Ostatní
Realitní služby, jaké si přejete
Dobrý den, jmenuji se Jana Čermochová a jsem realitní makléřka. Co mohu
pro Vás udělat, pokud uvažujete o prodeji nemovitosti? Ocením Vaši
nemovitost - připravím ji k prodeji – zajistím profesionální foto a video –
zajistím 2D plánek a 3D vizualizaci - budu ji inzerovat na placených
realitních serverech – budu aktivně hledat zájemce – povedu prohlídky se
zájemci - zajistím právní servis a advokátní úschovu – zajistím převod energií
a pomohu při jednání s úřady.
Ale především – prodám Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu!
Kontaktujte mě, budu se na Vás těšit.
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka
+420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova
Luční 285 BROUMY
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Napouštění bazénů
Vážení občané,
blíží se jaro a s ním i pomalu naše starosti s vodou. Každý si bude chtít zalít
zahrádku, napustit bazén a spotřeba vody se rychle zvýší. Ani obec, ani
dodavatel vody Savea nechce dodávku vody nijak preventivně omezovat,
pokud je jí dost. Jenže po zkušenostech z posledních let se ukázalo, že první
horké dny mohou přinést enormní nárůst spotřeby vody přesahující kapacitu
studní. Obec se v minulosti snažila vyjít vstříc potřebám občanů a umožnila
odečíst vodu napuštěnou do bazénů od stočného. Bohužel jsme zjistili, že lidé
se vodou příliš šetřit nesnaží a narůstá jak spotřeba, tak i ztráty na vodě.
Zastupitelstvo i pro letošní rok rozhodlo, že tuto slevu v letošním roce
umožňovat nebudeme. Chtěli bychom vás všechny požádat, abyste nám i
nadále oznamovali, kdy hodláte napouštět bazény či jinak nadprůměrně
používat vodu. Obec pak může ve spolupráci s dodavatelem vody Savea
preventivně řešit případný nedostatek vody ve studních. Budeme pravidelně
sledovat spotřebu vody, a pokud její spotřeba přesáhne 100 m3/den vydáme
varování k omezení spotřeby. Nerespektování takového varování pak může
vyústit ve vydání opatření obecné povahy vedoucí k zákazu používání pitné
vody pro jiné účely než pitné a hygienické. V loňském roce se tak již stalo.
Děkujeme a přejeme všem rok bez omezení dodávek vody!

Veřejná sbírka na pořízení hraček a herních prvků pro
mateřskou školu v Novém Jáchymově
Rádi bychom vás informovali o veřejné sbírce, kterou jsme vyhlásili
v souvislosti s otevřením mateřské školy v Novém Jáchymově, která bude
uvedena do provozu od září 2019. Dokončení mateřské školy a školní jídelny
bude stát nemalé finanční prostředky, proto jsme se rozhodli vyhlásit
veřejnou sbírku na pořízení hraček a herních prvků. Veřejnou sbírku povolil
svým rozhodnutím Krajský úřad Středočeského kraje a zastupitelstvo obce
na veřejném zasedání souhlasilo s vyhlášením této sbírky. Sbírka bude
probíhat od 01.04.2019 do 31.03.2020, kdy následně dojde k vyúčtování.
Z vybraných finančních prostředků budou zakoupeny hračky, hry apod. pro
děti navštěvující mateřskou školu.
Jakékoli finanční částky můžete posílat na účet: 030031-0363878349/0800,
založeném u České spořitelny, a.s., nebo složit v hotovosti na Obecním úřadě
v Novém Jáchymově.
Všem, kteří přispějí, předem děkujeme.

Lesy ČR – ceny samovýroby
Na OÚ Nový Jáchymov se uskutečnilo jednání se zástupci Lesní správy
Nižbor ohledně používání biocidů ke zmírnění rozvoje kůrovce v okolních
lesích. Ing. Lengyel vysvětlil, že se jedná pouze o cílené použití, kdy
schválené biocidy, např. s obchodním označením Forester, budou aplikovány
přenosným rozprašovačem na poražené stromy či na stromy na vymezených
skládkách dřeva. Uvedl, že Forester je biocid, který zamezuje rozšíření
kůrovce na jiné stromy. Vyloučil plošné použití biocidů v lesích a sdělil, že
jejich použití podléhá předpisům, kdy je posuzováno i místo a způsob použití
tak, aby nedošlo ke styku biocidu s podzemními vodami, v okolí vrtů a zdrojů
vody. Na dotaz ohledně samovýroby a její možné úlohy v boji s kůrovcem
uvedl, že ceny samovýroby jsou stanoveny centrálně a jednotlivé lesní správy
je nemohou upravovat, nicméně dle jeho vyjádření jsou ceny více než
příznivé.

