Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Informace ke kanalizaci k 18. 5. 2015
V současné době byla dokončena kompletně výstavba kanalizačního řadu
v Boháčkově ulici včetně přípojek. Nový Jáchymov je nyní průjezdný po
trase od Nižboru na Karlov. Začala etapa výstavby kanalizace v Kunově
ulici, která potrvá do konce června. V této době bude také po nezbytně
nutnou dobu uzavřena křižovatka u Obecního úřadu.
Technologický postup výstavby je vybudování hlavního řadu a teprve poté
se dobudují domovní přípojky. Budování domovních přípojek proběhne až
v závěrečných etapách výstavby. Toto neplatí pro hlavní ulice Boháčkovu,
Kunovu a Kodetovu, kde výstavba proběhne současně.
Ulice čekající na výstavbu hlavních řadů jsou v západní a jižní části obce,
ostatní části obce jsou prakticky hotovy.
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Co se týká postupu prací, již několikrát jsme upozornili, že výstavba
čističky odpadních vod je více jak měsíc ve skluzu. Zástupce firmy Gasco,
která čističku staví, prohlásil, že do 30. srpna 2015 bude čistička v provozu.
Na každém kontrolním dnu požadujeme informaci k průběhu výstavby,
abychom byli kryti proti případným námitkám, že jsme postup prací
v tichosti akceptovali.

Na základě vlastních šetření i upozornění občanů jsme provedli
4 dynamické hutnící zkoušky v oblasti Chvojinky, kde pracovala firma
Gasco, a dvě z nich neprošly. Požadujeme nápravu a jednáme o ní. Proběhly
zkoušky na úsecích ulic, spadajících pod kompetenci Správy silnic, tady
byly zkoušky úspěšné.
Ukazuje se, že přístup firmy Zepris, zvláště jejího stavbyvedoucího
p. Jičínského je příkladný, bohužel už toto nemůžeme říci o firmě Gasco,
jejíž stavbyvedoucí p. Bělohlav, jak jsme zjistili, pracuje na stavbě
v Zaječově, a u nás se zdržuje sporadicky. Firma Gasco prakticky všechny
své budované úseky přesunula na své subdodavatele, a to bez našeho
vědomí. Na posledním kontrolním dnu jsme již předložili požadavek, aby
stavbyvedoucí takových společností byli přítomni na jednáních, a aby plnili
naše požadavky vůči stavbě i občanům, tak jak požadujeme.
Celou realizaci provází spousta problémů, což je sice běžný jev u takto
velkých akcí, ale také důsledek osm let starého projektu. Objevuje se
množství přípojek, na které se zapomnělo, naopak došlo k chybě v projektu,
kdy projekt počítal s připojením pozemků bez stavby, což dotace
neumožňuje a museli jsme narychlo zastavit práce na stoce budované pod
„Cechem“ – to vše se promítá do tzv. „více prací“, které bude hradit obec.
Doufejme, že „méně práce“ alespoň částečně vykompenzují tyto náklady.
V obci je velké množství podzemních vedení (elektro, voda, staré dešťové
kanalizační potrubí, Fürstenberské štoly a další), které komplikují postup a
také cenu stavby.
Co se týká hlavních ulic (Kodetova, Kunova a Boháčkova) – tyto budou po
ukončení výstavby zfrézovány do roviny a pokryty novým asfaltem v celé
šíři. Správa silnic si dala vůči staviteli požadavek, že toto asfaltování musí
být provedeno nejdéle do 31. října 2015, takže doufejme, že tento termín
zhotovitel stihne.

Červnové události

Připojování domovních přípojek – je nutno respektovat skutečnost, že
připojit se bude možné jen na základě písemného souhlasu obce a k tomu
dojde nejdříve po 1. září 2015, protože v tu chvíli již musí být uvedena do
provozu čistička a musí být provedeny všechny zkoušky kanalizačních řadů
a dokončena kolaudace hlavních kanalizačních řadů.
Mgr. Václav Vacek, zastupitel obce

Výkop domovních přípojek
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s probíhající výstavbou kanalizace jsme oslovili některé firmy,
které provádějí zemní práce a zároveň připojení na kanalizační síť. Výkop
domovní přípojky můžete provést sami nebo kontaktovat níže uvedené
firmy, a domluvit se 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

Upozornění pro občany
Žádáme obyvatele ulice Na Sídlišti, aby po dobu trvání uzavírky hlavní
silnice od horní zastávky k obecnímu úřadu, parkovali svá vozidla na jedné
straně vozovky, případně v jiných ulicích, a tím umožnili průjezd autobusu.
Dále žádáme řidiče, projíždějící objízdnou trasou přes penzion Diana,
aby projížděli se zvýšenou opatrností. V místě průjezdu se velmi práší a
hrají si zde děti, které by mohly vběhnout pod auto.

