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Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a nastal nejkrásnější čas v roce – čas vánoční. Zastavte
se na chvíli mezi nákupy vánočních dárků a pečením cukroví, těšme se
z maličkostí a užijme si tuto dobu v kruhu svých blízkých. Přeji Vám
šťastné a veselé vánoční svátky, aby byly obdobím pohody, sváteční nálady
a plné úsměvů. Do nadcházejícího roku 2017 Vám přeji pevné zdraví, štěstí,
lásku, a aby byl rokem dobrým, úspěšným a radostným.
Dagmar Vlachová, starostka obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva
V roce 2016 se uskutečnilo 24 pracovních zasedání zastupitelstva obce
s účastí 77,31 %.
V srpnu byla zkolaudována čistírna odpadních vod a uvedena do trvalého
provozu. Co nás trápí je, že v době deště máme vysoké nátoky, 2x jsme
měli na čističce sací bagr a také obsluha zaznamenala vysoké množství
tuků. Na novou kanalizaci ze stávající jednotné není ještě přepojeno
6 nemovitostí. V ostatních částech obce na novou splaškovou kanalizaci
není připojeno 15 nemovitostí, z toho má 5 vlastní čističku. Během roku
jsme měli problém s čerpadlem u č.p. 1, kde jsme z tohoto důvodu
nainstalovali signalizační zařízení, které upozorní na poruchu čerpadla
a dále jsme instalovali odpočtový elektroměr na spotřebu el. energie pouze
pro čerpadlo. Během celého roku se odstraňují propady na komunikacích,
hlavně v ulici Hornická, Pod Zahrádky a Na Chvojince. Na místech, kde
se to stále propadá, byl proveden průzkum podloží geologem a bylo
zjištěno, že na zásyp byl použit špatný materiál a také, že bylo špatně
hutněno. Na komunikacích nás v budoucnu čeká mnoho práce.
Podařilo se vyřešit letitý problém s hasičárnou, kdy ji obec koupila ve
veřejné dražbě a stala se jediným vlastníkem. Na nemovitosti k datu
14. 12. 2016 není žádné zástavní právo.
Během roku jsme se také zabývali spoustou žádostí o pokácení stromů,
hlavně v parku u Diany, kde jsou stromy vzhledem ke své výšce moc
nebezpečné a před nedávnem byl také poražen, se souhlasem památkové
péče, smrk u č.p. 1.
Získali jsme dotaci 4 000 000 Kč na školku. V současné době probíhá zdění
příček a okna jsou zadány do výroby. V příštím roce bychom rádi získali
dotaci na její dokončení.

Nezapomeňte, že:
1. Specializované preventivní vyšetření může odhalit závažná oční
onemocnění jako je například šedý zákal, zelený zákal, onemocnění
sítnice, okulární degenerace a další.
2. Neléčení očních nemocí může vést až k úplné ztrátě zraku.
3. Není potřeba žádné doporučení k vyšetření, můžete se rovnou
objednat.
Co byste měli ještě vědět:
1. Nadační fond zvyšuje dostupnost péče pro seniory a snaží se
rozvíjet ambulantní a preventivní zdravotní péči.
2. Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění prevence a
ochrany očí. Zároveň se snažíme upozornit, že prevence je pro
všechny levnější a méně bolestivá než následné řešení zanedbaného
stavu.
3. Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými klinikami,
které mají uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Nadační fond Josefa Hycla přináší oční péči pro seniory
s dopravou ZDARMA
Tato zdravotní služba je určena všem osobám starším 65 let, kteří:
 nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře,
 jsou pojištěni u české zdravotní pojišťovny.
Zajistíme vám adekvátní zdravotní péči, objednání a dopravu na vyšetření.
Pokud splňujete výše uvedené, objednejte se na specializované preventivní
vyšetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, zahrnuje
komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a
v případě očního nálezu bude ihned zahájena léčba.
Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými očními
klinikami, které poskytují vysoce kvalitní zdravotní péči plně hrazenou
všemi zdravotními pojišťovnami.
Jak se objednat na preventivní vyšetření ZDARMA?
1. Objednejte se na telefonním čísle nebo e-mailem.
2. Budete informováni o přesném datu preventivního vyšetření.
3. Řidič nadačního fondu Vás vyzvedne v blízkosti Vašeho bydliště a
dopraví Vás k očnímu specialistovi a zpět domů zcela zdarma.
PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE: 277 004 424
Nebo pište na praha@medbus.cz. Další informace naleznete rovněž na
www.medbus.cz.

