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750 let Jimlína

17. června 2017 jsme si připomněli 750 let od
první písemné zmínky o Jimlíně. Oslavy začaly
průvodem, který vyšel z hasičského hřiště
v Jimlíně. Po krátké zastávce u pomníku padlých,
kde paní starostka s velitelem hasičů položila
kytici, pokračoval na zámek. Úvodem
odpoledního programu na nádvoří zámku Nový
Hrad byla představena a pokřtěna kniha JIMLÍN
a NOVÝ HRAD. V rámci odpoledne se střídala
dechovka, taneční soubor Trnky Brnky a šermíři
ze souboru Corbeau. Odpoledne vyvrcholilo vystoupením Jana Vančury a skupiny Plavci.
Podle reakcí a ohlasů se oslava vydařila. Velký zájem vzbudila výstava „Jimlín v proměnách času“,
která přinesla řadu zajímavých informací a především fotografií, které se podařilo shromáždit i díky
pochopení a vstřícnosti řady obyvatel naší obce. Za to všem srdečně děkujeme. Výstavu připravili paní
starostka s panem Jiřím Líšťanským za pomoci dalších ochotných spolupracovníků. Všem, kteří
pomohli při přípravách, organizaci a třeba i následném úklidu, patří poděkovaní.
Ze starých fotografií a pohlednic byl sestaven také stolní kalendář na rok 2018. Pokud jste si nestihli
zakoupit některý z upomínkových předmětů, kalendář či knihu, vše můžete koupit na obecním úřadě
i v pokladně zámku.
A právě na zámek panu řediteli Josefu Kabátovi, Vítkovi Pávkovi i ostatním zaměstnancům zámku
posíláme poděkování za pomoc při přípravě a organizaci oslavy tohoto výročí Jimlína. Prostředí
zámku dalo krásný a důstojný rámec celé akci a díky spolupráci se správou zámku vše proběhlo bez
problémů a troufám si říci ke spokojenosti návštěvníků. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem.
za obecní úřad Jana Mikovcová

Dětské hřiště U Letadla

Jak jsme Vás již informovali, byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci na nové herní prvky pro dětské
hřiště U Letadla v Jimlíně. Situace se poněkud zkomplikovala, když jsme vypsali výběrové řízení na
zhotovitele a nepřihlásil ani jeden uchazeč o zakázku. Vývěrové řízení jsme museli zopakovat, tentokrát se přihlásil jediný zájemce a nabídl cenu ještě o něco vyšší, než byl rozpočet. Protože byl jediný
a splnil podmínky zadání, bude smlouva uzavřena s ním.
Jak jsme již také psali v minulém čísle, jednou z podmínek stanovených dotačním programem pro
realizaci hřiště je zapojení dětí a mládeže. Počítáme, že brzy budou stanoveny termíny brigády, prosím,
pokud budete ochotni pomoci, sledujte vývěsky a hlášení obecního úřadu.

Nezahálíme

• Z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje máme přislíbeno 259 tis. Kč na opravu chodníků ke
škole. Je to méně, než jsme žádali a podle nabídky firmy, která bude stavbu realizovat, bude tato oprava
vyžadovat 662 tis. Kč z rozpočtu obce. Výběr zhotovitele proběhl, čekáme na smlouvu o dotaci
s Ústeckým krajem.
• Úspěšní jsme byli i s další žádostí o dotaci na opravu kapličky v Jimlíně. Z programu Ministerstva
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zemědělství bychom měli získat 392 tis. Kč. Celkové náklady budou 557 tis. Kč. Vybrán byl zhotovitel
a opravy stavebních konstrukcí, střechy i restaurování výmaleb interiéru budou brzy zahájeny.
• Opravy a stavební úpravy v kuchyni a chodbě mateřské školy a sociálního zařízení dívek v základní
škole jsou v plném proudu. Nové dlažby a obklady, úpravy na rozvodech teplé vody, výmalby i nátěry
jsou hotové. Chybí dodělat už jen obklad stěn v chodbě školky. V plánu je nové pískoviště a vybírají se
nové herní prvky na zahradu školky. Práce postupují v dobrém tempu a v září přijdou děti do nového.
• Jako podklad pro opravy a odbahnění rybníka v Zeměchách a „koupaliště“ v Jimlíně zadala obec
zpracování zaměření množství usazenin a jejich rozbor spolu s návrhem stavebních úprav břehů.
Výstupem bude podklad pro rozhodnutí zastupitelstva, zda připravit projekty pro žádosti o dotace.
• Obdobný postup byl zvolen i u záměru využít pro potřeby obce bývalou ubytovnu nedaleko zámku
v Jimlíně. Zadáno je zpracování studie proveditelnosti, která bude také sloužit jako podklad pro
rozhodnutí, zda je vhodné tento projekt realizovat z dotací, jaké budou uznatelné náklady a jaké
nároky na rozpočet obce. Projektant obdržel zadání, podle kterého má navrhnout vybudování
společenského víceúčelového sálu pro cca 80 návštěvníků, místnosti pro klubovou činnost, prostory
obecního úřadu a potřebného zázemí. Zatím předpokládáme využití části budovy.
• Zadáno je dopracování projektové dokumentace na opravu silnice v Zeměchách na návsi
a připravujeme zadávací dokumentaci na výběr projektanta pro zpracování projektu opravy
komunikace – průjezd „Jimlínkem“.
• Obec se vážně zabývá možností plynofikace obce. Ovzduší v naší obci je v zimních měsících výrazně
ovlivněno spalinami z lokálních topenišť. I s vědomím toho, že jsou domácnosti, které využily tzv.
kotlíkových dotací, považujeme toto řešení za velkou příležitost a řešení pro budoucnost. I pro kotle
na plyn se rýsuje možnost využití těchto „kotlíkových“ dotací. Zpracování projektu a získání všech
potřebných souhlasů, včetně majitelů soukromých pozemků v ulicích, zejména v „Jimlínku“ bude
práce náročná časově i finančně.
Jana Mikovcová

