vlastníkům honiteb finanční prostředky, využívané např. k úhradě škod
způsobených zvěří na lese. Návštěvníkům lesa v této době doporučujeme
vyhýbat se místům, kde tyto lovy probíhají, a to nejen proto, že mohou svojí
přítomností pokazit často složitě organizovanou loveckou akci, ale i
z důvodu vlastní bezpečnosti.
Zajímavosti z přírody
S příchodem chladnějších dnů a prvního sněhu se život v přírodě
„zpomaluje“. Většina obyvatel lesa šetří energií a využívá poslední nabídky
potravních zdrojů k vytvoření tukových zásob na zimu. Ježci už zahajují
zimní spánek, jezevci se na něj teprve připravují. V listopadu končí tah
stěhovavých ptáků, a tak tu zastihneme už jen ojedinělé opozdilce. Někdy to
bývá sluka lesní, která vám při procházce lesem vylétne od nohy, jindy
konipas horský u lesního potůčku. Objevují se ale zimní hosté – ptáci
hnízdící na dalekém severu, kteří tráví zimu v příznivějších podmínkách
střední Evropy. Jsou to například jíkavci, kteří se objeví v lesích při úrodě
bukvic, anebo navštíví vaše krmítka pro ptáčky, pokud v nich najdou
slunečnici.
- mp -
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Informace k MŠ
Výstavba MŠ se v obci realizuje od roku 2012 a stále na její dokončení
chybí finanční prostředky ve výši 5.200.000,-- Kč. Náklady, které byly do
MŠ investovány, jsou všechny investiční. Provozní náklady obci vzniknou
se zahájením provozu. Od roku 2009 do roku 2014 bylo na MŠ
proinvestováno včetně projektu 3.926.793,-- Kč, z toho stavební práce byly
provedeny v rámci první etapy výstavby za 3.401.416,-- Kč. Dotaci, kterou
na tuto etapu obec obdržela, činila 3.003.660,-- Kč. V roce 2015 byly
provedeny hydroizolace objektu budovy za 291.195,-- Kč. V letech 2016 –
2017 probíhala druhá etapa výstavby MŠ, kdy bylo proinvestováno
5.156.202,-- Kč. Z toho dotace činila 4.000.000,-- Kč. Celkem nás tedy MŠ
a školní jídelna k dnešnímu dni stála 9.374.190,-- Kč. Dotace činila
7.003.660,-- Kč a z vlastních prostředků jsme do této akce vložili
2.370.530,-- Kč. V současné době čekáme na vyjádření hejtmanky
Krajského úřadu Středočeského kraje, zda nám budou poskytnuty finanční
prostředky formou mimořádné účelové dotace na dokončení výstavby MŠ.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 06.12. 2017 se bude v restauraci hotelu Diana konat veřejné
zasedání zastupitelstva obce od 18:00 hodin.

Sbírka pro Diakonii Broumov

Pěstební činnost
Mazání mladých porostů proti okusu zvěří je dokončené. Ošetřené stromky
jsou tak připraveny na nápor zvěře, který se dostaví po příchodu prvního
sněhu. Prořezávky je vhodné provádět právě v období, kdy jsou mladé
porosty bez listí. Je do nich lépe vidět, pokácené stromky se lépe protlačí
k zemi a práce je pro dřevorubce bezpečnější. U jehličnatých porostů pak
prořezávky v říjnu a listopadu přinášejí větší jistotu, že pořezaná hmota přes
zimu zaschne a na jaře nebude atraktivní pro kůrovce. Pokud se tyto zásahy
dělají v předjaří, nebo dokonce v létě, je zcela jisté, že se v takových
porostech bude rozmnožovat podkorní hmyz a může působit nemalé škody
nejen v mladých, ale i starších okolních porostech.
Ochrana lesa
Lýkožrouti již nejsou v tento čas aktivní. I oni se připravili na zimu.
V jakémkoliv vývojovém stádiu jsou schopni přezimovat – vajíčka, larvy a
kukly v požercích pod kůrou a dospělci v hrabance. Jakmile se z jara oteplí,
začnou tam, kde před spánkem skončili. Mírná zima a vyšší teploty nám
trochu pomáhají, protože část jedinců uhyne působením plísní. Důležitým
faktorem ale stále zůstává vývoj srážek a teplot v příštím roce. Pokud bude
teplotně normální a srážkově trochu nadprůměrný rok, tak se situace
s kůrovcem, spolu s intenzivní prací lesníků, dokáže rychle vrátit do
průměrných hodnot.
Myslivost
Listopad je měsícem mufloní říje. Oproti jelení říji je méně hlučná, ale
přesto na sebe upozorní. Berani, kteří do té doby žili víceméně odděleně,
vyhledávají tlupy holé zvěře a svádějí tvrdé souboje o přízeň říjných
muflonek. Rozbíhají se proti sobě a rány, způsobené nárazem toulců jsou
slyšitelné na stovky metrů. Listopad je také hlavním měsícem společných
lovů. V honitbách probíhají natláčky na divoká prasata i na holou zvěř
ostatních druhů spárkaté zvěře. Těchto akcí se zúčastňují tuzemští i
zahraniční lovci a většina z nich je zpoplatněna. Jsou proto důležité nejen
proto, že přispívají k snižování stavů spárkaté zvěře, ale i proto, že přinášejí

