4. Kontrola komínů – dodržujte pravidla na údržbu a provoz
spalinových cest.
5. Topte, jak se má – nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky,
popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
6. Poučte své děti – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.
7. Vybavte svoji domácnost – instalujte hlásiče požáru, vybavte
domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.
8. Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí – hlavní vypínače
elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně
označené a přístupné.
9. Kontrolujte elektrická zařízení – kontrolujte pravidelně stav
spotřebičů a šňůrových vedení.
10. Udržujte průchodné chodby a schodiště – v případě požáru oceníte,
že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy
rodiny.
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Jáchymovské kulturní léto
Kulturní výbor obce v letních měsících pořádal dvě diskotéky, country
 bluegrass večer, Pirátské loučení s létem pro děti a koncert rockové
kapely Bugr. Akce provázelo krásné letní počasí. Léto zahájil svými hity DJ
Mobi show. Druhou polovinu prázdnin svými hity roztančil DJ Arny.
Každou z diskoték navštívilo kolem 90 platících. Na country  bluegrass
večeru vystoupily tři skupiny – Tři v trávě, Náhodná sešlost a MHS Plzeň a
svou účastí je podpořilo kolem 40 platících. Ke konci srpna se uskutečnilo
Pirátské loučení s létem pro děti. Loučení se zúčastnilo přes 30 malých
pirátů. Děti plnily úkoly na pirátské stezce, proběhla soutěž o nejlepší
pirátskou masku a na závěr dětská diskotéka. Celé léto uzavřel koncert
rockové kapely Bugr, který navštívilo kolem 140 rockových nadšenců.
Všechny akce se konaly v areálu vinárny U Cechu, tímto děkujeme za
zajištění občerstvení a poskytnutí zázemí. Děkujeme všem, kteří se
pořádaných akcí zúčastnili a podpořili tak kulturní dění v naší obci.
Andrea Spurná

Otevření Mateřské školy v Novém Jáchymově

Sportovní hry

Dne 02.09.2019 byl zahájen provoz Mateřské školy v Novém Jáchymově.
Natěšené paní učitelky Kateřina Viezanová a Lenka Kučerová přivítaly 19
malých žáčků – 12 děvčat a 7 chlapců. V prvním měsíci paním učitelkám
vypomáhala zkušená pedagožka paní Blanka Hříbalová.

Každé úterý od 17:00 na fotbalovém hřišti

Děti si užívají krásné vzdušné prostory vybavené barevnými herními prvky
a nábytkem dodaným firmou Nomiland. Převládají oranžová, zelená a žlutá,
takže herní prostor působí jemně, teple a velice příjemně, jak jste se mohli
přesvědčit na vlastní oči v Den otevřených dveří 20.08.20019.
Pro děti výborně vaří paní kuchařky Hana Mašková a Jolana Adamová.
V nových prostorách školní jídelny si užívají i školáci. Ti mohou nově
odebírat i dopolední svačiny. Jídelníček školní jídelny je k dispozici na
stránkách školy.
Mgr. Hana Marková, ředitelka školy

Pohádkový les v Novém Jáchymově
Krásné slunečné počasí babího léta přilákalo k Monstranskému rybníku
velké množství rodičů s dětmi. Na start přišlo 86 dětí a na trase v
"pohádkovém lese" potkávaly pohádkové postavy a plnily úkoly, které pro
ně připravily členky Spolku Pohoda s rodinnými příslušníky. Za krásně
strávené odpoledne jim patří velké poděkování.

Ostatní
Cvičení pro ženy – jóga
Každé pondělí od 07.10.2019 bude v komunitním centru obecního úřadu
probíhat cvičení pro ženy – jóga. Začátek cvičení je od 18:30 hod.
Pokud máte chuť si zacvičit, nahlaste účast cvičitelce Markétě Krejčové,
tel.: 732748429.

Čechie Nový Jáchymov.
Vhodné pro děti od 4 let, pokud máte doma i mladšího šikulu přijďte
vyzkoušet.
Bližší informace Vám poskytne
Tomáš Frydrych, tel. 724 617 145.
Přijďte si protáhnout tělo a hlavně se pobavit pohybem.
Těšíme se na Vás

Chraňte domov i sebe
Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,
Oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů
v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více
než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky
jich jsou zraněny.
Bezpečnostní desatero
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické
zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto
požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
1. Čtěte návody – instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče
v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
2. Hlídejte otevřený oheň – nenechávejte bez dozoru otevřený plamen
svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
3. Pozor na cigarety – při kouření a odhazování nedopalků do
odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