Představujeme osobnosti

Při zpracování materiálů pro výstavu „Jimlín v proměnách
času“ jsme museli některé upravit co do rozsahu. Nyní
využijeme náš čtvrtletník k tomu, abychom Vás trochu
podrobněji seznámili s některým zajímavými osobnostmi,
které jsou s historií obce spojeni. Prvním z nich je
hokejový hráč Otta Cimrman (1. 5. 1925 Jimlín - 11. 6.
1988 Děčín)
Otta se narodil manželům Františkovi a Elišce
Cimrmanovým a žil v Jimlíně až do svého odchodu do
Chomutova v roce 1950. K prvnímu oficiálnímu zápasu
nastoupil jako čtrnáctiletý 25. prosince 1939 proti
Zeměchům a na vítězství Jimlína 3:16 se podílel jednou
brankou.
„Cimrman začínal jako každý vesnický kluk. Jenomže
každý nebyl tak houževnatý a vytrvalý jako on,“
představoval v padesátých letech svého spolužáka
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a spoluhráče z Jimlína Miroslav Šedivý.
Svoji fyzickou kondici si začínající hokejista zvyšoval a upevňoval samotréninkem. Jeho manželka
Hedvika Cimrmanová v rozhovoru pro Reportérmagazin 12. 6. 2016 vysvětluje: „Když začínal
v Jimlíně, to jsem byla ještě svobodná (Hajšová - pozn. aut.) a měla jiné starosti než hokej. Já jsem
s ním mrzla, když bruslil na ledě sám, kolikrát jsme na té zamrzlé louži zůstali sami dva až do půlnoci.“
„V Jimlíně měl oblíbený běžecký okruh. Chodil trénovat s mámou, ona mu měřila čas. Byl samouk,
žádné jiné tréninky tehdy neměl,“ doplňuje tamtéž syn Luděk Cimrman.
V roce 1942 byl Otta zvolen kapitánem dorostu. Při zápasech udivoval svojí skvělou bruslařskou
technikou, rychlostí a přehledem o situaci na celé ledové ploše. Postupně se vypracovával a stal se
hnacím motorem celého mužstva. Jako dorostenec nastoupil ve velmi sledovaném prvním dopoledním
zápase HOSK Jimlín proti A. C. Spartě Praha 5. března 1944 a ve druhé třetině zaznamenal za
domácí tým jeden ze dvou jeho čestných úspěchů – Jimlín podlehl v poměru 2: 0.
O jeho vitalitě svědčí skutečnost, že odpoledne nastoupil ještě k zápasu za dorost. Není proto divu,
že se o nadějném hráči začínalo stále více a více hovořit a Cimrman začínal v jimlínském dresu vyrůstat
v hokejovou hvězdu, která přesahovala rybníkářské rozměry.
Matrikář klubu Josef Kodym v záznamu utkání tradičních rivalů Jimlín – Opočno, které se hrálo
7. ledna 1945 a skončilo 4:2, vystihuje Cimrmanův podíl na vítězství slovy: ,,…Cimrman oslňuje
obecenstvo bravurní jízdou, vedením puku a rychlostí akcí. …předvádí úplnou exhibici.“ Po zápase
Čechie Louny – Jimlín 9:9 Kodym konstatuje: „Velmi dobře zahrál opět Cimrman, který je teď ve
vynikající formě.“ Vedení lounského klubu projevilo o Cimrmana velký zájem a došlo k dohodě o jeho
zapůjčení z Jimlína do Loun pro sezonu 1945 - 1946.
V sezoně 1947-1948 se pro nepřízeň počasí mistrovská soutěž v hokeji vůbec neuskutečnila, takže
po návratu Cimrmana z Loun do Jimlína se první útok jimlínských ve složení Cimrman – Rapprich
– Kratochvíl neměl možnost se na ledě v mistrovských zápasech prezentovat.
V sezoně 1948-1949 vykonával Otta Cimrman vojenskou prezenční službu, vojáci v té době měli
zákaz hrát za civilní kluby. 5. března 1949 sehrál Jimlín na zimním stadionu v Chomutově vítězný
zápas o titul mistra župy a kraje a o postup do divize. Z útočníků byl opět nejlepší Cimrman – měl
povolenou výjimku anebo hrál načerno?
Cimrman byl rovněž u toho, když Jimlín, pod novým logem Sokol, vybojoval v sezoně 1949 - 1950
postup do celostátní ligy. Zúčastnil se i památného rozhodujícího kvalifikačního zápasu s Pardubicemi
22. února 1950, který skončil prohrou jimlínských 7:0.