Restaurace Vinárna U Cechu

TJ Čechie Nový Jáchymov

Restaurace Vinárna U Cechu pořádá ve dnech 02. – 03.12.2017 zvěřinové
hody. Přijďte ochutnat speciality naší kuchyně.

Podzimní fotbalové bilancování

Restaurace Vinárna U Cechu pořádá 31.12.2017 silvestrovský večer. Svá
místa si můžete rezervovat na telefonním čísle +420 776 007 263 nebo
osobně přímo v restauraci.

Ostatní
Rok v lese – listopad
V tuto dobu už listnaté stromy shodily listí a křivoklátské lesy se připravují
k zimnímu spánku. Jedním z posledních jsou modříny, které svým zlatavým
zbarvením ještě svítí do kraje. Stromy stahují z nadzemní části přebytečnou
vodu, aby v případě silných mrazů zabránily popraskání kmenů. Většina
bylinné vegetace se už také zatáhla a v lese ji najdeme až na jaře. Období od
opadu listí až do příchodu sněhu je na Křivoklátsku velmi ponuré a smutné.
Pokud se ale trochu vyčasí, můžeme se po ránu potěšit alespoň pohledem do
údolí zatopeného mlhou.
Těžební činnost
V listopadu začíná období vhodné pro těžbu listnatých dřevin. Od nepaměti
čekali majitelé lesa na toto období, kdy je dřevo v klidu, nemá v sobě
přebytečnou vodu a nepraská tolik při pádu na zem. Zmrzlá půda a sněhová
pokrývka také usnadňovaly přibližování a dopravu dřeva. Současné, na sníh
a mráz chudé zimy, znamenají větší poškození cest a svážnic a vyžadují
vyšší investice do jejich oprav. Škody způsobené orkánem Herwart by měly
být zpracovány do konce března, do té doby jsou poškozené porosty pro
návštěvníky lesa nebezpečné.

Čechie se jako nováček okresního přeboru mezi okresní elitou na podzim
rozhodně neztratila. Zisk 23 bodů při dvou bodech v tzv. „tabulce pravdy“
to přímo dokládají, i když stoprocentní spokojenost v jáchymovském táboře
rozhodně nevládne. Příčinnou jsou některá dlouhodobější zranění či herní
výpadky, a to především na hřištích soupeřů…
Čechie tímto děkuje svým fanouškům za přízeň a podporu ve všech
předešlých podzimních utkáních a bude se spolu s Vámi těšit na jarní
odvety v roce 2018.
Okresní přebor – podzim 2017
13. kolo – 18.11.2017 Trubín – Čechie 3:2 (2:1)
Branky: Krob, F. Bartoš. ŽK: Havel, Spurný, Krob. ČK: Krob. Diváků: 50.
12. kolo – 12.11.2017 Čechie – Osek 3:1 (0:1)
Branky: Žalud 2, Krob. Diváků: 70.
11. kolo – 04.11.2017 Tlustice – Čechie 1:2 (0:1)
Branky: Patera, Cimpa. ŽK: Krákora, Žalud, Patera, F. Bartoš. Diváků: 80.
10. kolo – 29.10.2017 Čechie – Drozdov 2:1 (0:0)
Branky: Krob 2. ŽK: Krob. Diváků: 60.
9. kolo – 21.10.2017 Stašov – Čechie 4:1 (3:1)
Branka: Havel. ŽK: Spurný, Krákora, Havel. Diváků: 80.
8. kolo – 15.10.2017 Čechie – Chyňava 2:2 (2:0)
Branky: Frydrych 2 (1xPK). ŽK: Krákora, OdeeshoYaqo, Spurný, Krob.
Diváků: 240.
7. kolo – 08.10.2017Hořovicko B – Čechie 10:2 (5:0)
Branky: Žalud 2. ŽK: Krákora, OdeeshoYaqo, Spurný. Diváků: 80.

