Jeden rok topení zdarma!
Přijďte se zeptat jak získat Kotlíkovou dotaci, Novou zelenou úsporám a
zúčastněte se slosování o 1 rok topení zdarma. Dne 3. 4. 2017 v 18:00 hodin
v hospůdce „U Jungmanna“, nám. Bří Jungmannů 364, Hudlice. Rádi Vám
poradíme jak na dotace. Žádost za Vás vyřídíme bezplatně. Více o našich
službách naleznete na www.dumkotlu.cz.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Informace k výstavbě mateřské školy
Jak už jsme vás informovali, tak v loňském roce jsme na výstavbu MŠ
obdrželi mimořádnou dotaci od Středočeského kraje ve výši 4 000 000,- Kč,
což je 95 % z částky 4 210 527,- Kč. To je výše finančních prostředků, které
musíme Středočeskému kraji vyúčtovat. Z těchto finančních prostředků bude
na MŠ financováno: příčky z desek Ytong a plných cihel, železobetonové
schodiště do prvního nadzemního podlaží, vnitřní omítky, montáž zárubní a
kanalizace, hrubé rozvody ústředního topení a elektroinstalace (silnoproud),
dodávka a montáž záklopu podlahy půdního prostoru, sádrokartonové
konstrukce, vnitřní zábradlí, okna a dveře na obvodovém plášti budovy,
odklady, dlažby a technický dozor. Na dokončení MŠ nám bohužel stále bude
z původního rozpočtu chybět částka ve výši 3 291 937,- Kč. Během všech
jednání se zhotovitelem, firmou MAO a.s., jsme zjistili, že ve slepém
rozpočtu do výběrového řízení nebyly naceněny všechny práce. Jedná se
např. o výtah na potraviny, dřevěné schodiště, rozvody elektroinstalace
(slaboproud), venkovní úpravy – zámková dlažba, obrubníky, zámečnické
prvky – zábradlí, oplocení, přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro. Jedná
se o práce za cenu 4 226 983,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi
vysokou částku, tak chceme zjistit míru zavinění u firmy, která pro obec
zpracovávala výběrové řízení a zadávala jeho podmínky. V tuto chvíli nám
tedy na dokončení MŠ chybí částka 7 518 920,- Kč a my řešíme, kde získáme
finanční prostředky na dokončení mateřské školky. Podali jsme projektový
záměr k posouzení do výzvy č. 1 – Budování kapacit předškolního
vzdělávání. Do 23. 3. 2017 má komise rozhodnout, zda náš projekt bude

doporučen pro podání žádosti o dotaci do IROP (Integrovaný regionální
operační program). Držme si tedy všichni palce, aby to dobře dopadlo a
provoz v MŠ mohl být nejpozději zahájen 1. 9. 2018.

Pronájem nemovitosti č.p. 24
Obec Nový Jáchymov zveřejňuje záměr pronajmout objekt nemovitosti
č.p. 24 v Boháčkově ulici k provozování restaurace Pod Kaštanem včetně
sálu a neobývaného 1. patra s výjimkou garáže a dílny s vlastními vchody
v podsklepení objektu. Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru
vyjádřit a podat své nabídky na Obecní úřad Nový Jáchymov.

Jarní provoz sběrného dvoru
Upozorňujeme, že od dubna je prodloužena provozní doba místa
shromažďování odpadů v Úzké ulici.
1. dubna – 30. září:
 středa
16:00 – 18:00 hodin,
 sobota
10:00 – 12:00 hodin.

Odečet stočného za napuštěný bazén
Jak je uvedeno ve smlouvě o odvádění odpadních splaškových vod,
konkrétně v bodu IV, odst. 4.4., odběratel může písemně požádat o snížení
objemu odkanalizované vody v případě „napouštění bazénu dodanou nebo
vlastní vodou pokud takové napouštění předem ohlásí. Snížení odpočtu
stočného v takovém případě se rovná objemu bazénu a je možné maximálně
jedenkrát v jednom kalendářním roce.“
Upozorňujeme tedy, že pokud chcete uplatnit slevu na stočném, musíte
požádat písemnou formou předem, nikoliv až při nahlašování stavu
vodoměru za příslušné čtvrtletí.

zpracovávají vývraty způsobené větrem a souše, které se objevily přes zimu.
Při návštěvě lesa dbejte větší opatrnosti na možný samovolný pád stromu
nebo jednotlivých větví, které mohou spadnout i při naprostém bezvětří.
Těžba dřeva se přesouvá z mýtných porostů do porostů mladých, ve kterých
se musí udělat výchovná těžba. Dále probíhá úklid klestu, dočistění zbytků
po těžbě, aby bylo umožněno vysazení nových stromků. Pokud počasí dovolí,
začíná výsadba sazenic. Sazenice vysazené v březnu mají větší šanci na
ujmutí než sazenice vysazené v pozdějším jaru. Pokud neleží sníh, je vhodná
doba pro provádění prořezávek v mladých lesních porostech.
V březnu také probíhají činnosti na ochranu lesa, jako například vyhledávání
kůrovcových ohnisek a pokládání lapáků, zajištění potřebného množství
lapačů a feromonových návnad, zjišťování škod na lesních porostech
způsobených zvěří v zimním období, staví se nové oplocenky, aby především
výsadba listnatých dřevin a jedle byla chráněna před případným okusem
zvěří.
Dále probíhají opravy lesních cest poškozených těžební činností, uvolnění
vodotečí zavalených těžebními zbytky, případně padlými kmeny, sčítání
zvěře v okolních honitbách. Myslivci spolu s vlastníky pozemků zjišťují
množství jednotlivých druhů zvěře. Z nasčítaných výsledků se určuje plán
odlovu pro nadcházejícíc loveckou sezónu.
V březnu bývá dobré počasí na výrobu palivového dřeva formou
samovýroby. Vracejí se ptáci, kteří od nás na podzim odletěli a přezimovali
v jižněji položených krajích. Mezi prvními jsou skřivani, špačci a holubi
hřivnáči. Po nich následují čejky, drozdi, konipasi, sluky, černí čápi, luňáci
a další. Rovněž rozkvétají první jarní kytky, jako například jaterník podléška,
orsej jarní a postupně další.
-mp -