Do nové sezony 1950–1951 nastoupil Otta Cimrman po dohodě mezi Jimlínem a Chomutovem
do reprezentace města, kde byl stadion, umělý led i trenér. Jeho kariéra spojená s Jimlínem skončila,
začala chomutovská. Hned v první Cimrmanově hráčské sezoně v novém působišti postoupil
Chomutov do nejvyšší soutěže. Cimrman byl zařazen do útoku s bratry Miroslavem a Josefem
Klůcovými z Nesuchyně u Rakovníka. Hráči chodili do práce, z práce na tréninky a zápasy. V zimě
hráli hokej, v létě fotbal. Útočná trojice Cimrman a bratři Klůcové vydržela pospolu do roku 1958, kdy
Miroslav Klůc chomutovský klub opustil.
Sportovním vrcholem pro rybníkáře z Jimlína byl rok 1956, kdy Baník Chomutov bojoval o titul
mistra ligy a skončil nakonec druhý za Rudou hvězdou Brno. Vzhledem ke skvělým výkonům se Otta
Cimrman a Miroslav Klůc dostali na poslední chvíli do československého reprezentačního týmu na
olympijské hry v italské Cortině d´ Ampezzo. Část týmu „rybníkáře“ však mezi sebe nepřijala, mužstvo
bylo rozdělené na partičky a tři hráči podle Cimrmanova svědectví mu ani neodpovídali na pozdrav.
Trenér Bouzek dal chomutovské dvojici šanci pouze třikrát - proti SSSR, Polsku a Německu.
Československá reprezentace skončila nakonec na celkovém 5. místě. Pro Cimrmana to byla poslední
účast v čsl. reprezentaci.
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Zůstal nadále věrný Chomutovu, kde byl až do svých 38 let výraznou součástí týmu.
V chomutovském dresu s číslem 3 odehrál 567 zápasů a v nich dal 446 branek, což mu vyneslo třetí
příčku v pořadí nejúspěšnějších střelců v historii klubu. Na podzim 1963 sehrál v Bratislavě za
Chomutov svůj poslední zápas.
Po roce 1963 pak ještě hrál nějaký čas krajskou soutěž za Slovan Louny a trénoval dorost.
V občanském životě Otta Cimrman vystudoval hutní průmyslovku v Kladně, pracoval nejdříve ve
Stalinových závodech v Záluží, poté jako vedoucí střediska lisů ve VTŽ Chomutov. Počátkem
sedmdesátých let se rodina přestěhovala z Chomutova do Děčína, kde pracoval jako vedoucí lázní
a před důchodem jezdil u vodohospodářských staveb s Tatrou 141.
Na Jimlín nezapomínal a těšily ho i úspěchy Sokola Opočno, kde někteří Jimlíňáci v 60. letech
tvořili část jeho základního kádru. Antonín Pešek, bývalý hráč Opočna a následně Slovanu Louny,
vzpomíná v roce 2017 na své setkání s bývalou jimlínskou a chomutovskou legendou takto. „S Ottou
Cimrmanem jsem si zahrál v Lounech v jednom útoku, když si přišel z Chomutova prodloužit kariéru
jako čtyřicetiletý zkušený hokejista někdy v roce 1965. Trénoval nás další vynikající hráč Chomutova
a reprezentace Karel Straka. S jejich pomocí jsme se dostali do finále Severočeského poháru, a nakonec
ho i v Liberci vyhráli.“
Zajímavostí je skutečnost, že jeho počeštělé německé jméno zaujalo plzeňského scénáristu
a spisovatele Jiřího Šebánka, jednoho ze zakladatelů Divadla Járy Cimrmana, který podle něho 16.
září 1966 fiktivního českého všeuměla a génia pojmenoval v rozhlasovém pořadu Vinárna U Pavouka.
Zdeněk Svěrák tuto skutečnost potvrzuje v článku Příběh slavného jména To byl Cimrman
v Reportérmagazinu 12. 9. 2016 „Za Chomutov hrál hokejista Cimrman, on to Jirka asi slyšel v rádiu,
a tak se mu to líbilo. Jméno Jára jsme mu dali, aby to vypadalo umělecky.“
Kuriozitou je i skutečnost, kterou na svého manžela v uvedeném článku prozradila jeho paní
Hedvika: „Hrál moc dobře hokej, hlavně levé křídlo. Přesto měl radši fotbal, který hrál za Zeměchy, za
Louny, Stalinky a Chomutov.“
Zpracoval Jiří Líšťanský

