Ochrana lesa
Podle stoupajících průměrných denních teplot (nad 15˚C) začneme instalovat
lapače pro kontrolu a obranu proti kůrovcům. Probíhá kontrola stavu
funkčních oplocenek po zimě, aby rašící stromky nebyly poškozeny okusem.
Po zimě se v posledních letech objevují lokálně silná poškození ploch
s mladými stromky. Poškození jsou různé intenzity, od nepatrného ohryzání
kmínku při bázi kmene, až po totální přehryzání kmene, nebo kořenů, kdy
strom odumírá.
Ostatní činnosti v lesích
Nyní je čas na vyčištění a vyvápnění krmelců a jiných krmných zařízení.
Zvěři podáváme pouze sůl, kterou potřebuje po celý rok. Před nástupem
vegetace a letní sezóny je vhodné projít lokality s větším pohybem lidí
v průběhu roku – okolí silnic, stezek, parkovišť atd. Vyčištěním ploch
předcházíme určitému dominovému efektu některých návštěvníků, kteří
často přikládají svůj odpad k již odhozeným odpadkům.
Zajímavosti z přírody
Vracejí se další ptáci, kteří přezimovali na jihu. Jsou to různé druhy pěnic,
budníčci, lindušky, skřivani lesní, dudkové a další. Většina z nich začíná brzy
po příletu hnízdit, a tak je třeba být k nim trochu ohleduplní. Rozkvétají další
druhy lesních bylin – kyčelnice, koniklec, lecha jarní, ptačinec velkokvětý a
další. Rodí se mláďata zvěře – muflonky kladou muflončata, a mladší
bachyně postupně další selata.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Vyhodnocení projektového záměru na stavbu MŠ
V rámci výzvy z IROPu, č. 58: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, byl
zaslán projektový záměr Novostavba MŠ a školní kuchyně, Nový Jáchymov
157, k vyjádření Řídícímu výboru ITI Pražské metropolitní oblasti.
V případě souhlasného vyjádření by bylo možné požádat o dotaci
na výstavbu.
Projektový záměr byl projednán v pracovní skupině Předškolní vzdělávání
dne 20. 3. 2017 a následně proběhlo dne 3. 4. 2017 jednání řídícího výboru.
Bohužel náš projekt doporučen nebude. Řídící výbor konstatoval,
že „projektový záměr splnil základní kritéria ve výzvě, nicméně není
v souladu s Integrovanou strategií pro ITI Pražské metropolitní oblasti
z důvodu převisu poptávky nad alokaci výzvy.“
Jelikož je více žadatelů než finančních prostředků, na náš projektový záměr
se nedostane, a obec se bude muset poohlédnout po jiných dotačních
výzvách, aby mohla být mateřská škola co nejdříve dokončena a mohla
zahájit svůj provoz.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Den matek

Dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
dne 19. 5. 2017 od 7:45 hod. do 11:30 hod. Výše uvedené informace budou
15 dní před plánovaným přerušením rozmístěny v dotčených lokalitách
formou oznámení.

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci se ZŠ Nový Jáchymov
zve na Svátek matek. Zveme tímto všechny do sálu restaurace Pod Kaštanem
dne 14. 5. 2017 od 14:00 hod. Celým programem Vás provedou žáci ZŠ Nový
Jáchymov. Pro každou maminku je přichystané překvapení.

Pronájem nemovitosti č.p. 24

Vinárna U Cechu

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.

Restaurace Vinárna U Cechu pořádá dne 19. 5. 2017 hudební večírek. Start
od 21:00 hod. Hraje DJ Arny. Všichni jste srdečně zváni.

Události
Pálení čarodějnice
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci se Spolkem Pohoda,
Sportovci, Rybáři a Dobrovolnými hasiči zve dne 30. 4. 2017 na tradiční
pálení čarodějnice v parku u Diany. Sraz v 17:00 u hospody Pod Kaštanem,
poté bude následovat průvod masek směrem do parku, kde bude zapálen
oheň. Pro všechny bude přichystané malé občerstvení. Masky jsou vítány jak
u dětí, tak dospělých.

Oslavy výročí konce 2. světové války
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci se ZŠ Nový Jáchymov
a Obecními úřady Otročiněves a Nižbor pořádá dne 5. 5. 2017 oslavy výročí
konce 2. světové války. V 10:30 hod. položí děti ze ZŠ Nový Jáchymov
květinu k pomníku na návsi a zazpívají státní hymnu. V 19:00 hod. se bude
konat pietní vzpomínka u pomníku „Obrany národa“ na „Žížale“, kde bude
položen věnec. Odjezd pro zájemce bude organizován osobními vozy
z autobusové zastávky u OÚ Nový Jáchymov v 18:30 hod. Zájemce o odvoz
žádáme o nahlášení předem na OÚ.

Ostatní
Křivoklátské lesy – měsíc duben
Těžební činnost
V dubnu
se
těžba
provádí
převážně
v mladých
porostech.
Ve starých listnatých porostech platí od dubna do června zákaz těžby
z důvodu ptačí oblasti. V jehličnatých porostech je možné nadále těžit.
Průběžně se zpracovávají vývraty způsobené větrem a souše, které
se mohou postupně objevovat. Probíhá odvoz dřeva z lesa. Obvykle se čeká
na lepší počasí a sjízdnost lesních cest. Tak se zmenšuje riziko velkého
poškození tělesa cesty.
Pěstební činnost
Nyní je nejlepší čas na výsadbu. Sazenice nejsou ještě v růstové fázi, a tak
jim přesazení z lesní školky nečiní žádné problémy. Jakmile se ale více oteplí,
musíme dbát větší opatrnosti při manipulaci se sadebním materiálem a
výsadbu urychlit. Listnaté stromy postupně začínají rašit. Je tedy stále čas na
prořezávky v těchto porostech. Jehličnany naopak přestáváme prořezávat,
abychom zabránili možnému vývoji podkorního hmyzu v pořezaných
stromech. Začíná též období stavění ptačích hnízd a postupné vyvádění
mláďat, proto je vhodné prořezávky do konce července utlumit.

