Čarodějnice
Dne 30. 4. 2015 proběhne pálení čarodějnic formou společného posezení a
opékání buřtů na dětském hřišti u Hotelu Diana. Uvítáme každou pomocnou
ruku při stavění alespoň symbolické hranice.

Nový Jáchymováček

Ostatní
Rozhledna „Máminka“

Obecní úřad

Hudlicím a přilehlým obcím dominuje Krušná hora. Prostřednictvím dotace
bude financována stavba rozhledny, která má tvar trojbokého jehlanu.
Vyhlídková podesta je ve výšce 21 m a vystoupí se na ní po 98 schodech.

Kanalizace

V souvislosti s tímto projektem budou jednotlivá místa opatřena mobiliářem
s lavičkami či stolky a informačními tabulemi. Ty budou opatřeny texty
související s naší obcí i s těmi okolními a doplněny o zajímavosti ze
současnosti i z historie regionu. Na Krušné hoře budou doplněny informace
tematicky o těžební činnosti v této lokalitě. Pokud někdo k tomuto tématu
vlastníte dobové fotografie, rádi je posoudíme a případně využijeme.
Rodiny i jednotlivci mají možnost nechat si vyrobit nápis nebo věnování na
podstupnici schodu. Způsob realizace by nepřekročil 2 000,- Kč/schod.
Případní zájemci se mohou do 30. 3. 2015 obrátit na e-mail
radek.olic@czechocar.cz nebo na telefon 602 217 168.
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Vážení spoluobčané,
v souvislosti s probíhající výstavbou kanalizace jsme oslovili některé firmy,
které provádějí zemní práce a zároveň připojení na kanalizační síť.
V případě vašeho zájmu se s nimi můžete spojit a domluvit na podmínkách.
Kontakty:
 Jan Kalinič
Nový Jáchymov 196
tel.: 737 965 753


Pavel Dubský
Na Lucberku 179, Králův Dvůr
tel.: 603 465 469



Petr Voříšek
tel.: 602 875 739, e-mail: vorisekpetr@seznam.cz



Milan Antal
tel.: 602 304 048, e-mail: stav.firma.antal@seznam.cz

Průběh prací s výhledem na nejbližší období je uveřejněn na webu obce.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dne 26. 3. 2015 se v restauraci Hotelu Diana od 18:00 hodin koná veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov.

SMS a e-mailový informační systém
Chcete dostávat důležité informace o dění v obci prostřednictvím SMS
zprávy nebo e-mailem? Pokud ano, zašlete své jméno s telefonním číslem
(nebo e-mailem) na info@obecnovyjachymov.cz. Vámi poskytnuté údaje
nebudou nijak zneužity!

Poděkování
Rádi bychom poděkovali našim hasičům za velkou pomoc při odstraňování
dřevin v souvislosti s výstavbou kanalizace.
Dále bychom chtěli poděkovat Janu Kaliničovi za terénní úpravu „pláže“ u
prvního rybníka.

Provozní doba místa shromažďování odpadu – Úzká ulice
1. října – 31. března
1. dubna – 30. září

sobota 10:00 – 11:00 hodin
středa 16:00 – 18:00 hodin
sobota 10:00 – 12:00 hodin

Pozvánka na brigádu
Chtěli bychom požádat občany Nového Jáchymova, kterým není lhostejný
vzhled obce, aby přišli na jarní brigádu, která se bude konat v sobotu 28. 3.
2015 od 9:00 hodin na místním hřbitově. Je třeba vyhrabat listí, prořezat
nálety stromů a upravit okolí historických hrobů. Prosíme, vezměte s sebou
hrábě, lopaty, zahradnické nůžky… Všem zúčastněným předem děkujeme.

Vinárna u Cechu
Dne 24. 4. 2015 od 21:00 hodin se koná hudební večírek. Přijďte se
pobavit a zatančit si.
V měsíci dubnu se rovněž plánují rybí hody zaměřené na sladkovodní ryby.
Jídelní lístek a datum konání bude upřesněn.
Rezervace přijímáme na tel.: 776 007 263 a 725 036 299.
Navštivte naše internetové stránky: www.restauraceucechu.huu.cz.

Dubnové události

Z historie hřbitova v Novém Jáchymově

Pension a restaurace Diana

(upravený výtah podle článku Dr. Františka Psoty, uveřejněném ve 12. čísle
Světa techniky v roce 1953)

GURMÁNSKÝ
VÍKEND
„Velikonoce - Sobota 4.4. až pondělí 6.4. od 11,00 hod “

Polévka:
Kachní kaldon
Česnečka
Beskydská smrdutka

25,20,25,-

Předkrm:
1ks Miska domácího sádla se škvarkami
50g Tataráček a 2ks topinek
70g Kachní játra na cibulce s anglickou slaninou

45,60,80,-

Hl.chod:
200g Labužnický pečený králík, bramborové knedlíky
115,1ks Pečené kachní stehno, velikonoční nádivka,
115,houskové a bramborové knedlíky, zelí
150g Kachní roláda, nádivka, šťouchané br. s jarní cibulkou 95,150g Kachní guláš, karlovarské knedlíky
95,150g Řízek z králičího stehna, obloha
95,1ks Nakládané kachní prso s houbovým
či pepřovým přelivem
140,150g Pikantní králičí nudličky (pórek, slanina, česnek)
115,Moučník:
1 ks Domácí jahodový maxi knedlík, tvaroh, šlehačka