Rozumování

Další školní rok je za námi. Jsou prázdniny, období, kdy mnohým rodičům nastanou starosti se
zajištěním bezpečnosti jejich potomka v tomto poměrně dlouhém období. Nechci se však zabývat těmito problémy, leží mi na srdci něco zcela jiného, neboť tenhle „problém“ se vždy vyřeší. Babičkami,
tábory…, a abych byla in, tak možná i wellness pobyty.
Obracím se na Vás rodiče, a prosím, až budete mít i Vy zasloužené volno, nedopusťte, aby Vaše děti
komunikovaly více s počítačem než s Vámi, čtěte jim a nechte si předčítat a vyprávět pohádky a příběhy, třeba ty, se kterými se seznámily v hodinách čtení. Vaše děti žijí obklopeny Vaší láskou, cítí se
v bezpečí, jsou zdravé, spokojené, šťastné. Nedopusťte, aby se staly závislými na iPhonech, tabletech…,
začaly žít ve virtuálním světě.
Nejsem proti technickému pokroku, ve škole používáme komunikační technologie k výuce běžně, ale
„lidství“, porozumění sobě, emocím a motivům jiných, se nenaučíme přes počítače.
Snažte se vcítit do nitra svých dětí a vyhovět jejich nevysloveným přáním (snad to nebude ten iPhone),
prožívejme s nimi krásné chvíle plné zážitků z cest i naučných výletů, chvíle, které je obohatí nejen citově,
ale naučí je pronikat do problémů, řešit je a pojmenovávat, a v návaznosti na to pociťovat uspokojení.
Přeji Vám všem krásné léto plné optimismu!
ZdeňkaDvořáková, ředitelka ZŠ
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Škola v přírodě

V květnu se počasí obvykle tváří už velmi jarně a tak jsme pro
děti naplánovaly výjezd do školy v přírodě. Všechno zajistila paní
učitelka Babilonská a žáci (téměř všichni) strávili krásný týden (od
7. do 12. května) v Krušných Horách v penzionu v Mikulově. Budova je po náročné rekonstrukci moderně zařízena a vybavena zcela novým nábytkem. Žáci bydleli v pokojích po třech i po šesti,
během pobytu se ale chovali všichni vzorně a nebyl s nimi žádný
problém. Jejich chování dokonce obdivovali i zaměstnanci penzionu. Jako dík věnovali dětem jeden z narozeninových dortů.
Většinu času jsme chodili po horách, děti pochodovaly i deset kilometrů denně, ale hrály při tom různé hry, a tak jim vycházky rychle ubíhaly. Překonávaly obrovská
převýšení při vylézání či slézání sjezdovek a nabraly tak skvělou fyzickou kondici. Děti jsou šikovné
a všichni to zvládli. Každý večer dostávali rodiče prostřednictvím emailu fotografickou dokumentaci
z toho konkrétního dne, takže přesně věděli, kde jejich miláčkové byli a jak se jim daří. V přírodě jsme
oslavili i dvoje narozeniny a byla to oslava, jak se patří a se vším všudy. Až se z toho málem zarosily oči.
Oslavenci dostali velký dort a spoustu gratulací.
Někteří rodiče ocenili každodenní informace poděkováním přes e-mail a my jsme alespoň věděly,
že naše práce není zbytečná. Jiní třeba poděkovali, když si pro děti přijeli do Mikulova. Doprava se tím
pro všechny určitě zlevnila a s nápadem odvézt děti na místo a zase si pro ně přijet, přišli rodiče sami.
Přivezli jsme si z Mikulova krásné zážitky.
Věra Špičková, učitelka ZŠ

Jeden svět – Umění splupráce

Žáci naší školy navštívili Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Zhlédli jsme tři dokumenty, které byly dojemné a jsou pro nás inspirací na další práci.
První film byl o válce a jmenoval se Darované housličky. Druhý film byl o africké škole, a ten nás
opravdu hodně zaujal, nejvíc nám bylo smutno z toho, jak některé děti nemohou chodit do školy.
Za spolužáky Terezka Janichová

Naše práce na školní zahradě – vybudovali jsme si domeček, kde budeme pozorovat živočichy v jejich
přirozeném prostředí a vzájemné vztahy v přírodních souvislostech.