Oprava

Dále Vás prosíme o zaplacení členských příspěvků na rok 2017. Finanční
prostředky zasílejte na účet tenisu: 251180309/0300. Do zprávy pro příjemce
uveďte své celé jméno. Výše členských příspěvků naleznete taktéž v sekci
provozní řád na webových stránkách www.olsinatenis.euweb.cz.

Omlouváme se za chybnou informaci v únorovém Novém Jáchymováčku.
Poplatky za psy se budou vybírat společně s poplatky za vodné, stočné
a popelnice za první čtvrtletí roku 2017.

Ostatní

ZŠ Nový Jáchymov

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
dne 29. 3. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin a dne 7. 4. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin na těchto odběrných místech:
 Boháčkova 2, 3, 24, 40, 45, 60, 61, 68, 75, 101, 107, 109, 121
 K Cechu 27, 28, 34, 50, 55, 205
 Kodetova 23
 Kunova 6, 7, 29, 35, 44, 51, 56, 58, 59, 67, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 183, 188, 189
 Letná 118, 136, 138, 176, 178
 Na Sídlišti 126, 127, 128, 131, 133, 134, 137, 157, 177, 179, 180, 190,
191
 Pod Zahrádky 65
 Spojovací 22, 30, 37, 42, 43, 46, 57, 74
 Tyršova 31, 135
 Úzká 4, 5, 8, 26, 33, 39, 49

Křivoklátské lesy
Březen je po prošlé zimě prvním předjarním a jarním měsícem, který otevírá
prostor pro řadu činností souvisejících s hospodařením v lesích. V měsíci
březnu končí hlavní těžební práce, zejména v listnatých porostech – od dubna
platí omezení prací z důvodu ptačí oblasti. Nadále se průběžně

ZŠ Nový Jáchymov pořádá v týdnu od 18. do 21. dubna 2017 SBĚR
PAPÍRU. Svázaný papír noste do školy. Sběr se bude každý měsíc opakovat.
Dále upozorňujeme občany, že modrý kontejner na papír bude od dubna
umístěn v ulici Na Sídlišti (u ostatních kontejnerů). V budově restaurace Pod
Kaštanem již nebude možno papír skladovat. Svázaný nebo v bednách
uskladněný papír je možno nosit do školy. Sběrem papíru přispějete na
zkvalitnění výuky dětem v místní škole.
Tímto děkujeme všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.

Dubnové události
Jarní úklid
Spolek Pohoda Nový Jáchymov pořádá dne 1. 4. 2017 „Jarní úklid“. Uklízet
se bude ve třech částech – pod lesem, okolo potoka, okolo silnice směr „druhý
rybník“. Sraz je v 14:00 hodin v parku U Diany, kam se následně vrátíme a
společně si opečeme buřtíky. Pytle a drobné občerstvení zajištěno, s sebou si
vezměte rukavice.

Gurmánský víkend – králičí hody 29. - 30. 4. 2017
-

Restovaná králičí játra v domácím sádle
Králičí dršťková polévka
Pikantní přední stehno, bramborové knedlíky
Králičí nudličky s česnekem a slaninou
Řízek z králičího stehna……
…a mnoho dalších specialit …
Personál restaurace Diana se těší na Vaši návštěvu.
Bližší informace a kompletní nabídku včas upřesníme na plakátech 

Restaurace Vinárna U Cechu
Restaurace Vinárna U Cechu pořádá o víkendu 15. – 16. 4. 2017 Velikonoční
jehněčí menu. Jídelní lístek bude upřesněn.

HOTEL A RESTAURACE DIANA
PŘIPRAVUJE NA DUBEN

Velikonoční svátky 15. - 17. 4. 2017
-

Tataráček
Kachní kaldon
Pečená kachna, zelí, houskové a bramborové knedlíky
Kachní roláda, velikonoční nádivka, šťouchané brambory
Kančí kýta se šípkovou omáčkou
Pečené vepřové koleno…

28. 4. 2017 se koná Hudební večírek. Začátek od 21:00 hodin.

TJ Čechie Nový Jáchymov – tenis
Vážení sportovní přátelé,
Dle Vašich možností je čas na jarní přípravu tenisových kurtů „V Olšině“.
Od soboty 25. 3. 2017 od 10:00 hodin začínají brigády a poté pokračují další
víkendové dny až do zahájení sezóny.
Popis prací: oprava střídačky po pádu stromu, jarní úklid dvorců, příprava
antuky, ostatní úklidové a přípravné práce. Všem, kteří již začali v minulých
dnech, moc děkujeme. Práce koordinuje Zdeněk Janík, tel.: 721 421 721 a
Martin Bělohoubek, tel.: 604 845 695.

