Jarní gurmánské hody
Hotel a restaurace DIANA pořádá 16.4 – 17.4. 2016 od 11:00
gurmánské hody.
Předkrm:
Králičí játra zapečená v domácím vepřovém sádle, cibulka
Polévky:
Králičí dršťková
Kachní vývar s játrovými knedlíčky
Hlavní chody:
¼ Pečená kachna, houskové a bramborové knedlíky, dvě zelí
150 g Kachní guláš s hlívou ústřičnou, karlovarské knedlíky
150 g Kachní roláda plněná nádivkou, šťouchané brambory
150 g Vykostěný králičí hřbet na koňaku (ţampiony, smetana)
1 ks Pikantní králičí stehno, bramborové knedlíky
150 g Řízek z králičího stehna, bramborový salát
150 g Králičí nudličky na česneku s anglickou slaninou
Moučník:
1 ks Jahodový kynutý knedlík, mixované jahody, šlehačka

hod. Jarní

Nový Jáchymováček

55,25,25,115,115,95,140,95,115,115,55,-
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Obecní úřad
Zpráva o činnosti zastupitelstva
Mateřská škola
Počátkem letošního roku byly dokončeny hydroizolace a drenáţe u
mateřské školy. Cena za tyto práce byla ve výši 291 428 Kč. V tuto chvíli
jsou podané ţádosti o dotace na dokončení mateřské školy na Ministerstvu
školství a na krajském úřadu pro Středočeský kraj.
Autobusové nádraží v Berouně
V únorovém Jáchymováčku jsme vás informovali o tom, proč další
autobusy pravděpodobně nebudou zajíţdět do města. Od 28.2. 2016 platí
nové jízdní řády, kdy na základě vašich připomínek došlo k posunu odjezdů
u některých autobusových linek. V této souvislosti vás ţádáme, abyste
veškeré připomínky k autobusové dopravě zasílali písemně na adresu:
PROBO BUS a.s.
Vladimír Káš – vedoucí provozu
Pod Hájem 97
267 01 Králův Dvůr.
Nebo je doručte na obecní úřad a my je přepošleme. Na základě vašich
připomínek budou probíhat další jednání.

Voda
Stále probíhá jednání s vedením závodu Savea, spol. s r.o. o uzavření
smlouvy na dodávku pitné vody. Je domluveno, ţe nám předloţí návrh této
smlouvy, ale doposud ţádný nepřišel. Pracuje se na opatřeních k řešení
krizové situace s vodou při jejím nedostatku. Rovněţ se zpracovává
dlouhodobá strategie k řešení situace s vodou. Proběhlo jednání s Ing.
Plechatým, se kterým jsme mluvili o naší situaci, zkušebních vrtech, které
byly provedeny v roce 2012, o vybudování vodojemu pro horní část obce, o
vybudování vodovodu ze Ţelivky, o vybudování regulace na Prostředním
rybníku, o odbahnění rybníků a o moţnostech získání dotace na vyústění
dešťové kanalizace.
Pozemní vysílání televize
V některých domácnostech od středy 24.2. 2016 přestalo fungovat pozemní
vysílání televize. Bohuţel obec nemůţe tuto situaci hromadně vyřídit za
občany. Z tohoto důvodu, se kaţdý takto postiţený občan, má obrátit na
České radiokomunikace, tel.: 224 004 504, kde s ním tato situace bude
samostatně řešena. Pro obnovení příjmu pozemního vysílání je třeba
zakoupit filtr pro odstínění sítě LTE. Lze jej pořídit za 350 Kč u DigiSat
v Havlíčkově ulici v Berouně i s návodem na připojení.
Kanalizace
V úterý 8.3. 2016 proběhla poslední kolaudace splaškové kanalizace. V tuto
chvíli je všechno zkolaudováno, je v provozu přečerpávací stanice. Bohuţel
musel být znovu objednán sací bagr a v čističce vyčištěno čerpadlo, které
bylo opět zaneseno. Bohuţel tyto náklady se v příštím roce promítnou do
ceny stočného. Z obecních objektů je na kanalizaci přepojena restaurace,
obecní úřad, obecní dům čp. 1 a základní škola. Zbývá hasičárna a vinárna.
Hasičárnu přepojí hasiči a vinárnu sjednaná firma. Vznikají propady na
místních komunikacích, které se sice postupně odstraňují, ale zároveň se
stále opakují. Na některých místech jsou propady tak závaţné, ţe je
zhotovitel musí vybagrovat aţ na samotné potrubí a zjistit příčinu těchto
propadů. V této souvislosti ţádáme občany, aby nenaváţeli materiál do

Dubnové události

7.3. Hudlice, Bří Jungmannů – požár sklepa
Vyhlášení poplachu: 20:49 výjezd: 20:56 příjezd na místo: 21:01
CASk25- L101: Malý, Kincl T., Kinclová, Hovorka, Csík M.
CAS32-T148: Hrdlička, Hrůza, Král
Jednotka byla povolána na poţár kotelny rodinného domu. Po příjezdu na
místo jiţ zasahovala jednotka HZS Beroun.
17.3. Nový Jáchymov, technická pomoc
CAS32-T148: Hrdlička, Kincl T., Kincl J.,
Na ţádost starostky průplach kanalizace.
31.3. - 2.4. Technická pomoc
V tomto období byla jednotka vyslána k jedenácti událostem (31.3. - 7x,
1.4. - 3x, 2.4. - 1x) týkajících se popadaných a jinak ohroţujících stromů.
Byla pouţita vozidla Nissan a Liaz. Na výjezdech se účastnili všichni
členové. Zasahovalo se jak na katastru naší obce tak i mimo něj (Roztoky,
Hudlice, Svatá). Během jízdy k jednomu z těchto událostí byl jednotce
vyhlášen další poplach a to na poţár autobusu v Hudlicích. Velitel vozu po
domluvě s operačním střediskem pokračoval dál k první události. K poţáru
do Hudlic byla vyslána posilová jednotka Králův Dvůr.
Za JSDHO Nový Jáchymov Tomáš Kincl, velitel jednotky