Poslední dny ve školce

Poslední měsíce školního roku bývají pro děti ve školce nejkrásnější a nejzajímavější. Letos bylo po
oba měsíce krásné počasí, děti je prožily téměř celé na zahradě mateřské školy – kromě doby jídla
a odpoledního odpočinku jsme byli venku neustále. Naše pěkná zahrada umožňuje dětem dostatek
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pohybu i odpočinku ve stínu stromů, děti mohou bezpečně využívat chodníky k jízdám na tříkolkách, koloběžkách a odrážedlech. Herní prvky, na kterých si děti rády hrály již bohužel dosloužily, v nejbližší době je nahradí nové, jiné.
Zpestřením těchto dní bylo pro děti uskutečnění mnoha akcí –
téměř každý týden se něco zajímavého dělo, konalo – ve školce
i mimo ni.
V květnu jsme byli naposledy ve Vrchlického divadle v Lounech na pohádce „Sůl nad zlato“ – autorka
Krkonošských pohádek Božena Šimková sáhla po nejmilejší klasické pohádce a napsala pro děti pohádku s písničkami, humorem a pohádkovým poselstvím.
Jako každý rok, tak i letos jsme s maminkami oslavili jejich svátek – jako obvykle formou besídky.
Protože se zúčastnily všechny děti, byla také návštěvnost veliká. Přišly nejen maminky, ale i tatínkové
a sourozenci, babičky a dědečkové. Besídka byla velmi pestrá – básničky a písničky střídaly pěkné tanečky, nechyběla ani dětmi oblíbená dramatizace pohádky. Tentokrát jsme si připravili pohádku „Jak hříbek
vyrostl“ – do pohádky byly zapojeny všechny děti – jako zvířátka, ptáčkové, broučci. Pohádka byla doprovázena mnoha známými písničkami, líbila se a celá besídka sklidila zasloužený potlesk rodičů.
Také jsme se byli podívat v Lounech na zvířátka. Malá zoologická zahrada v Lounech je opravdová
rarita. Nachází se na okraji města v poklidné krásné čtvrti v areálu podniku Seko. Děti zde pod dohledem ošetřovatelky zvířat mohly zvířátka nejen vidět, ale také si je pohladit, fotit se s nimi, krmit je.
A také se dozvědět mnoho zajímavého z jejich života ve volné přírodě. Děti jezdily na ponících a oslících, krmily velbloudy, mohly si pohladit zebry. Na volném prostranství pobíhaly kozičky a pštrosi,
důležitě se předváděli pávi. V okrasném rybníčku děti krmily rybičky různých barev a druhů. Po prohlídce zoologické zahrady čekalo děti další překvapení – volná prohlídka starého tryskáče, vrtulníku
a obřího kola. Viděli jsme v ten den mnoho zajímavého a nemuseli jsme kvůli tomu jet vůbec daleko.
V květnu jsme měli ještě jednu akci – tentokrát spíše výchovnou. Protože naše škola a také školka
spolupracuje již několik let se Základní uměleckou školou v Postoloprtech (výuka hry na flétnu,
taneční kroužek), připravili pro nás žáci této školy v kině v Postoloprtech ukázky ze své práce. Děti se
seznámily s nejrůznějšími hudebními nástroji, poznávaly a zazpívaly si lidové písničky, z nichž některé
znaly, soutěžily v poznávání těchto písniček. Na závěr se dětem předvedl dramatický kroužek, který
dětem zahrál oblíbenou pohádku „Červená karkulka“, tentokrát ve veselejším podání. Po skončení
programu jsme se ještě zašli podívat na výstavku výtvarných prací žáků ZUŠ, kde děti viděly nejen
malbu a kresbu, ale také keramiku a různé další výtvarné techniky.
Také v červnu jsme měli několik pěkných akcí.
1. června jsme oslavili Den dětí, letos na zahradě naší školky. Připravili jsme několik soutěží – děti
závodily ve skákání v pytlích, v hodu na plechovky, v hodu do šaškovy otevřené pusy, v trefování se
korunami do sklenice ve vodě, v namotávání provázku na tužky. Děti prolézaly „strachovým pytlem“,
závodily v pití brčkem. Nejvíce se ovšem těšily na opékání buřtů na ohníčku, po této svačině pak dostaly zaslouženou odměnu v podobě bonbonů a nafukovacích balonků.
Druhý den jsme byli v divadle - tentokrát ne v opravdovém v Lounech, ale v tělocvičně ve škole,
protože divadlo přijelo tentokrát za námi – s „Africkou pohádkou.“ Dva veselí pánové vytvořili tolik
legrace, že jsme na toto představení vzpomínali ještě dlouho a bylo to jedno z nejpovedenějších představení, které jsme kdy viděli.
Tradiční akcí, kterou každoročně pořádá základní škola je „Běh naděje“, kterého se samozřejmě
také zúčastňujeme. Je to akce na podporu boje proti rakovině, kterou podpoříme symbolickým během
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a finančním příspěvkem ze zakoupených předmětů.
Na závěr školního roku nesmí chybět „školní výlet“. Tentokrát jsme se vydali do Lesoparku v Chomutově, tyto výlety se líbí nám i dětem – cesta autobusem netrvá dlouho, v klidném prostředí se děti
mohou okolo nás volněji pohybovat, prohlížet si zvířátka, jak samy chtějí. Samozřejmě musí několikrát posvačit a odpočinout si a nakonec si také koupit něco dobrého za vlastní korunky od maminky
– nejlépe zmrzlinu dle vlastního výběru.
Důležitou akcí, která patří již několik let k tradicím naší školy je Školní akademie. Děti se na vystoupení připravují hodně dlouho, nacvičujeme ve třídě i venku. Protože počasí bylo koncem června
příliš horké a na zahradě v odpoledních hodinách by byl pobyt pro nás i pro diváky velmi náročný,
rozhodli jsme na poslední chvíli vystupovat uvnitř školky. Děti předvedly několik tanečků – klasický
„Ptačí tanec“ i moderní taneční sestavu ze známé pohádky „Ledové království“ a veselý tanec s veselým
názvem „Chacha, chychy“. Muzikálová pohádka „Šípková Růženka“ určitě pobavila, především princ
Pavel, který místo na koni přijel tentokrát na traktoru a polibkem vysvobodil spící princeznu a celý
zámek. Na závěr se konalo rozloučení s předškoláky - s dětmi, které odcházejí do základní školy. Letos
jsme se rozloučili s Martinkou, Kubíkem, Terezkou, Adélkou, Markem, Martinkou, Patrikem, Adélkou a Sabinkou. Přejeme jim mnoho úspěchů a hezkých dnů prožitých ve škole.
Poslední výlet nás zavedl na náš zámek Nový hrad – děti zde shlédly pohádku „Za každým rohem
jeskyňka“, s paní průvodkyní si prohlédly část zámku a také výstavu kostýmů ze známých televizních
pohádek a před dlouhou cestou do školky se posilnily nanukem, na kterém si pochutnaly na nádvoří
zámku.
Ten opravdu poslední den si děti náramně užily. Pan Vít Kraj z Jimlína nám na naši zahradu přivezl obrovskou nafukovací klouzačku a nafukovací hrad, na těchto atrakcích děti dováděly celé dopoledne a jen nerady v poledne ze zahrady odcházely. Panu Krajovi ještě jednou děkujeme.
Dětem a jejich rodičům děkujeme za hezké rozloučení, za milé kytičky a především za jejich poděkování a slova uznání naší celoroční práce.
Přejeme všem krásné prázdniny!
Paní učitelky Hanka a Martinka

