Kominictví Ing. Jan Brynda
Provádíme pravidelnou kontrolou a čištění spalinových cest dle zákona
č. 320/2015 Sb. a vyhlášky č. 34/2016 Sb. Dále vložkování, frézování
a zajištění kolaudačních revizí. Více informací naleznete na internetových
stránkách www.kominictvibrynda.cz.
Tel.: + 420 605 473 569
E-mail: info@kominictvibrynda.cz
Ceník
 čištění a kontrola spalinové cesty: 500,- Kč/ks, od 2 ks 300,- Kč
 kontrola spalinové cesty:
350,- Kč/ks, od 2 ks 250,- Kč
 samotné čistění spalinové cesty:
300,- Kč/ks, od 2 ks 200,- Kč
 prohlídka inspekční kamerou:
1 000,- Kč
 vložkování, frézování na individuálním posouzení.
Ceny jsou včetně DPH za jednu spalinovou cestu od spotřebiče na všechny
druhy paliv o jmenovitém výkonu do 50 kW.

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Přihlášení k trvalému pobytu
Několikrát jsme informovali o tom, že počet trvale hlášených osob v místě
bydliště má vliv na hospodaření obce. Podle počtu obyvatel stát přiděluje
finanční prostředky, případně dotace. Také občanská vybavenost a služby
závisí na počtu obyvatel. Obecně lze tedy říci, že čím větší počet trvalé
hlášených obyvatel, tím větší možnost rozvoje obce. K datu 31. 12. 2016
měla naše obec 640 trvale hlášených obyvatel, k 15. 8. 2017 – 655 obyvatel.
Několik dalších osob není v Novém Jáchymově trvale hlášena. Pro obec tito
nepřihlášení představují finanční ztrátu, neboť podle současné daňové
soustavy jsou daně obcím přerozdělovány právě podle počtu obyvatel.
S každým přihlášeným občanem přichází ze státní poklady do obecní ročně
asi 8 000,- Kč. To jsou peníze, o které bychom mohli být bohatší a které
by bylo možné investovat zpět do rozvoje obce, například do obnovy
komunikací. Vyzýváme tedy znovu všechny občany, kteří v naší obci žijí,
ale dosud se nepřihlásili k trvalému pobytu, aby tak učinili a pomohli tím
naší obci k dalším nemalým finančním prostředkům, které bychom rádi
využili.
Těm, kteří se již k trvalému pobytu přihlásili, děkujeme.
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Dětská hřiště
Na dětských hřištích byla provedena technická kontrola prvků dětských hřišť,
na základě které byly na pískoviště pořízeny plachty na zakrytí. Tyto plachty
mohou maminky kdykoli odkrýt a děti hřiště využívat.

Splašková kanalizace
Již několikrát jsme vás žádali, abyste dávali pozor na to, co vhazujete do
splaškové kanalizace. Snažíme se o bezproblémový a hospodárný provoz, a
aby náklady na čištění byly co nejnižší, jelikož od toho se také odvíjí cena
stočného pro nás všechny. Do splašků se nesmí dostávat žádné mopy, hadry,
igelity, stejně tak není možné splachovat různé textilní utěrky, které nejsou
na bázi buničiny, vlhčené ubrousky, vaty, obinadla, jelikož se ve vodě
nerozpustí a se splašky se dostávají do čerpacích stanic, kde způsobují ucpáni
čerpadel a nefunkčnost systému. Do odpadu rovněž nepatří tuky, oleje a
odpady z kuchyní. Pokud dojde k ucpání čerpadel, potom zaměstnancům
nezbývá než čerpadla vytáhnout ven a ručně, zcela komplikovaně je tohoto
materiálu zbavit. Nejčastěji dochází k poruchám čerpadel namotáním
„provázků“ ze starých nekvalitních mopů. Zkuste si představit tu
nepříjemnou práci. Pokud dojde k ucpání, které nelze ručně odstranit, je
nutno zajistit sací bagr. Náklady na případnou výměnu poškozených čerpadel
jsou vysoké. Žádáme vás, abyste hadry na podlahu, mopy, igelity a jiné
než papírové kapesníky do kanalizace nevhazovali. Děkujeme.

