pískavé zvuky, na které staří myslivci nejsou zvyklí. Na řadu přijde i dančí
rochání – charakteristický zvuk samců, který je slyšet na velké vzdálenosti.
Zajímavosti z přírody
Začátek října vylepšil vláhový deficit v lesích, ale spodní vody nenasytil.
Jen stovky aut podél silnic v lesích svědčily o tom, že houby opravdu rostou.
Říjen je měsíc, kdy v lesích už téměř nic nekvete. Někdy vás ale překvapí
květ byliny, která kvete normálně na jaře, anebo uprostřed horkého léta.
Říká se tomu „remontování“. Občas to postihne i stromy. Letos například
kvetly ještě na začátku října u bušohradské fořtovny kaštany. V říjnu je
v plném proudu ptačí stěhování. Na jih odlétají divocí holubi, špačci a do hejn
se formují i pěnkavovité druhy (pěnkava, strnad, stehlík, dlask a další).
Začínají se potulovat po Evropě a vyhledávají zdroje různých semen, které
jsou jejich hlavní potravou. V noci můžete z velké výšky zaslechnout kejhání
divokých husí. Jsou to severské husy, které se u nás zastavují při své cestě na
jih. Husy, které hnízdily na našem území, odlétly již koncem srpna a v září.
Občas se na území lesnického parku zastaví i vzácnější opeřenci.
Jako například ve středu 17.10.2017 v posledních hodinách hejno celkem
osmnácti jeřábů popelavých na karlovských polích kousek od odbočky na
Karlovu Ves.
- mp -
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Ukončení druhé etapy novostavby MŠ
Stavba mateřské školy a školní kuchyně je pro další rozvoj Nového
Jáchymova významnou investicí. Téměř všechny mladé rodiny v naší obci
ale i ty, které se sem chtějí stěhovat či stavět domy, se ptají na existenci
a kapacitu mateřské školy. Jde ale o velmi nákladnou akci, kterou začalo
předchozí zastupitelstvo a již v roce 2012 získalo více než tři miliony z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Poděkování v této souvislosti patří
tehdejšímu předsedovi komise zmíněného fondu a poslanci Parlamentu
České republiky panu Richardu Dolejšovi, který se o stavbu naší školky
dlouhodobě zajímá a pomáhá její realizaci.
První etapa tak mohla být za přispění obce ve výši téměř 650 tisíc korun
realizována v letech 2013 až 2014. Poté chyběly peníze, na stavbě budoucí
školky se nepracovalo a důsledkem neutěšeného stavu byla budova
podmáčená dešťovými vodami. Aby nedošlo k nenapravitelným škodám,
rozhodlo již současné zastupitelstvo v roce 2015 o provedení hydroizolace
a dalších nezbytných prací. Ty byly v roce 2016 skutečně dokončeny.
V té době pokračovala marná snaha o získání dalších finančních prostředků.
Zastupitelstvo se nevzdalo a v závěru roku 2016 získalo čtyři miliony korun
jako účelovou dotaci od Středočeského kraje. Z vlastních zdrojů obec přidala
téměř jeden milion dvě stě tisíc korun a byla zahájena druhá etapa.
Do současné doby se podařilo dokončit veškeré příčky, rozvody, obklady,
dlažby, omítky, instalaci oken a zárubní. Je hotové topení a všechny přípojky
na inženýrské sítě.

Na stavbě bylo uděláno hodně. Přesto na dokončení mateřské školy chybí pět
milionů korun. Firma MAO Kladno je připravena pokračovat v práci
a stavbu dokončit.
Obec nyní jedná s hejtmankou Středočeského kraje, Ing. Jaroslavou
Pokornou Jermanovou, která se naší situací zabývá. Věříme, že v nejbližší
době od ní přijde informace o uvolnění finančních prostředků. O potřebě
dokončení výstavby mateřské školy totiž podle svých slov nepochybuje.
Nikdo z nás nechce dopustit, aby dosavadní investice necelých devíti milionů
korun byla zmařena.