Zámecké léto má co nabídnout

Připadá nám to jen jako chvilka od začátku letošní sezony, ale za tu chvilku jsme už stačili promítnout film Exekuce v rámci festivalu Jeden svět Louny, oslavit společně Velikonoce, provizorně ještě
v kaštanové aleji, při Novohradské pouti oslavit 250 let Schwarzenbergů na Novém hradě a následně
slavnostně odhalit kopii restaurovaného Schwarzenberského erbu nad první bránou za účasti Karla
Schwarzenberga, a také už jsme absolvovali dvě přednášky z letošního přednáškového cyklu, vyslechli
jsme koncert z programu Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, popřáli dětem vše nejlepší
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k jejich svátku při oslavě Dne dětí a důstojně připomněli 750 let od první písemné zmínce o Jimlíně za
hudebního doprovodu skupiny Rangers s Honzou Vančurou v čele, a aby toho nebylo málo, tak ještě
téměř 800 malých diváků shlédlo pohádkové divadelní představení Za každým rohem jeskyňka a prohlédlo si expozice zámku. Vidíte, že je toho celkem hodně a to nám teprve začínají letní prázdniny
a s nimi Zámecké kulturní léto, už šesté.
Program je, jako každoročně, nabitý. V červenci přijel pravidelný host Činoherní studio z Ústí nad
Labem s představením ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY. Viděli jsme strhující a zábavné představení, které
v sobě spojuje prvky komedie a akrobatické, cirkusové výkony. 15. července nás navštívilo Divadlo Spektákl z Prahy se svoji oduševnělou komedií o putování za opravdovou láskou FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI. V pátek 21. července zaparkoval na nádvoří svou maringotku KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ a následující 4 večery na nádvoří promílal české filmy TEORIE TYGRA, VŠECHNO
NEBO NIC, ŘACHANDA a TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU. Jako tradičně má
každý film svého patrona, letos jimi byli Jakub Žižka, Jan Vaic, Václav David a Obec Jimlín. V průběhu
promítání se vybíralo dobrovolné vstupné, částka 15 992 Kč bude věnována na dobročinné účely.
Druhou polovinu prázdnin zahájíme v sobotu 5. srpna NOČNÍMI PROHLÍDKAMI s názvem
SCHWARZENBERSKÉ DĚSY, připomenou nám dramatické okamžiky historie rodu posledních
majitelů zámku a přispějí k oslavě letošního výročí 250 let Schwarzenbergů na Novém Hradě. Prohlídky nejsou vhodné pro děti do 12 let a doporučujeme rezervaci předem. V sobotu 19. srpna přijede
další známá opora Kulturního léta, divadlo Navětvi. Tentokrát s představením autora Františka Zborníka - POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ. Představení je vhodné pro děti od 7 let. Poslední prázdninový
víkend nás čeká v sobotu další pravidelný zámecký host a to Rádobydivadlo Klapý se svou adaptací
Vančurova ROZMARNÉHO LÉTA. V neděli rozezní hradní nádvoří další ročník HUDEBNÍHO
FESTIVALU, který se v letošním roce neponese jen v rytmu swingu a dixielandu, ale nabídne širší
žánrovou pestrost. Definitivní a ráznou tečku za Kulturním létem udělá letos opět KULTURNÍ
ŠMITEC v sobotu 9. září. Nabídne zajímavou směsici alternativní hudby z blízkého i vzdálenějšího
okolí a ochuzeni nezůstanou ani fanouškové divadla. A vaše děti kromě začátku školního roku může
vyděsit také ZÁMECKÉ STRAŠENÍ, letos 16. září.
Jak vidíte, Zámecké kulturní léto má co nabídnout. Přejte nám dobré počasí a hlavně se přijďte
podívat, děláme to hlavně pro vás. Bližší informace, podrobnosti, kontakty, zajímavosti a vše co můžete potřebovat najdete na našich webových stránkách www.zameknovyhrad.cz nebo na našem Facebooku: Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o.
Josef Kabát, ředitel zámku