Kulturní výbor
vás zve na letní akce
4. 7. 2015 Hornická pouť + Diskotéka
Hornická pouť a diskotéka proběhne v areálu vinárny U Cechu. Přibližně od
15:00 hodin se uskuteční představení pro děti. Na místě bude skákací hrad,
stánek s balonky a cukrovinkami. Od 19:00 hodin začne diskotéka, která
bude ukončena ve 24:00 hodin.
8. 8. 2015 Diskotéka
Diskotéka proběhne v areálu vinárny U Cechu a začne tradičně v 19:00
hodin a potrvá do 24:00 hodin.
22. 8. 2015 „1. Jáchymovský festival“ – ukončení léta
„Jáchymovský festival“ proběhne v areálu vinárny U Cechu. Dopoledne cca
od 10:00 hodin se uskuteční představení pro děti. Odpoledne cca od 14:00
do 18:00 hodin zahraje DUO JIRKY FAJGLA. Večer od 19:00 do 24:00
hodin vystoupí kapela BUGR ROCK. Po celý den bude k dispozici skákací
hrad a stánky s pochutinami.

TJ Čechie Nový Jáchymov – tenis

21. kolo - 10. 5. 2015
SK Hudlice - Čechie Nový Jáchymov 4:6 (3:3)
Branky: Žalud 3, Vlček, P. Pelc, Zábranský. Rozhodčí: Vlachopulos.
ŽK: Vlček. Diváků: 150.

Po ukončení večerního programu ve 24:00 hodin se uzavře vinárna
U Cechu. Dohled zajistí pořadatelé. Prosíme, respektujte pokyny
pořadatelů, abychom předešli případným problémům.

20. kolo - 3. 5. 2015
Čechie Nový Jáchymov - TJ Chodouň 5:1 (3:1)
Branky: Vlček 2 (1x PK), P. Pelc, Pém, Spurný. Rozhodčí: Šnajdr.
ŽK: Král. Diváků: 90.

Rádi bychom poděkovali jáchymovským maminkám za natření prolézaček
a oplocení v parku u penzionu Diana. Rovněž děkujeme Markovi Ledvinovi
za zapůjčení multikáry na dovoz a zakoupení písku.

19. kolo - 26. 4. 2015
TJ Lužce - Čechie Nový Jáchymov 4:1 (1:0)
Branka: Krob. Rozhodčí: Kareš. ŽK: Odeesho Yaqo. Diváků: 80.
Průběžné pořadí střelců - sezóna 2014 / 2015 (stav k datu 25. 5. 2015)
32 gólů - Žalud Martin, 20 gólů - Spurný Libor, 17 gólů - Vlček Michal,
11 gólů - Pelc Petr, 6 gólů - Krob Jakub, Patera Lukáš, 3 góly - Cimpa
Václav, Pém Jiří, 2 góly - Bartoš Filip, Bartoš Lukáš, Havel Jan, Kohout
Martin, 1 gól - Král Tomáš, Merhout Zdeněk, Volf Sebastian, Zábranský
Miloslav, (2x vlastní gól soupeře)
Petr Milfait

SLEDUJTE webové stránky klubu: www.cechie-fotbal.cz

Poděkování

Místní organizace
MO ČRS Nový Jáchymov
pořádá v sobotu 30. 5. 2015 Dětské rybářské závody na rybníčku „Na
Drahách“ v Otročiněvsi. Sraz účastníků v 7:30 hodin. Začátek závodů je
naplánován v 8:00 hodin. Občerstvení je zajištěno.

SDH Nový Jáchymov
Zásahy jednotky v prosinci 2014
2. 12. Nový Jáchymov, technická pomoc - odstranění překážek
Vyhlášení poplachu: 4:56
výjezd: 5:08
příjezd na místo: 5:16
DA-Nissan Terrano: Kincl T., Kincl J., Kinclová, Hovorka, Csík M.
Jednotka vyslána k odstranění padlého stromu na pozemní komunikaci mezi
Prostředním a Hořejším rybníkem, který ležel přes oba jízdní pruhy. Za
pomocí motorové pily provedeno odstranění překážky a zprůjezdnění
komunikace. Dobu dojezdu na místo zásahu způsobilo náledí, které
znepříjemnilo jak dostavení členů do zbrojnice, tak i jízdu na místo určení.
Na místě také HZS Beroun.

