Nový Jáchymováček

Krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v
pracovním i osobním životě. Ať je nový rok 2015 lepší než předchozí, přeje
zastupitelstvo obce Nový Jáchymov.

Obecní úřad

Veřejné zasedání

Vážení spoluobčané,
neúprosně se blíží čas vánoční a s ním spojené pečení cukroví, nákupy
vánočních dárku, a také velký stres. Proto se nenechte pohltit tímto
náročným obdobím a prožijte vánoční svátky v klidu a pohodě. Rok 2014
byl plný velkých změn a byl velice náročný. Ani rok 2015 nebude vůbec
jednoduchý. Čeká nás dokončení výstavby kanalizace, a dle finančních
možností obce realizace dalších započatých projektů. Věříme, že
společnými silami vše zvládneme a situace v obci se bude nadále jen
zlepšovat.
Ráda bych vám všem popřála klidné prožití vánočních svátků a jen
to nejlepší do roku 2015.
Dagmar Vlachová
starostka obce

Dne 22. 12. 2014 od 18:00 se v hotelu Diana konalo veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov. Na programu bylo
projednávání zprávy o činnosti zastupitelstva, rozpočtu na rok 2015, volby
členů jednotlivých výborů a informace o probíhající výstavbě kanalizace.

Kanalizace
Dne 16. 12. 2014 proběhl další kontrolní den k výstavbě kanalizace.
Do 19. 12. 2014 byly uklizeny komunikace z důvodu pozastavení prací
mezi vánočními svátky.
 5. 1. 2015 začnou stavební práce firmy GASCO spol. s.r.o.
 6. – 7. 1. 2015 začnou stavební práce firmy ZEPRIS s.r.o.
 12. 1. 2015 se přidá další pracovní skupina.
Další kontrolní den proběhne 13. 1. 2015 od 14:00 hodin. Po
kontrolním dni budou známy další podrobnosti ohledně výstavby
kanalizace, o kterých vás budeme nadále informovat.






Důležité kontakty:
pan Bělohlav – stavbyvedoucí GASCO spol. s.r.o.: 732 238 278,
pan Jičínský – stavbyvedoucí ZEPRIS s.r.o.: 734 528 588,
pan Kunc – projektový manažer: 602 449 646,
pan Nový – projektový manažer: 777 700 098.

Veřejné osvětlení
Správcem stávajícího veřejného osvětlení je firma SunnyMont.
V rámci zkvalitnění služeb bychom vás chtěli požádat o pomoc. Pokud
zjistíte jakýkoliv problém, který se týká veřejného osvětlení, kontaktujte
prosím dispečink firmy SunnyMont. Telefonní spojení: 608 740 608.

ZŠ Nový Jáchymov
Zápis do 1. ročníku
Zveme budoucí prvňáky na zápis, který proběhne v úterý 27. 1. 2015
od 14:00 - 16:00 hodin v budově školy. Potřebujete rodný list dítěte a
občanský průkaz. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2008 - 31. 8. 2009 a
děti s odkladem školní docházky. Těšíme se na Vás.

Dění v obci

Martou Pastyříkovou provedly na třech vylosovaných ženách, Janě
Dvořákové, Vlastě Pastyříkové a Jiřině Jakubcové, „proměnu“. Proměna se
vydařila a vybraným dámám to velmi slušelo. Fotografie najdete na webu
obce www.obecnovyjachymov.cz/galerie.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Věře Šindelářové a Martě
Pastyříkové, které proměnu provedly. Věříme, že příští rok se opět sejdeme
a zpestříme si předvánoční čas.
Kontakty:
 Kosmetička Věra Šindelářová, tel.: 608 272 764.
 Kadeřnice Marta Pastyříková, tel.: 608 272 764.

Advent
Dne 30. 11. 2014 proběhlo rozsvícení vánočního stromu v parku u
Diany. Zazpívali dětičky z místní základní školy v doprovodu svých
učitelek. Společně jsme vypustily balonky s osobními přáními a ke správné
vánoční atmosféře nechybělo ani svařené víno. Všichni si první adventní
neděli jistě užili a společně se budeme těšit na příští rok. Fotografie najdete
na webu obce www.obecnovyjachymov.cz/galerie.
Zastupitelstvo obce by chtělo poděkovat za pomoc při přípravách
Adventu společnosti SunnyMont za sponzorský dar ve formě osvětlení
vánočního stromu, firmě Rekulta, s. r. o. a Jaroslavu Hrůzovi za přípravu
ukotvení stromu, dále jáchymovským dobrovolným hasičům za ozdobení
vánočního stromu a jáchymovským maminkám za výrobu vánočních dárku,
které byly použity jako výzdoba stromu. Dále hotelu Diana za přípravu čaje
a svařeného vína. Děkujeme i fotografce Vlaďce Hájkové za pořízení
fotografií.

Adventní posezení
Ve středu 10. 12. 2014 zastupitelstvo obce připravilo pro maminky a
babičky předvánoční posezení. Kosmetička Věra Šindelářová s kadeřnicí

Místní organizace
TJ Čechie Nový Jáchymov
Pokud byste chtěly někomu ze svých blízkých udělat radost, můžete
jim pořídit kšiltovku, mikinu nebo tričko s logem Čechie. K dispozici jsou
dámské, pánské i dětské velikosti. Pro více informací kontaktuje Libora
Spurného, tel.: 724 068 884.

OS Pohoda
Dne 25. 1. 2015 od 16:00 v hotelu Diana proběhne Valná hromada.
Hlavní náplní bude zhodnocení činnosti za rok 2014, plán akcí na rok 2015
a volba výkonných orgánů OS Pohoda. Všichni jste srdečně zváni.

SDH Nový Jáchymov
Ve dnech 16. – 18. 1. 2015 budou místní hasiči obcházet občany a
nabízet lístky na hasičský ples. Pokud budete mít zájem, můžete přispět, ať
už finanční částkou nebo věcným darem do tomboly.

Všem předem děkujeme.

Poděkování

Ostatní

Rádi bychom moc poděkovali dobrovolným hasičům za práci,
kterou u nás odvedli, moc si toho vážíme. Až se bude konat hasičský ples,
dejte vědět, rádi vám přispějeme. Předem se omlouváme, jestli někoho z vás
potkáme a nepozdravíme, v tom zmatku a v přilbách vůbec nevíme, kdo u
nás všechno byl. Můžete prosím vyřídit poděkování i hasičům z Berouna.
Jarolímkovi

Lednové události

Inzerce
Máte zájem o umístění reklamy, inzerátu nebo vlastního příspěvku
v Novém Jáchymováčku? V případě reklamy a inzerátu kontaktujte obecní
úřad, tel.: 311 693 279. Pokud se bude jednat o příspěvek ve formě článku,
kontaktujte nás na e-mail:
 Bělohoubková Eliška, eliibelohoubkova@seznam.cz.
 Havelková Linda, linda.hh@seznam.cz.
Uzávěrka Nového Jáchymováčku bude vždy do 20. dne každého
měsíce.

Hasičský ples
SDH Nový Jáchymov pořádá dne 23. 1. 2014 od 20:00 hodin
hasičský ples v restauraci Pod Kaštanem. Vstupné je 70 Kč. K tanci a
poslechu zahrají Kolář banda. Čeká na vás bohatá tombola.

Dětský karneval
Dne 24. 1. 2015 proběhne od 14.00 hodin dětský karneval
v restauraci Pod Kaštanem.
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