Voda – v letošním roce se podařilo uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody
se závodem Savea, ale bohužel jsme také obdrželi novou kalkulaci ceny
pitné vody od 1. 1. 2017, kdy cena vody bude 34,90 Kč bez DPH. Z tohoto
důvodu dojde ke změně ceny vody i pro naše občany od 1. 1. 2017. Dále co
se týká vody, potýkali jsme se s jejím nedostatkem, a to je věc, která nás
všechny hodně trápí. Vodu do obce potřebujeme posílit. O tom, jak to
vypadá, jsme Vás informovali v Novém Jáchymováčku v říjnu. V listopadu
byl proveden hydrogeologický průzkum ve 4 lokalitách. Výsledek
průzkumu zatím ještě nemáme, ale v případě, že to dobře dopadne, tak
bychom chtěli požádat o dotaci z národního programu životního prostředí,
kde je možné žádat na průzkumné vrty na zajištění nových podzemních
zdrojů pitné vody.
Finance k 14. 12. 2016:
 Základní běžný účet
 Účet hospodářské činnosti
 Prostředky na obnovu kanalizace
 Úvěr kanalizace
 Úvěr č.p. 1 – splacen v říjnu 2016

4 969 797,10 Kč
44 861,37 Kč
30 000 Kč
18 988 100 Kč
0 Kč

Možná někoho zaskočí zůstatek na běžném účtu, ale je to proto, že jsou to
finanční prostředky na školku, které budou uhrazeny v příštím roce a
v prosinci ještě nejsou uhrazeny faktury.
Rok 2016 nebyl rokem nových investic, ale hodně práce bylo věnováno těm
rozdělaným. Je mnoho věcí, které se ale bohužel nepovedly, a proto nám
zůstávají do příštího roku. Děkuji zastupitelům i všem občanům za
vykonanou práci v roce 2016.
-dv-

SDH Nový Jáchymov
Zákon o požární ochraně ukládá každé obci (podle § 29 odst. 1 písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
povinnost zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů. Ne jinak je to
i v naší obci. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1. To znamená, že
se jedná o jednotku, která zasahuje na území obce i mimo něj, a to v počtu
jednoho družstva. V případě vyhlášení poplachu odesílá krajské operační
středisko Kladno datovou zprávu do modulu kanga+ na naší základně.
Modul provede několik operací, jako je spuštění rotační sirény na budově,
odeslání poplachové SMS zprávy všem 18 členům zásahové jednotky a
vytiskne příkaz k výjezdu techniky. Po vyhlášení poplachu se musí členové
jednotky dostavit co nejrychleji na výjezdové stanoviště, řádně se ustrojit
ochrannými pomůckami (zásahový oblek, obuv, rukavice, přilba, pracovní
polohovací pás). Bez ohledu na roční období, počasí a hodinu musí být
výjezd jednotky proveden do 10 minut od vyhlášení poplachu. Každý člen
musí být zdravotně způsobilý a samozřejmě před ani během zásahu požít
alkohol, ani jakoukoliv jinou návykovou látku. K zásahům při
mimořádných událostech mají hasiči k dispozici tři vozidla, a to osobní
automobil Nissan Terrano II, přívěsný vozík, cisternu značky Tatra a
cisternu značky Karosa, na podvozku Liaz. Vozidla jsou vybavena náčiním
pro zdolání mimořádných událostí, jako jsou požáry, pády stromů, povodně,
vyhledávání osob, záchrana osob a jiné. Mezi technické vybavení patří
požární stříkačka, plovoucí čerpadlo, motorová pila, elektrocentrála,
dýchací přístroje, sada hydraulického ručního nářadí, ruční vyprošťovací
nástroj, ruční radiostanice, žebříky atd. Rádi mezi sebe přivítáme nové
členy, lidí s elánem a obětavostí není nikdy dost.
Tomáš Kincl
velitel družstva JSDH Nový Jáchymov