3. 12. Nový Jáchymov, požár komínového tělesa
Vyhlášení poplachu: 18:45 výjezd: 18:52
příjezd na místo: 18:53
CAS32- T148 : Malý, Šimon, Csík M.
DA-Nissan Terrano: Kincl J., Kincl T., Kinclová, Hovorka, Ryndová,
Slánský

Dopravní nehoda busu a dodávky na Křižovatce v obci. Oba vozy částečně
mimo komunikaci. Požární technika nebyla použita z důvodu nesjízdnosti
komunikace. Jednotka řídila dopravu a pomohla s posypem komunikace.
Vytažení vozidel proběhlo za pomoci HZS Beroun automobilovým
vyprošťovákem T 815.

Požár komínového tělesa, který byl uhašen majitelem domu před příjezdem
jednotky. Průzkumem termokamerou zjištěna vysoká teplota v podlaze
okolo komína v koupelně. Velitelem zásahu nařízeno rozvinutí 1x C proudu
a odstranění části podlahové krytiny pro případ, že by bylo ohnisko
rozšířeno do mezistropních prostor. Jednotka na místě zásahu prováděla
řízení dopravy z důvodu velkého počtu techniky na komunikaci. Dále bylo
provedeno čištění komínového tělesa, které komplikovalo velké zanesení.

Za JSDHO Nový Jáchymov Tomáš Kincl, velitel jednotky

12. 12. Nižbor, technická pomoc - odstranění překážek
Vyhlášení poplachu: 21:21
výjezd: 21:30
příjezd na místo: 21:37
DA-Nissan Terrano: Hovorka. Kincl T., Kinclová, Csík M.
Padlý strom zapříčinil překážku na komunikaci vedoucí z Nižbora do
Rostok u Křivoklátu v lokalitě u Pusté seče. Na místě se již nacházela
jednotka HZS Beroun, která prováděla odklizení stromu pomocí motorové
pily. Naše jednotka pomohla s odklizením a vrátila se zpět na základnu.
29. 12. Nový Jáchymov, dopravní nehoda - uvolnění komunikace
Vyhlášení poplachu: 13:30
výjezd: 13:39
příjezd na místo: 13:44
Kincl J. Kincl T., Kinclová, Ryndová
Dopravní nehoda busu a dodávky na Křižovatce v obci. Oba vozy částečně
mimo komunikaci. Požární technika nebyla použita z důvodu nesjízdnosti
komunikace. Jednotka řídila dopravu a pomohla s posypem komunikace.
29. 12. Nový Jáchymov, dopravní nehoda - uvolnění komunikace
Vyhlášení poplachu: 13:30
výjezd: 13:39
příjezd na místo: 13:44
Kincl J. Kincl T., Kinclová, Ryndová

TJ Čechie Nový Jáchymov – fotbal
V neděli přijďte fandit, Čechii čeká zápas sezóny!!!
Od porážky v Lužcích (26. 4. 2015) fotbalisté Čechie opět doslova „válcují“
své soupeře a v tabulce III. třídy odd. „A“ se tak posunuli na druhé místo.
Vývoj v této skupině předznamenal, že je v neděli 31. května čeká
nejdůležitější utkání celé sezóny! Od 17:00 hodin totiž přivítají v domácím
prostředí jednoho z favoritů postupu do okresního přeboru – FK Králův
Dvůr „B“. Přestože má Čechie v tabulce o jeden bod více, soupeř má oproti
ní zase jeden zápas k dobru, a tak nedělní střetnutí s rezervou Cábelíků lze
bez nadsázky nazvat utkáním „o všechno“… Přijďte naše hráče
povzbudit v hojném počtu!!! Předzápas v neděli obstarají staré gardy.
Staří páni z Nového Jáchymova se od 13:45 hodin střetnou s Berounem.
23. kolo - 24. 5. 2015
SK Nižbor B - Čechie Nový Jáchymov 0:3 (0:3)
Branky: Spurný 2, Žalud. Rozhodčí: Pánek. ŽK: Krákora, Krob, Joukl.
Diváků: 90.
22. kolo - 17. 5. 2015
Čechie Nový Jáchymov - FK Olympie Zdice B 6:0 (5:0)
Branky: Spurný 2, Patera, Pém, Žalud, Kohout. Rozhodčí: Plecitý.
Diváků: 70.