Zpráva ze zastupitelstva
Situace s vodou
Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředku ze SFŽP na
hydrogeologický vrt. Náklady na tuto akci činí 497 760,- Kč, dotace je ve
výši 70 %, tj. 348 432,- Kč. Nyní se připravuje výběrové řízení na
zhotovitele. Společně se zástupci obce Otročiněves jsme se obrátili na VAK
Beroun, jestli by nám nepomohli řešit naši situaci s nedostatkem pitné vody.
Domluvili jsme se, že osloví odborné firmy za účelem vypracování studie na
zásobování pitnou vodou pro obě obce.
Co se týká spotřeby pitné vody, tak máme velké rozdíly mezi vodou, která je
nám účtována závodem Savea a vodou, která je nahlášena jako spotřebovaná
občany. V roce 2016 to byl rozdíl o 4 239 m3 vody, letos za 3. čtvrtletí je to
již 4 050 m3 vody. I přesto, že probíhají kontroly, nikde jsme žádný černý
odběr neobjevili. Spotřeba fakturovaná závodem Savea je naprosto v souladu
se spotřebou zaznamenanou v naší vodoměrné šachtě v Letné ulici. Z toho
vyplývá, že černé odběry jsou. V budoucnu budeme nuceni nařídit
vybudování vodoměrných šachet na přípojce nebo tyto ztráty budeme
kalkulovat do ceny vodného a stočného. Co se týká ztrát, které vykazuje naše
potrubí, měly by se pohybovat do 1 000 m3 za rok a ne 4 000 m3 nebo
5 000 m3. V současné době a i v budoucnu budeme vyměňovat vodoměry za
vodoměry s dálkovým odečtem.

Těžební činnost
Těžba dřeva je téměř zastavena. Čeká se na konec října a následné měsíce,
kdy je možné začít těžit listnatou hmotu. Průběžně se zpracovávají souše
a kůrovcem napadené stromy.
Pěstební činnost
Podzimní zalesňování nebylo v minulých dobách často využíváno – převahu
tvořilo zalesnění v jarních měsících. Posledních pár let se postupně lesníci
vracejí i k této variantě obnovy lesa, kdy je v půdě více vláhy. Na jaře
mnohdy velice rychle nastupují vysoké teploty, které mají velice špatný
dopad na ujímavost sazenic. Podle vývoje počasí můžeme zalesňovat listnaté
prostokořenné sazenice, jehličnany na podzim pouze obalované. V tomto
měsíci se začíná s nátěry terminálních výhonů proti nežádoucímu okusu
zvěří. Boční větve nemažeme, zvěř musí mít možnost přes zimu okousávat
části dřevin – je to její přirozenost. U bočních větví okus dřevinám nevadí.
Ochrana lesa
Rozsáhlou kůrovcovou kalamitu v jiných krajích České republiky jste možná
zaznamenali v médiích. Křivoklátsko svým bohatým složením dřevin nemá
zásadní problém s lýkožroutem. I v rámci našeho regionu jsou však lokality,
kde se zvýšený vliv podkorního hmyzu řeší. Lesníci zde musí být vždy
připraveni na širokou škálu různých druhů škodícího hmyzu a hub
a promyšleným hospodařením předcházejí vzniku velkých škod.
Ostatní činnosti v lesích
Tento čas je jeden z nejkrásnějších na Křivoklátsku. Stojí zato si s sebou vzít
fotoaparát, vyjít na nějakou vyhlídku, nebo otevřený prostor a nechat vaší
fantazii volný průběh. Fotky z podzimního lesa hrají barvami a jsou milé
v době zimních večerů, kdy můžeme zavzpomínat na poslední sluncem
prosycené a teplotně příznivé dny. V této době střídá říji jeden druh za
druhým. Jeleni si námluvy užili již v září a jen tu a tam se ozve jelení
zatroubení. Začíná říje jelena siky a ta přináší do jinak tichých lesů zvláštní

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové
zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit
k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o
revizní zprávu, kterou byly všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10
– 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat
zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem
nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31.12.2016 zaměnit za jiný
doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné
dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit
čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá. Výměnu starého kotle
na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského
kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty
k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami
podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje
na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se
nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne
4.10.2017 od 8:00 hod. a ukončen 29.6.2018 ve 14:00 hod., nebo do
vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete
dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

Rok v lese – říjen
V tomto podzimním měsíci se les nejvíce proměňuje. Každý den listí mění
svoji barvu a postupně opadává na zem. Tímto se dostává více a více světla
do jinak temných lesních zákoutí. Příroda se začíná připravovat na zimu.
Někteří živočichové si dělají v tento čas zásoby potravy, nebo si zvýšeným
příjmem potravy vytvářejí zásobní látky v těle. I dřeviny a byliny stahují
zásobní látky do kořenů, aby je mohli v příštím jaru využít k novému růstu.
Jeleni již jen sporadicky zatroubí, zato říje siky je v plném proudu. Dlouhým
zapískáním dávají jeleni siky najevo svou přítomnost.

