Jarní úklid
Spolek Pohoda Nový Jáchymov pořádá „Jarní úklid“ dne 1. 4. 2017. Uklízet
se bude ve třech částech – pod lesem, okolo potoka, okolo silnice směr „druhý
rybník“. Sraz je v 14:00 hodin v parku u Diany, kam se následně vrátíme a
společně si opečeme buřtíky. Pytle a drobné občerstvení zajištěno, s sebou si
vezměte rukavice.

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Svoz nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad – tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí.
Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady
nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Do nebezpečného odpadu patří:
olejové filtry, akumulátory a baterie, maziva, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, léky, barvy, laky, ředidla, kyseliny, zásady,
rozpouštědla, pesticidy, chemikálie aj.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 11. 3. 2017
v 9:00 hodin na návsi.
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Obec Nový Jáchymov zveřejňuje záměr pronajmout objekt nemovitosti
č.p. 24 v Boháčkově ulici k provozování restaurace Pod Kaštanem včetně
sálu a neobývaného 1. patra s výjimkou garáže a dílny s vlastními vchody
v podsklepení objektu. Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru
vyjádřit a podat své nabídky na Obecní úřad Nový Jáchymov.

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
Apelujeme na majitele psích miláčků – zajistěte si své pejsky, aby neběhali
po ulicích. Některým občanům, zvláště maminkám s malými dětmi
a starším lidem to nemusí být příjemné.
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 než 3m, pak i s nasazeným náhubkem, aby pes
neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich zdraví, životy,
majetek,
 uklízet psí exkrementy.
Na veřejném prostranství je zakázáno volné pobíhání psů, s výjimkou prostor
Na Rohlíku (nad fotbalovým hřištěm) a u trafostanice, v části obce Pod
Chvojinkou. Tyto prostory jsou označeny tabulkou s textem „Volný pohyb
psů.“ Dále je zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště, pískoviště a místa
určená pro uložení posypového materiálu. Neustále dochází k porušování
vyhlášky, porušení povinností stanovených vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních
právních předpisů nebo o trestný čin.

Poplatky za psy
Poplatky za psy se budou vybírat současně s poplatky za vodné, stočné a
popelnice za II. Q 2017. Kdo ještě nenahlásil na obecním úřadě počet psů,
nebo změnu, prosím učiňte tak do 30. 6. 2017. Děkujeme.

Březnové události

Odběry vody
Už jsme hodně napsali o vodě. Stále je zde ten samý problém. Nedostatek
a velké úniky. Vystavěl se vodovodní řád provozovaný obcí a voda je
dodávána ze zdrojů společnosti Savea. Podařilo se vyměnit prakticky všechna
stará osinko-cementová potrubí za plastové rozvody a omezit tak úniky
a poruchy, tento měsíc byla zrekonstruována vodoměrná šachta v Letné.
Provádíme denní odečty vody a porovnáváme je s množstvím vody
fakturované Saveou. Stále nám však nevychází prostý součet veškeré vody
dodané občanům vůči množství vody odebrané ze Savey a změřené i našimi
vodoměry. Toto množství není nijak zanedbatelné. Jak již bylo řečeno,
výměnou potrubí prakticky zmizely úniky a jedinou možností tedy je,
že ne veškerá voda, která je dodána do domů je také účtována – laicky řečeno,
někdo odebírá vodu načerno.
Je mnoho způsobů, jak vodu neoprávněně odebírat, od vedlejších odboček po
různé drátky a magnety a podobně. Namísto výčtu těchto způsobů je zde
názorně popsán a zobrazen SPRÁVNÝ příklad zapojení vodoměru:
1. Vodoměr musí být umístěn bezprostředně na vstupním potrubí, před
ním nesmí být nic jiného než šroubení k přívodnímu potrubí
a jednoduchý uzavírací ventil bez vypouštěcího kohoutu proti mrazu.
2. Spoj mezi přívodním potrubím a vodoměrem musí být zaplombován.
3. Za vodoměrem by měla být umístěna zpětná klapka a uzavírací ventil.
4. Spoje mezi vodoměrem a zpětnou klapkou musí být zaplombován,
stejně jako na vstupním a výstupním ventilu.
5. Vodoměr musí mít zaplombované víčko.
6. Vodoměr musí být ve vodorovné poloze.
7. Na obou stranách měřidla je třeba podle požadavku typového
schválení dodržet takzvané uklidňující délky potrubí pro zajištění

laminárního proudění vody. Jenom tak může vodoměr měřit spotřebu
s požadovanou přesností.
Jak již bylo řečeno na začátku, provozovatelem vodovodního řádu v obci
je obec samotná. Není to standardní řešení a znamená to zvýšenou zátěž pro
celý obecní úřad – odečty, fakturace, atd. Standardním postupem je, že
vodovodní řád provozuje specializovaná společnost, např. VaK Beroun.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Věře Šindelářové a Martě
Pastyříkové za příjemně strávené odpoledne při Proměně. Proměna dvou
výherkyň se díky jejich šikovnosti velmi zdařila.
Kontakt:
Věra Šindelářová, kosmetika, tel.: 721 619 082
Marta Pastyříková, kadeřnictví, tel.: 608 272 764

TJ Čechie Nový Jáchymov
Rozpis jarní části sezóny 2016/2017 – III. třída sk. A

Taková společnost pak přísně dbá na to, aby nedocházelo k černým odběrům,
a zamezuje tomu výše popsanou správnou instalací, a také požadavkem na
umístění vodoměrů na pozemku obce, což prakticky znemožní jakýkoliv
černý odběr, ale i přinese další náklady, které samozřejmě platí občané. A to
nechceme. Na druhou stranu nemůžeme tolerovat žádné černé odběry.
Nezbývá nám tedy než si udělat srovnání počtu skutečně žijících občanů v
domech a tam, kde je neúměrně malá spotřeba začít provádět důkladné
kontroly.
Kontroly budeme provádět v jarních a letních měsících.

Kolo
Datum
Výkop
14
26.3.
15:00
15
2.4.
16:30
16
9.4.
16:30
17
16.4.
17:00
18
23.4.
17:00
19
30.4.
17:00
20
7.5.
10:15
21
14.5.
17:00
22
20.5.
17:00
23
28.5.
17:00
24
3.6.
17:00
25 10. – 11.6.
26
18.6.
10:15

Zápas
Hudlice – Nový Jáchymov (hřiště NJ)
Nový Jáchymov – Srbsko
Zdice B – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Mořina
Zdejcina – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov – Vysoký Újezd
Cembrit Beroun – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Svatá
Chrustenice – Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Všeradice
Zadní Třebaň – Nový Jáchymov
VOLNO
Chodouň – Nový Jáchymov