45,-

Točíme plzeňská piva + speciál z Berounského pivovaru 15°Lord
Rezervace možné na tel.: 311 693166 nebo hotel.diana@centrum.cz

Položíme-li si dnes otázku, co vlastně zůstalo uchováno v místech, kde
téměř po celé 19. století stál jeden z největších a nejmodernějších
železárenských podniků, dostane se nám odpovědi, že zůstal lesní hřbitov
v Novém Jáchymově. Hřbitov se nachází na skalní vyvýšenině nad
Habrovým potokem. Najdeme zde celou řadu ozdobně formovaných a
ornamenty zdobených křížů, nápisových desek a náhrobků z litiny. Mnohé
díly a části byly svým zpracováním v tehdejší době na vysoké úrovni.
Středu hřbitova dominuje mohutný kříž s tělem kristovým vyrobený z litiny.
Takové kříže byly vyrobeny pouze tři, z nichž druhý je umístěn nad
Nižborem a třetí na bojišti u Hradce Králové. Uprostřed hrobů stojí hrob
Františka Nittingera, obložený tmavými struskovými kameny z vysokých
pecí. Zcela stranou stojí novogotický náhrobek, rovněž zhotovený z litiny.
Tento náhrobek je zdoben kruhovou výzdobou, kraby a růžicemi
s věžičkou. Zde odpočívá Antonín Mayer, který měl hlavní zásluhu na
postavení hutí.
Na zadní straně hřbitova jsou umístěny hroby a kříže rodin Mayerů a
Grossů, Merletů a Rudolfa Maxery. Všechny kříže, nápisové desky,
pomníky a zahrádky, z nichž ani jedna není stejná, jsou vyrobeny s velkou
zručností.
V minulosti měl hřbitov pěknou parkovou úpravu a byl chloubou obce.
Spolu se zánikem železáren začal chátrat i hřbitov. V letech 1992 – 1993

obec vlastními silami a vlastními finančními prostředky hřbitov částečně
zvelebila.
V současné době je na hřbitově více než 200 hrobů a urnových pomníků,
převážně z mramoru či pískovce. Mezi hroby se nachází téměř třicet křížů a
křížků nejrůznějších tvarů. Dále šest pomníků, téměř desítka litinových
plůtků a zahrádek, tři nápisové desky a další. Jejich umělecká a historická
hodnota je velmi vysoká a zasluhovala by další ošetření a opravy. Rovněž
prostředí hřbitova by zasloužilo větší péči.

SDH Nový Jáchymov
Zásahy jednotky za 1. pololetí 2014
28.3. Hudlice, Technická pomoc - spolupráce se složkami IZS
Vyhlášení poplachu: 12:59 výjezd: 13:09 příjezd na místo:13:20
DA-Nissan Terrano: Hrdlička,Csík M., Malý, Král, Hrůza

Hřbitov v Novém Jáchymově je zapsán v Ústředním seznamu kulturních
památek pod registračním číslem 366. Vedle hřbitova je postaven dům
č. p. 1, který je společně s bývalým hornickým cechem (šachta Josef)
zapsán do seznamu kulturních památek. Bývalý hornický cech je
v současnosti upraven na stylovou vinárnu.

První ostrý výjezd nového vozidla DA- Nissan Terrano, které nahradilo DA
- Volkwagen Transporter. Jednotka byla povolána do obce Hudlice na
pomoc policii při pátrání po ženě, která odešla v nočních hodinách
z domova. Na místním fotbalovém hřišti proběhlo shromáždění všech
povolaných jednotek a předání informací policií pro další postup při pátrací
akci. Naše vozidlo se osvědčilo jako technická spojka.

Místní organizace

27.5. Hudlice, Lísek, Technická pomoc

TJ Čechie Nový Jáchymov
Čechie zahájila jarní sezónu výhrou nad Karlštejnem

Dovoz vody.
Cas32-T148: Malý, Kincl T., Kincl J.
15.6. Žloukovice, Požár - lesní, polní porost

Fotbalisté a fanoušci Čechie se prvního gólu dočkali v 19. minutě, kdy se
hlavičkou trefil Cimpa. Druhý gól vstřelil z trestného kopu Spurný.
Fotbalisté Karlštejna následně snížili skóre zápasu na 1:2. Třetí a poslední
gól vstřelil opět Spurný. Čechie si tak z venkovního zápasu odváží 3 cenné
body.

Vyhlášení poplachu: 12:42 výjezd: 12:48 příjezd na místo: 13:08
CAS32 - T148: Hrdlička, Kincl T., Šimon
DA-Nissan Terrano: Kincl J., Paštyka, Ryndová, Dvořák, Král, Kinclová,
Hovorka

Další utkání sehraje Nový Jáchymov 29. 3. 2015 od 10:15 hodin v Berouně
proti Cembritu.

Jednotka po příjezdu na místo určení odvolána velitelem zásahu zpět na
základnu. Při jízdě zpět porucha na CAS 32. Zajištěn odtah a následná
oprava. Vozidlo přihlášeno do pohotovosti následující den.

Fotbal v naší obci: www.cechie-fotbal.cz.

Za JSDHO Nový Jáchymov Tomáš Kincl, velitel družstva