Sociálně terapeutická dílna „Jiná káva“
Posláním služby sociálně terapeutická dílna „Jiná káva“ je poskytovat lidem
s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor k udržení,
prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu
poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny Jiná káva.
Kontakt: Jan Rohlena, tel.: 605 050 626
e-mail: jan.rohlena@lomikamen.cz
Sociální rehabilitace „Re-start“
Cílem služby sociální rehabilitace „Re-start“ je posilovat soběstačnost lidí
s duševním onemocněním při zvládání běžného života a to tím, že jim
poskytujeme prostor a podporu pro nácvik potřebných sociálních
a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní i terénní
formou mimo prostory organizace.
Kontakt: Petra Zemanová, tel.: 608 638 582
e-mail: petra.zemanova@lomikamen.cz
Služby organizace Lomikámen, z.ú. jsou poskytovány zdarma. Kromě
poskytování sociálních služeb se věnujeme také destigmatizační
a preventivní činnosti v oblasti duševního zdraví. Těmto aktivitám se nyní
můžeme díky podpoře z Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví
věnovat i aktivněji. Kolem duševních nemocí je totiž bohužel stále mnoho
předsudků a mýtů.
Více informací na stránkách naší organizace: www.lomikamen.cz /
www.jinakava.cz.
-pz-

Ostatní

TJ Čechie Nový Jáchymov

Lomikámen, z.ú.

Napsali o nás v Berounském deníku (vyšlo 13. 12.)

Bláznit je lidské!
Duševní onemocnění může postihnout každého člověka v kterémkoli věku –
děti, mladistvé, dospělé i seniory. Je možná častější, než si obecně myslíte –
asi 8 – 12 % populace minimálně jedenkrát za rok přijde k lékaři s potížemi,
týkajícími se duševního/psychického zdraví (poruchy nálady, úzkostné
poruchy, psychózy…) Asi každý čtvrtý člověk trpí jedenkrát za život
duševními problémy, které je potřeba léčit. Mezi lidmi kolují různé mýty
a mylné představy o duševních onemocněních, které nemocného jedince
často stigmatizují a vyčleňují z běžného života. Přitom duševní nemoci
se dají ve velké většině případů úspěšně léčit. Důležité je duševní
onemocnění včas rozpoznat, a co nejdříve začít s léčbou.

„V první části ohlédnutí za podzimem v A skupině třetí fotbalové ligy se
podíváme na vedoucí celek soutěže. Čechie Nový Jáchymov,
nejkompaktnější tým, jehož hlavní údernou silou je útok. Jestli má vedoucí
celek nějakou slabinu, tak je možné ji hledat v obranné fázi. Určitou
nevýhodou je i úzký kádr. Naštěstí pro mužstvo nepostrádal klíčové hráče,
nepostihlo jej ani dlouhodobé zranění. Naopak dokázal využít absence
v řadách soupeřů, vytvořil si dokonce vysoko aktivní skóre, když pětkrát
protivník nastoupil v neúplném početním stavu. Oddíl má nejvěrnější
fanoušky, kteří jej neopustí ani při venkovních utkání. Zmiňovat se o
domácích již tradičních návštěvách by bylo nošením dříví do lesa.
Průměrnou návštěvu 110 diváků může závidět každý pokladník. Oporou
zadních řad je Libor Spurný, který je navíc odborník na standardní situace.
Ve středové řadě má tým největší klenot – Tomáše Frydrycha. Obdobný
borec na trávnících okresních soutěží kopačky neobouvá. Týmu se vyplatil
nový hráč Petr Vondráček. Již několik sezon je možné obdivovat střeleckou
potenci Martina Žaluda, autora 31 branek, jež mu přisoudily pomyslnou
podzimní korunu krále střelců. Když se mu náhodou nedaří, výborně jej
zastoupí Michal Vlček.“

Lomikámen, z. ú.
…poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním…
Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora
lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených
na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti
duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí. Lomikámen
od roku 2007 realizuje dvě registrované služby, sociální rehabilitace
„Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná Káva“. Organizace působí
především v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným
poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou cílovou skupinou.

Diváci
„Největší návštěva, a to 180 diváků, se sešla v Novém Jáchymově na jejich
střetnutí s Cembritem Beroun. Nejméně bylo příznivců v Zadní Třebani,
15 diváků na utkání se Zdicemi B. Soutěž vidělo celkem 5 630 diváků, což
znamená průměr na jedno sehrané utkání 63 diváků.