TJ Sokol Zeměchy

Ve druhém čtvrtletí každý rok probíhá nejvíce akcí, které naše jednota pořádá nebo alespoň na
akcích spolupracuje. Začalo to hned 1. dubna, kdy v sokolovně proběhl turnaj ve florbalu. Hrála družstva žáků ze Zeměch a Kryr, také 2 družstva dospělých ze Zeměch a Chožova. V obou kategoriích se
Zeměchy umístily na prvním místě. Hned další týden 8. dubna jsme na fotbalovém hřišti pořádali
turnaj v brannballu. Hrála 2 družstva žáků ze Zeměch, starší a mladší, Kryry a Chožov a družstvo
dospělých ze Zeměch a z Chožova. Starší žáci ze Zeměch skončili na prvním místě, ti mladší na čtvrtém. Byla to pro ně ovšem velmi dobrá zkušenost do příštích let.
30. 4. proběhlo tradiční pálení čarodějnic na sokolském cvičišti. Děti si zasoutěžily v atletických
disciplínách a v 19 hodin byla zapálena hranice. Počasí nám přálo, proto se akce vydařila.
Dne 3. června proběhla v Chožově krajská soutěž Medvědí stezkou, při které jsme organizačně
vypomáhali. Ze Zeměch soutěžila dvojice mladších žáků a dvojice mladších žákyň. Dívky skončily na
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šestém místě, chlapci, ve složení O. Babor a V. Rychecký skončili na místě druhém. Bohužel pro tuto
kategorii se nepořádá republikové finále.
Další den, v neděli proběhlo v Třebíči republikové finále v atletice. Naší jednotu reprezentovali J.
Líšťanský a K. Zemanová. Na medailové pozice ovšem ani jeden nedosáhl.
O týden později jsme společně s OÚ Jimlín a SDH Jimlín pořádali na fotbalovém hřišti v Zeměchách
dětský den. Ve velmi teplém počasí bylo pro děti připraveno mnoho soutěží. Největší úspěch ovšem
sklidilo hasičské auto s pěnou, kde se rádi osvěžili i někteří dospělí.
Poslední akce v tomto školním roce byl letní pobyt mládeže, ve dnech 24. – 26. června, v kempu
Machův mlýn. Z naší jednoty se tohoto pobytu zúčastnilo 17 členů a další z Chožova, Kryr a Lenešic.
Pro děti byla připravena stezka odvahy, diskotéka a další soutěže. Počasí nám také přálo, proto jsme
celé sobotní odpoledne strávili v bazénu. Tato akce se všem velmi líbila. Největší poděkování si zaslouží L. Heringová, která připravila celý program.
Ani ve fotbale jsme nezaháleli, v celkovém pořadí jsme se umístili na 6. místě, což je velmi dobrý
výkon. Teď se již připravujeme na další sezonu, která startuje už v srpnu, tak nám držte palce a těšíme
se, že nás přijdete podpořit na tribunu.
Na závěr chci všem za celý Sokol Zeměchy popřát krásné prázdniny a budeme se těšit na další
setkání, jak při pravidelném cvičení v sokolovně, tak na dalších akcích, které nás čekají.
Zpracoval M. Valeš, V. Červíček

Hasiči SDH Zeměchy

Máme tu léto a sportovní sezóna je v plném proudu. Téměř každý víkend je naplněn nějakou ze
soutěží, ať už v rámci Krušnohorské ligy, Podřípské ligy, nebo jen běžného závodu. Po ne moc úspěšném loňském roce, jsme do letošní sezóny vstoupili o poznání lépe. V Rámci krušnohorské hasičské
ligy jsme prozatím na slušném 5. místě, hned za kolegy z Jimlína. Kdo nás trochu sleduje, určitě ví, že
sice v provizorním složení s využitím posil z jiných týmu se účastníme i závodů Podřípské hasičské
ligy pod názvem „Slavná nová země“, kde jsme prozatím na 2. místě. Vysvětlení tohoto názvu najdete
pod jednotkami, ze kterých je tým většinou složen – SLAVětín, NOVÉ Dvory, ZEMĚchy. Mimo
sportovní část jsme se letos rozhodli také posílit vybavení jako HASIČI, a to nákupem hasičské cisterny „Tatra 148 CAS 32“. SDH Zeměchy přeje všem spoluobčanům krásné prožití letních prázdnin,
mnoho slunných dnů u rybníků, koupališť a moří. Těšíme se na viděnou, třeba na nějakém ze závodů,
kterých nás čeká ještě dost a dost.
Jan Vohánka
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Hasiči Jimlín

Druhé čtvrtletí tohoto roku odstartovalo 30.4. již tradiční pálení čarodějnic na hasičském hřišti v Jimlíně. Potom už přišel každoroční kolotoč závodů v požárním sportu. 13. května náš sbor pořádal už
po několikáté okrskové kolo soutěží v požárním sportu. Vysokou pořadatelskou kvalitu a solidní výkony soutěžících družstev zastínila poměrně nízká účast, a to jak soutěžících, tak i diváků. Náš tým
obsadil první místo, Zeměchy skončily třetí. Vykročení do závodů Krušnohorské ligy bylo poněkud
vlažnější. V prvním závodě ve Štrbicích (6.5.) to bylo páté místo, 20.5. ve Lhenicích dokonce až desáté. Další závod v Klášterci nad Ohří znamenal zopakování pátého místa. S napětím jsme očekávali
výkon našich závodníků na domácí půdě v Jimlíně (24.6). Náš domácí závod Krušnohorské ligy se
tradičně prezentuje vysokou pořadatelskou úrovní a je pozitivně hodnocen jak samotnými závodníky,
tak i Radou Krušnohorské ligy. Nejinak tomu bylo i letos a výbornou atmosféru závodů podpořilo
i krásné počasí. Za očekáváním zůstal jen výkon našeho družstva, které po chybě na proudu skončilo
až na šestém místě, Zeměchy obsadily páté místo. Náladu si náš tým spravil hned druhý den (25.6) na
závodech v Nových Dvorech. Zde jsme po dosažení času 17,77 slavili první letošní vítězství. Vynikající výkon se nám podařilo zopakovat i v dalším kole v Černčicích (15.7.) a časem 17,38 s jsme obsadili druhé místo. V aktuálním pořadí závodů Krušnohorské ligy jsme na třetím místě za suverénně vedoucími Chrášťany a druhým Slavětínem, SDH Zeměchy je na pěkném pátém místě.
Kromě závodů Krušnohorské ligy se náš tým účastní i dalších závodů, zejména Podřipské ligy.
Členové SDH se samozřejmě neúčastní jen akcí sportovního charakteru. Kromě již zmiňovaných
čarodějnic jsme se spolupodíleli na organizaci dětského dne (11.6.) a účastnili jsme se průvodu konaného při oslavách 750 let od první písemné zmínky o obci. Náš sbor se také podílel na vyčištění strouhy u rybníka v Jimlíně.
Pavel Moravec