6. kolo – 01.10.2017 Čechie – Broumy 6:0 (4:0)
Branky: Cimpa 2, Žalud, Krob, Vondráček, F. Bartoš. Diváků: 200.
5. kolo – 24.09.2017 Čechie – Tetín 4:2 (2:2)
Branky: Žalud 2, Merhaut, vlastní. ŽK: Stárek, Krákora. Diváků: 90.
4. kolo – 16.09.2017 Neumětely – Čechie 3:1 (1:1)
Branky: Vlček. Diváků: 60.
3. kolo – 10.09.2017 Čechie – Karlštejn 4:2 (2:1)
Branky: Frydrych 2 (1xPK), Cimpa, Vondráček. ŽK: Havel, Spurný, Stárek.
Diváků: 120.
2. kolo – 03.09.2017 Zdice – Čechie 1:1 (1:0)
Branky: Žalud. ŽK: Krob, OdeeshoYaqo. Diváků: 150.
1. kolo – 27.08.2017 Čechie – ČL-U Beroun B 5:3 (1:1)
Branky: Vlček 2 (1xPK), Cimpa, Frydrych, Vondráček. ŽK: Krob, Spurný,
Frydrych. Diváků: 130.
Střelci Čechie – podzim 2017
8 gólů – Žalud Martin
5 gólů – Cimpa Václav, Frydrych Tomáš, Krob Jakub
3 góly – Vlček Michal, Vondráček Petr
2 góly – Bartoš Filip
1 gól – Havel Jan, Merhout Zdeněk, Patera Lukáš + 1x vlastní gól soupeře
Sledujte naše webové stránky www.cechie-fotbal.cz.
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Automotokrosový klub Nový Jáchymov
Shrnutí motokrosové sezóna 2017
V roce 2017 jsme se zúčastnili Sedlčanského poháru, ŠAC (Šumavský
pohár), Motul Cupu a Západočeského poháru. Nejmladší jezdec Matěj
Hrdlička, který jezdí v kategorii 65 ccm, se v Západočeském poháru umístil
celkově na 2. místě, v Motul Cupu na 3. místě a v ŠAC na 2. místě. Ve třídě

hobby open skončil v Sedlčanském poháru Martin Moravec na 2. místě a
Tomáš Moravec na 9. místě z celkových 49 jezdců. Ve třídě profi jsme letos
měli dvě zastoupení, a to Jana Hanzlíka a Petra Fojtíka. Jan se
v Sedlčanském poháru ve třídě profi umístil na celkovém 5. místě z 22
jezdců. Petr Fojtík se v Motul Cupu umístil na skvělém 1. místě a
v Západočeském poháru na 2. místě.
Závěrem chceme poděkovat klukům za vynikající reprezentaci AMK Nový
Jáchymov, dále pak všem sponzorům a také všem našim fanouškům, kteří
nás po celou sezónu podporovali. Pokud by někdo z Vás měl zájem o
umístění reklamy na našich motocyklech, vozidlech či dresech, můžete se
obrátit na pana Jaroslava Hrůzu nebo na pana Pavla Hrdličku.
Za AMK Nový Jáchymov bychom Vám všem chtěli popřát krásné a
pohodové Vánoce a hodně zdraví v roce 2018.
- zh -

Prosincové události
Advent
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá tradiční rozsvícení vánočního
stromu v parku u Diany. Rozsvícení se uskuteční první adventní neděli
03.12.2017 od 16:00 hodin. Na programu bude slavnostní rozsvícení
stromu, vypuštění balonků s vánočním přáním, vystoupení žáku ZŠ Nový
Jáchymov a sólové vystoupení. Občerstvení jako tradičně zajištěno. Pro
zlepšení pohodové atmosféry budeme rádi, pokud přinesete ochutnat něco
málo ze svých specialit.