Kulturní výbor
Velikonoční tvoření
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov, ve spolupráci s občany Nového
Jáchymova, zve 26.3. 2016 od 14:00 na Velikonoční tvoření. V komunitním
centru obecního úřadu se můţete těšit na pletení pomlázek, vyrábění
z papíru, zdobení vajíček a další tvoření s velikonoční tématikou.
Připraveno bude tradiční občerstvení.

propadů, aby bylo následně moţné posoudit příčinu sedání komunikace a
navrhnout trvalé a konečné řešení. Bohuţel se stalo, ţe někdo zasypal
propad v ulici K Pyramidě a nyní nelze určit příčinu propadu.
Kolik nás doposud stála kanalizace:
Příjmy – dotace: 61 895 179,87 Kč
Výdaje: 83 113 521,99 Kč (z toho 19 900 000 Kč hrazeno z úvěru)
Z rozpočtu obce bylo k 31.12. 2014 uhrazeno: 1 318 342,12 Kč
Bohuţel stále není všechno vyhotoveno a také vyfakturováno. V letošním
roce zbývá uhradit zhruba ještě 2 000 000 Kč. A to za ulici Tyršovu, kdy
máme vyfakturován asfalt v šířce 1,4 m a zbylá část komunikace jde
z obecních nákladů, dále asfalt na hlavní komunikaci SUS (zhruba od pana
Svobody k ceduli Nový Jáchymov směrem na Beroun) a pokládka recyklátu
ve zbylých ulicích, kde v závěru roku poloţen nebyl.
Stavy na účtech k 10.3.2016
Základní běţný účet
Účet hospodářské činnosti
Dotační účet
Úvěr na čp. 1
Úvěr na kanalizaci
Pokladna
Pokladna HČ

608 088,26 Kč
592,66 Kč
346,75 Kč
112 919,30 Kč
19 734 200,00 Kč
8 518,00 Kč
8 098,00 Kč

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
Apelujeme na majitele psích miláčků – zajistěte si své pejsky, aby neběhali
po ulicích. Některým občanům, maminkám s malými dětmi a starším lidem
to nemusí být příjemné. Pokud se pejsek ztratí, jsme povinni oznámit
nalezení psa a nechat ho umístit do psího útulku. Cena za den se pohybuje

kolem 120 Kč. Obec hradí umístění psa tři měsíce, pokud si ho z útulku
nikdo nevyzvedne. Za posledního nalezeného psa jsme zaplatili 12 000 Kč.
Za tyto peníze bychom pořídili např. 5 košů na psí exkrementy nebo čtyři
fůry štěrku, který bychom potřebovali na úpravu místních komunikací.
Obecně závazná vyhláška 1/2008, pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích
Vzhledem k tomu, ţe se v poslední době mnoţí stíţnosti na volně pobíhající
psy po obci, upozorňujeme majitele na vyhlášku 1/2008, která stanovuje
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Nový Jáchymov.
Povinnosti majitelů psů
− Psa opatřit evidenční známkou,
− zabezpečit psa, aby volně nepobíhal,
− při pohybu na veřejném prostranství psa vést na vodítku opatřeném
obojkem a je-li delší neţ 3 m, pak i s nasazeným náhubkem, aby pes
neobtěţoval jiné osoby a zvířata, neohroţoval jejich zdraví, ţivoty,
majetek,
− uklízet psí exkrementy.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Na veřejném prostranství je zakázáno, s výjimkou prostor uvedených v této
vyhlášce, volné pobíhání psů. Dále je zakázáno vstupovat se psy na dětská
hřiště, pískoviště a místa určená pro uloţení posypového materiálu.
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
Volné pobíhání psů je moţné na veřejném prostranství Na Rohlíku (nad
fotbalovým hřištěm) a u trafostanice v části obce Pod Chvojinkou. Tyto
prostory jsou označeny tabulkou s textem“ Volný pohyb psů“.
Kontrola a sankce
− Kontrolu a dodrţování této vyhlášky provádí Obecní úřad Nový
Jáchymov,
− porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno
jako přestupek, nepůjde-li o jiný správní delikt postiţitelný podle
zvláštních předpisů nebo o trestný čin.

TJ Čechie Nový Jáchymov
Rozpis jarní části sezóny 2015/2016 - III. třída sk. A
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Datum Výkop
27.3.
15:00
3.4.
16:30
10.4.
16:30
17.4.
17:00
24.4.
17:00
1.5.
17:00
8.5.
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15.5.
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Zápas
Nový Jáchymov – Vysoký Újezd
Srbsko – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov – Mořina
Luţce – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov – Zadní Třebaň
Nový Jáchymov – Tmaň
Niţbor B – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov – Zdice B
Karlštejn – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov – Cembrit Beroun
Svatá – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov – Hudlice
Chodouň – Nový Jáchymov

SDH Nový Jáchymov
Zásahy jednotky v roce 2015
25.2. Nový Jáchymov, technická pomoc
DA-Nissan Terrano: Csík M., Kincl T., Kinclová, Hrdlička, Foltýn
Na ţádost starostky obce jednotka prováděla kácení stromů za točnou
autobusů.
28.2. Nový Jáchymov, technická pomoc
DA-Nissan Terrano: Slánský, Šimon
Na ţádost starostky obce jednotka prováděla kácení stromů za točnou
autobusů.