Ceník samovýroby – platnost ceníku od 01.02.2019 (v Kč)
Hmotnost
Jehličnaté
Smrk a borové souše
Listnaté měkké
Listnaté tvrdé
Dub, akát
Bříza

0,09
50
50
50
70
150
70

0,14
150
50
80
100
300
100

0,19
250
50
120
200
400
200

0,29
350
50
200
300
500
250

0,49
400
100
250
350
600
300

0,69
450
150
300
400
700
350

0,99 1+
470 500
250 300
350 400
450 500
700 750
400 450
-vv-

Provozní doba sběrného dvora
V období od 01.11. do 31.03.
V období od 01.04. do 31.10.

sobota 10:00 – 11:00.
středa 16:00 – 18:00
Sobota 10:00 – 12:00.

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl fotbalu

Pálení čarodějnic
Každoroční pálení čarodějnic se uskuteční dne 30.04.2019 v parku u hotelu
Diana. Bližší informace budou uveřejněny na internetových stránkách obce a
vývěsních plochách.

Zimní příprava
Zimní příprava byla zahájena 27.01.2019 a probíhala na umělé trávě (UMT)
u ZŠ Králův Dvůr (herní příprava) a v Novém Jáchymově (výběhy,
vytrvalost).
Soustředění
V rámci zimní přípravy na novou sezónu se fotbalisté Čechie zúčastnili ve
dnech 07.03 – 10.03.2019 soustředění v jižních Čechách. Jejich dočasným
domovem se stal, stejně jako v loňském roce, hotel ALF v Borovanech. Na
finančním zajištěním akce se opět výrazně podílel bývalý hráč Ing. Josef
Durdil, a my mu za to děkujeme. Druhé poděkování posíláme p. Františku
Voříškovi, který zafinancoval teplákové soupravy pro hráče. Soustředění se
zúčastnilo celkem 17 členů. Hráči: Merhout, Červenka, Krákora, Vávra,
Stárek, Spurný, Krob, Cimpa, Frydrych, Vlček, Morstein. Tito hráči

absolvovali celou zátěž, včetně zápasu. Cihelka absolvoval zátěž, ale byl
uvolněn ze zápasu, vzhledem k nedávné operaci. Havel a Patera přijeli
zraněni a tak pomáhali v zajišťování tréninkových jednotek stavěním kuželů,
met apod. Na zajišťování tréninkových jednotek se kromě trenéra
Rosenbauma podíleli ještě p. Plachý a p. Tomsa. Soustředění se nezúčastnili:
Bednář (narození syna), P. Pelc (pracovní zaneprázdnění), Odeesho Yago
(pracovní zaneprázdnění) a Pecha (dlouhodobější zranění). Trenér vyhověl
ve čtvrtek přání hráčů, zrušil trénink a nechal je sledovat zápas Sevilla vs.
Slavia. Z výborného výkonu Slavie a výsledku měli radost všichni, včetně
sparťanů. Hráči pak bez odporu přijali fakt, že páteční trénink byl oproti
plánu výrazně náročnější. Měl 3 fáze, 2x hřiště a večer vířivky a bazén
v Třeboni. V sobotu dopoledne jsme sehráli přípravné utkání s celkem TJ
Sokol Olešnice (I.B třída Jihočeský kraj – po podzimu jsou na 4. místě se
ziskem 21 bodů) a prohráli jsme 2:6 (0:3). Podrobnější hodnocení zápasu
zůstane tentokráte v kabině. V sobotu odpoledne proběhl poslední trénink
formou zábavy. Čtyři tříčlenná družstva, která byla losována, hrála na
menším hřišti s malými brankami systémem každý s každým dvoukolově.
Vítěz obdržel lahev „šampusu“. Vyhrál tým ve složení Spurný, Cimpa,
Červenka. Po tréninku jsme sledovali zápas Sparta vs. Plzeň a zase měli
radost z výsledku všichni, včetně slávistů.
Přípravné zápasy
Výsledky s komentáři jsou zveřejněny na web stránkách TJ s jednou
výjimkou.
23.02.2019 Stodůlky – Čechie 7:2 (3:1). Branky: Morstein, Pelc
02.03.2019 Hředle – Čechie 5:4 (2:2). Branky: Morstein 2, Frydrych,
Spurný
09.03.2019 Olešnice – Čechie 6:2 (3:0). Branky – Červenka, Spurný
17.03. Nižbor – Čechie 1:6 (1:3). Branky: Morstein 3, Žalud 2, Cimpa
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Dubnové události

