil úsměv od ucha k uchu.
Krajské kolo se konalo dva dny nato v Mostě ve
středisku pro volný čas. Naše družstvo odjíždělo
natěšené a plné energie, připravené k boji
a rozhodnuté nedat se. Tentokrát byl soupeř silný
a opravdu připravený. A ačkoliv se naši žáci umístili
až na pátém místě, zkušenosti, které nasbírali, se
budou v příštím roce určitě hodit.
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Biofeedback
a první úspěchy
Po několikaměsíční práci s přístrojem biofeedback se můžeme pochlubit prvními úspěchy. Tréninkem prochází několik žáků najednou, jejich tréninkový plán je rozložen do několika týdnů. Každý
trénink trvá 20 – 30 minut a musí probíhat za určitých podmínek: všude je klid, žák se cítí dobře, nesmí být hladový, ale ani po jídle a v tréninkové
místnosti je příšeří.
Na začátku února dokončil svůj trénink jeden
z našich prvních žáků a jeho proměna je nepřehlédnutelná. Vyšší sebevědomí, lepší pozornost, prosazení se při vyučování a větší aktivita ve všech směrech, pozitivní změny v chování. Všimli si toho
všichni v jeho okolí a nás to obrovsky těší.
Jeho místo ale nezůstane v žádném případě
prázdné. Další dva žáci už čekají na svůj trénink
a my se těšíme, že jim pomůžeme zvládnout jejich
školní vzdělávací problémy. K tomu si paní učitelky
v oboru biofeedback tréninků čerstvě zvýšily kvaliﬁkaci; o víkendu si dokončily další vzdělávací kurz
v BBF centru v Praze a posunuly své znalosti a dovednosti na úroveň II.opakovat, zkusíme to znovu.
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Vážení občané,
přijďte si nakoupit v pondělí a ve
čtvrtek vždy 8.00 do 8.30 hod. před
obecní úřad v Jimlíně – čerstvé pečivo, mléčné výrobky, nápoje, ovoce
zeleninu, uzeniny, drogerii, krmivo
pro zvířata a další, do pojízdné prodejny paní Prystolukové.
Před obecním úřadem!
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OBEC JIMLÍN A TJ SOKOL ZEMĚCHY POŘÁDÁ

MASOPUST
KARNEVAL

MASOPUST
SOBOTA 16. BŘEZNA 2019
VE 14.00 HOD. ZAČÁTEK
U SOKOLOVNY V ZEMĚCHÁCH
KARNEVAL
NEDĚLE 17. BŘEZNA 2019
V 15.00 HOD. V SOKOLOVNĚ ZEMĚCHY