Ostatní činnosti v lesích
V obou měsících již bývá zvýšený pohyb osob v lesích. Pokud rostou houby,
je tlak na lesní porosty o to větší. Na významu nabývá ochranná služba, při
které lesníci dbají, aby návštěvníci lesa dodržovali všechna ustanovení
lesního zákona. Letní sezóna s sebou přináší i vysoké teploty, a tím zvyšuje
riziko lesních požárů. Nejen lesníci a majitelé lesů, ale každý návštěvník lesa
by měl být velmi obezřetný a upozorňovat na možnost vzniku požáru. Letos
už místní i přespolní hasiči zasahovali u několika drobných lesních požárů. I
tak celková škoda půjde do desetitisíců korun.
Zajímavosti z přírody
Začátek prázdnin je ve znamení dozrávání lesních plodů. Borůvky, maliny,
lesní jahody i houby přivábí do lesa mnoho návštěvníků. Lesnický park je
otevřený pro všechny slušné lidi a nabízí nepřeberné množství zážitků.
Milovníci lesních květů si také přijdou na své. V tmavých lesích (bučiny) už
téměř nic nekvete, zato světlé lesy (doubravy) hýří až do podzimu barvami.
Kvete třezalka tečkovaná, jestřábníky a další druhy pozdního léta. Na
pasekách je to medonosná vrbka úzkolistá a nepřehlédnutelné jsou velké
květy náprstníku červeného. V červenci vyvádí mladé černý čáp, včelojed,
krahujec a některé další, a také páry, které zahnízdili podruhé, anebo přišli o
první snůšku a založili náhradní. V srpnu nás naopak už někteří ptáci
opouštějí a odlétají na zimoviště. Je to např. ťuhýk obecný, rorýs, lejsek malý
a další. Přelom prázdnin je obdobím srnčí říje a od 1. srpna začíná hlavní
lovecká sezóna většiny druhů spárkaté zvěře. Je tedy potřeby počítat s větší
mysliveckou aktivitou, zejména v ranních hodinách a v podvečer se vyhýbat
místům, kde se loví.
- mp -

Sucho ovlivnilo i růst buřeně, která po jarním vlhkém období zarazila a začala
též zasychat. Na některých pasekách byla zaschlá buřeň záměrně ponechána,
aby zajistila stín a příznivější mikroklima pro okolní stromky. Podle dalšího
vývoje počasí a nárůstu buřeně budou lesníci pokračovat v této činnosti.
Ochrana lesa
Skončilo první rojení kůrovců. I nyní musí každý vlastník lesa nadále
provádět pravidelné kontroly jak obranných opatření – lapáků a lapačů, ale
hlavně kontrolovat samotné lesní porosty. Snahou všech je včas odhalit
napadený strom, by mohla být provedena účinná asanace a zamezení šíření
kůrovce do dalších stromů. Je to mnohdy až taková detektivní činnost, kdy
se hledají i sebemenší náznaky napadení – matná barva jehlic, drtinky
zachycené kůrou, jednotlivé závrty, přítomnost datlovitých ptáků, razantní
úbytek nebo naopak nárůst odchytu v blízkém lapači atd. Podcenění kůrovce
v tomto období může mít za následek velké problémy v dalších letech.
Nesmíme zapomenout i na další hmyzí škůdce lesa. V průběhu července
kontrolujeme stav bekyně mnišky. Tato nenápadná můra zapříčinila ve 20.
letech minulého stolení sežrání jehličí a následné uschnutí tisíců hektarů
jehličnatého lesa na Křivoklátsku. Další nebezpečnou můrou je její příbuzná
bekyně velkohlavá. Tu si mnoho místních obyvatel může ještě pamatovat,
protože v 90. letech minulého století byly na jižních lokalitách zaznamenány
plošně rozsáhlé holožíry na všech přítomných dřevinách snad jen vyjma
jasanu a bezu černého. Na Křivoklátsku se vyskytují další stovky druhů
hmyzu, které někdy izolovaně, jindy ve větším měřítku poškozují lesní
porosty. Každý vlastník lesa musí proto provádět základní monitoring –
vizuální sledování svého lesního majetku.

Odvoz papíru
Pokud máte doma starý papír, ale nemáte žádnou možnost jeho odvozu,
kontaktujte obecní úřad, který odvoz zajistí.