Jednotlivé oddíly měly následující návštěvy: Nový Jáchymov – 790,
Cembrit Beroun – 695, Zdejcina – 635, Svatá – 610, Hudlice – 420,
Všeradice – 370, Vysoký Újezd – 305, Srbsko – 300, Mořina – 300,
Chodouň – 275, Zdice B – 270, Chrustenice – 265, Nižbor B – 230, Zadní
Třebaň – 165.“
-is-

Zápasy Čechie – podzim 2016
13. kolo – 19. 11. 2016: Nový Jáchymov – Chodouň 14:0 (9:0)
Branky: Žalud 5, Vlček 4, Frydrych 2, Spurný /PK/, Odeesho Yaqo,
Vondráček. Diváků: 40.
12. kolo – 12. 11. 2016: Nižbor B – Nový Jáchymov 2:13 (0:6)
Branky: Vondráček 6, Žalud 3, Spurný 2, L. Bartoš, Stárek. Diváků: 25.
11. kolo – 6. 11. 2016: Nový Jáchymov – Zadní Třebaň 14:0 (7:0)
Branky: Žalud 4, Spurný 3, Vondráček 3, L. Bartoš 2, Stárek, Frydrych.
Diváků: 40.
10. kolo – 29. 10. 2016: Všeradice – Nový Jáchymov 3:3 (2:1)
Branky: Spurný, L. Bartoš, Frydrych. Diváků: 60.
9. kolo – 23. 10. 2016: Nový Jáchymov – Chrustenice 8:1 (4:1)
Branky: Žalud 3, Frydrych 2, Stárek 2, Vondráček. Diváků: 100.
8. kolo – 16. 10. 2016: Svatá – Nový Jáchymov 1:4 (1:1)
Branky: Spurný 2 /1x PK/, Vondráček, Frydrych. Diváků: 170.
7. kolo – 9. 10. 2016: Nový Jáchymov – Beroun - Závodí 2:4 (2:2)
Branky: Vondráček, Frydrych. Diváků: 170.
6. kolo – 2. 10. 2016: Vysoký Újezd – Nový Jáchymov 0:7 (0:3)
Branky: Žalud 2, Frydrych 2, Havel, Vlček, Patera. Diváků: 45.
5. kolo – 25. 9. 2016: Nový Jáchymov – Zdejcina 7:2 (2:1)
Branky: Žalud 3, Vlček 2, Frydrych, F. Bartoš. Diváků: 170.
4. kolo – 18. 9. 2016: Mořina – Nový Jáchymov 0:9 – NEDOHRÁNO
Branky: Cimpa 2, F. Bartoš 2, Žalud 2, Vlček, Vondráček, Frydrych.
Diváků: 30.
3. kolo – 11. 9. 2016: Nový Jáchymov – Zdice B 13:0 (7:0)
Branky: Žalud 5, Frydrych 2, Vondráček 2, Cimpa 2, F. Bartoš 2.
Diváků: 90.

2. kolo – 4. 9. 2016: Srbsko – Nový Jáchymov 1:7 (1:4)
Branky: Frydrych 4 /1x PK/, Žalud 2, F. Bartoš. Diváků: 70.
1. kolo – 28. 8. 2016: Nový Jáchymov - Hudlice 4:2 (3:1)
Branky: Žalud 2, Odeesho Yaqo, Frydrych /PK/. Diváků: 170.
Průběžné pořadí - sezóna 2016 / 2017 (stav k datu: 21. 11. 2016):
13 gólů – Žalud Martin
19 gólů – Frydrych Tomáš
16 gólů – Vondráček Petr
9 gólů – Spurný Libor
8 gólů – Vlček Michal
6 gólů – Bartoš Filip
4 góly – Bartoš Lukáš, Cimpa Václav, Stárek Michal
2 góly – Odeesho Yaqo Jacob
1 gól – Havel Jan, Patera Lukáš
-pm-

MO ČRS Nový Jáchymov
V roce 2016 měl rybářský svaz celkem 100 členů, z toho:




dospělí – 86 členů z toho 3 ženy,
mládež od 16 do 18 let – 2 členi,
děti do 15 let – 12 členů.

Celkem se uskutečnilo 5 brigád, konkrétně 16. 1., 6. 2., 13. 2, 27. 2, 5. 3.
a 19. 3., kdy byly vyřezány nálety na Monstranském rybníce na hrázi a
bylo uklizeno okolo obou rybníků. Rybáři uspořádali dne 14. 5. 2016
členskou schůzi, dne 28. 5. 2016 dětské rybářské závody a dolovnou, kam
se 12. 11. přišlo pobavit 65 platících lidí.
Uvítáme každého nového člena, který má rád přírodu a zvláště ryby a vodu.