Hernička Jimlíňáček

Když se spojí nápad, chuť, místnost, peníze a šikovné ruce, může se povést něco pěkného. To se
doufám povedlo, a tak mohla být dne 19. 6. 2017
otevřena hernička pro děti. Obec nám poskytla
prostory vedle prodejny COOP a peníze na vybavení, za což moc děkujeme. Firma Malby Fišer nám
poskytla barvy a štětce, a tak mohly vzniknout obrázky na zdech herničky. Za to také moc děkujeme.
A pak už jen ručičky maminek a tatínků a nápad
byl převeden do reality. Hernička je určena především pro děti do šesti let, v budoucnu plánujeme
kromě hraní pro děti i další program, např. šikovné ručičky, cvičení pro děti a miminky, společné výlety, oslavy narozenin, čtení dětem apod. Nezapomeneme ani na rodiče, a tak i na podzim plánujeme
akce i pro ně. O prázdniny bude provoz průběžně vyvěšován na dveřích herničky.
V prvním týdnu nás navštívilo 25 dětí a stejný počet rodičů. Naším přáním je, aby se všem u nás
líbilo a často nás přišli navštívit. Více informací je možné nalézt kromě dveří herničky také na facebooku Hernička Jimlíňáček.
Tým herničky Ilona Bakosová a Michaela Mrázová
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Nejen pro psy

Náš útulek pro opuštěná zvířata není, jak se většina lidí domnívá,
jen pro pejsky. Pravidelně nám naši smluvní partneři předávají i kočky. Těch se do útulku dostalo v květnu a červnu 17. V posledním
týdnu června jich bylo 11. Ne vždy se jedná o mazlivé a přátelské
kočky a koťata. Často odchytáváme a přivážíme i zdivočilé kočky,
které ještě změna prostředí více zatvrdí k nenávisti k lidem. Naštěstí
se většinu povedlo brzy uklidnit a některým najít nový domov.
Péčí o psy a kočky ovšem naše práce nekončí. Do útulku jsme
v květnu přijali jedno vietnamské prasátko a v červnu, na žádost státní veterinární správy (SVS), odebrali majiteli spolu se psem i kozla.
Prasátko si zřejmě někdo pořídil s tím, že jde o společenské mini prasátko. To však vyrostlo a tak jej
majitel vyhodil. O psa a kozla se majitel přestal starat a odstěhoval se. Ti dva si vytvořili společně přátelský vztah a jeden bez druhého nic neudělal. Máme proto kozlíka místo ve stáji v běžném kotci hned
vedle jeho kamaráda.
Prasátko by mělo najít domov v Žatci v Klášterní zahradě, a o kozlíkovi se psem rozhodne úřad
v Žatci společně se SVS.

ZVEME VÁS

Na akci Loučení s prázdninami, poslední prázdninovou sobotu 26. 8. 2017. Děti si mohou přijít
zasoutěžit a pro všechny bude od 18 hodin hrát country skupina. Občerstvení na místě je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé, Obec Jimlín a hasiči SDH Jimlín.
Na obecním úřadě nabízíme
Kniha JIMLÍN A NOVÝ HRAD (250,-Kč), stolní kalendář 2018 (90,-Kč), trička bílá a černá
(185,-Kč), výroční magnetka (25,-Kč), pamětník (50,-Kč), propisovačka bílá a černá (18,-Kč) – vše
s logem 750 let Jimlína.
Kniha ZEMĚCHY SELSKÁ VES (250,-Kč), tričko tyrkysové barvy – Sokol Zeměchy (120,-Kč),
magnetka Zeměchy (25,-Kč), turistická známka zámek Nový Hrad (25,-Kč), skládaná malovaná
mapa pro turisty a cyklisty Louny a okolí (30,-Kč), pohlednice Jimlína a Zeměch (5,-Kč).

VÝKUP PAPÍRU ZA HOTOVÉ
Jimlín 235, tel.: 731 118 575
TISKOVINY · LETÁKY · KARTONY

Po – Pá: 7.00 – 15.30 (přestávka (10.00 – 10.30), So: 7.00 – 11.30
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