Nádrže na vodu
Vzhledem k častým dotazům ohledně opětovného zprostředkování nádrží na
vodu jsme kontaktovali firmu VAFO Chrášťany, od které jsme předchozí
nádrže zprostředkovali. Momentálně žádné volné nádrže nemají. O změně
vás budeme informovat.

TJ Čechie Nový Jáchymov – fotbal
7. ročník Memoriálu Františka Spurného
V sobotu 26. 8. 2017 od 9:00 hod. se bude na fotbalovém hřišti Čechie Nový
Jáchymov konat již 7. ročník Memoriálu Františka Spurného. Zúčastní se
týmy starých gard: Čechie NJ tým A, Čechie NJ tým B, SKP České
Budějovice, VČS Tmaň.
Rozlosování
 1. zápas
 2. zápas
 3. zápas
 4. zápas
 5. zápas
 6. zápas
 vyhlášení

9:00 hod. Čechie NJ A – Tmaň
10:00 hod. SKP České Budějovice – Čechie NJ B
11:00 hod. Čechie NJ A – SKP České Budějovice
12:00 hod. Čechie NJ B – Tmaň
13:30 hod. Čechie NJ a – Čechie NJ B
14:30 hod. Tmaň – SKP České Budějovice
15:45 hod.

Zápasy se hrají 2 x 25 minut + 5 minut pauza. Občerstvení je zajištěno
v areálu. Turnaj proběhne pod záštitou firmy FORTE Beroun spol. s.r.o.

Rozpis podzimní části sezóny 2017/2018
Kolo
1.
P1
2.
3.
P2 (?)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Datum
27. 8.
30. 8.
3. 9.
10. 9.
13. 9.
16. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
21. 10.
29. 10.
4. 11.
12. 11.
19. 11.

Výkop
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Zápas
Nový Jáchymov - ČL-U Beroun B
Liteň - Nový Jáchymov
Zdice - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Karlštejn
Nový Jáchymov - Trubín
Neumětely - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Tetín
Nový Jáchymov - Broumy
Hořovicko B - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Chyňava
Stašov - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Drozdov
Tlustice - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Osek
Trubín - Nový Jáchymov

Zářijové události
Pohádkový les
V září se bude pro děti konat Pohádkový les. Bližší informace naleznete na
vývěsních plochách.

Ostatní
Rok v lese – červenec a srpen
V těchto prázdninových měsících vrcholí léto. Dřeviny dokončují letošní
přírůst a některé mladé stromky využívají příznivého počasí a ještě vytváří
tzv. jánský přírůst – další růst terminálních výhonů. Tím zvyšují svůj roční
přírůst, anebo nahrazují ztrátu způsobenou letní okusem zvěří, či pozdním
mrazem. Někdy se stává, že nestačí do zimy celý zdřevnatět a vymrzá. Lesní
zvěř v tento čas využívá široké palety bylin k hodování, je to pro ni takový
přírodní švédský stůl.
Těžební činnost
V obou měsících pokračuje utlumená těžební činnost. Vytěžená dřevní hmota
z výchovných zásahů je v plné míze a musí se tedy velmi rychle odvézt z lesa
a zpracovat. Průběžně se zpracovávaní vývraty způsobené větrem z častých
letních bouřek a souše, které se mohou postupně objevovat. Odvoz dřeva
pozvolna končí. Z lesních skládek se kromě čerstvé hmoty odváží poslední
hromádky netradičních dřevních sortimentů, které byly v minulých měsících
špatně prodejné vzhledem k malému množství tohoto dřeva.
Pěstební činnost
V tento čas je možné zalesňovat pouze obalovanou sadbou. I tak ale lesníci
raději počkají na podzim, kdy je příznivější klina na práci i manipulaci se
sazenicemi. Letošní rok není vůbec příznivý pro vysazené stromky. Sucho,
které zasáhlo celou republiku má za následek veliké ztráty na letos
vysazených sazenicích a vynaložená práce je tak z velké části zmařená.
Postiženy jsou všechny druhy dřevin, a to hlavně na vysychavých lokalitách
a jižních svazích, které byly suchu nejvíce vystaveny. Zde nezřídka usychalo
i přirozené zmlazení, poškozeny byly i výsadky z minulých let. V příštím
roce budou muset lesníci tyto ztráty nahradit novou výsadbou.