Čistička
Stále se potýkáme s nátokem dešťových vod do čističky. Do děravých
poklopů na kanalizaci jsme instalovali špunty, ale nátoky v době deště se
nesnížili. Probíhají proto kontroly svodu okapů. Dále řešíme problémy se
čtyřmi nemovitostmi, které si stále nepřepojili splaškové vody z jednotné
kanalizace do naší nové splaškové kanalizace. Byli jsme vyzváni závodem
Savea, abychom jim sdělili, do kdy budou tyto nemovitosti přepojeny na
novou kanalizaci v obci a jim přestanou téct dešťové vody na čističku.
Sdělili jsme jim, že se pokusíme tři nemovitosti přepojit do konce letošního
roku, ale u jedné máme problém s majitelem, který není znám, protože
majitel zemřel a není ukončeno dědické řízení.
Hřbitov
V rámci dotačního programu vyhlašovaného Ministerstvem kultury ČR,
bychom rádi požádali o dotaci na opravu významných křížků a náhrobků na
lesním hřbitově. Lesní hřbitov je zapsaný jako nemovitá kulturní památka.
V současné době se zpracovává restaurátorský záměr včetně rozpočtu, který
je nedílnou součástí žádosti o dotaci. Dalším krokem je vydání závazného
stanoviska od oddělení památkové péče na MěÚ Beroun. Dotační program je
vyhlašován každoročně a žádosti jsou přijímány vždy do konce února.
Finanční spoluúčast obce je pouze 10 %. Oprava bude pravděpodobně
rozdělena do několika etap a žádat se bude postupně.
Pozemní komunikace
V současné době je již zpracovaný pasport místních komunikací, který je ve
fázi připomínkování. Dále se zpracovávají projekty na opravu místních
komunikací, konktrétně na ulice Na Sídlišti, Hornická a Dědičná. Chtěli
bychom podat žádost o dotaci na obnovu místních komunikací dle dostupné
výzvy. Dotace je ve výši 50 %, max. částka 1 milion korun a může být
poskytnuta pouze na jednu komunikaci.

Pronájem Restaurace Pod Kaštanem
Obec Nový Jáchymov nabízí krátkodobý pronájem Restaurace pod Kaštanem
vhodný pro pořádání soukromých akcí, narozeninových a rodinných oslav
apod. Denní nájemné je 1 000,- Kč (+DPH) včetně energií.

Zřízení babyboxu v Berouně
Dne 27.9.2017 byl instalován babybox v Dětském domě a mateřské škole
speciální v Berouně na adrese Mládeže 1102. Slavnostní otevření proběhlo
dne 19.11.2017 a naše obec je jedním z několika dárců, kteří finančně přispěli
na jeho zřízení.

Rozumní - stop migraci, diktát. EU
Realisté
SPR - Republ. Str. Čsl. M. Sládka
Občanská demokratická aliance
Řád národa - Vlastenecká unie
Cesta odpovědné společnosti
Dělnic. Str. sociální spravedlnosti

4
3
2
2
1
1
1

1,14
0,85
0,57
0,57
0,28
0,28
0,28

Listopadové události

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dolovná

Ve dnech 20.10. – 21.10.2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu v ČR. Výsledky hlasování v naší obci jsou následující:

MO ČRS Nový Jáchymov pořádá tradiční DOLOVNOU, která se koná dne
11.11.2017 od 20:00 hodin na sále Restaurace „Pod Kaštanem“ v Novém
Jáchymově. K tanci a poslechu hraje Ideal band. Vstupné je 90,- Kč (prodej
vstupenek na místě). Čeká na vás i soutěž o ceny.

celkový počet voličů: 540
počet vydaných úředních obálek: 354
počet odevzdaných úředních obálek: 354
počet platných hlasů: 350
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Ostatní
Počet platných hlasů
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105
30,00
43
12,28
39
11,14
36
10,28
33
9,42
24
6,85
24
6,85
9
2,57
7
2,00
6
1,71

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31.8.2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní
si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu
kotlů na tuhá paliva s ručením přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN
303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro
spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový
kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových
kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu.
Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle
kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

