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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
100 lip pro Křivoklátsko
Naše obec se při příležitosti výročí 100 let od založení Československé
republiky připojila k akci „100 lip pro Křivoklátsko“. Cílem akce bylo
v letošním roce vysadit na území Křivoklátska 100 lip, ať už jednotlivě nebo
po skupince lip např. kolem křížku, kapličky atd. a případně je i pojmenovat.
V Novém Jáchymově byla vysazena lípa Pod Chvojinkou, která dostala
jméno Republika.

Co se událo

Datum a místo vydání: 21.11.2018 Nový Jáchymov
Číslo: 11/2018
Periodický tisk územního samosprávného celku
Obecní úřad Nový Jáchymov, Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov
IČ: 00233650
Registrace: MK ČR E 105 43 Náklad: 270 výtisků měsíčně, ZDARMA
Web: www.obecnovyjachymov.cz E-mail: info@obecnovyjachymov.cz
© Linda Havelková, Eliška Bělohoubková, změna textu vyhrazena.

Dne 04.11.2018 se konala tradiční Drakiáda ve spolupráci Spolku POHODA
a kulturního výboru obce. První listopadová neděle bohužel nebyla ideální
pro pouštění draků. Panovalo totiž úplné bezvětří, které nejspíše přispělo
k malé účasti. I přesto se pár nadšenců našlo a jejich draci se vznesly na pár
vteřin do oblak. Vzlet draka však vyžadoval rychlé nohy a velkou dávku
trpělivosti. Zúčastnění byli ocenění ve dvou kategoriích – Nejlépe létající
drak a Nejkrásnější doma vyrobený drak. Výhercům gratulujeme. Děkujeme
pořadatelům a všem, kteří dorazili „vyvenčit“ své draky.
-as-

Advent

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

V rámci akce Rozsvícení vánočního stromu, konané dne 02.12.2018, bude
možné obdarovat děti z dětského domova Pepa nedaleko Příbrami. 14 dětí,
ve věku 3 – 18 let, si nakreslilo svá vánoční přání, která bychom jim rádi
splnili. Přání budou k dispozici u vánočního stromku. Jedno přání může splnit
i více rodin dohromady a vykouzlit tak úsměv na dětské tváři. Zabalené dárky
budou přijímány na Obecním úřadě v úředních hodinách do 17.12.2018.
Poté budou odvezeny do dětského domova, aby je děti mohly na Štědrý den
rozbalit. Ježíškům předem děkujeme.
-as-

Hledáte odpovědi na následující otázky?
 Proč se to stalo zrovna mě? Proč zrovna já?
 Jak a kde podat trestní oznámení?
 Jak získat informace o vyšetřování?
 Jak sepsat odvolání?
 Jak uplatnit nárok na náhradu škody?
 Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
 Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace
o průběhu trestního řízení?
 Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a
strachu?
 Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty a starosti?

Prosincové události

Rádi Vám dáme či pomůžeme hledat odpovědi. Naše služby poskytujeme
zdarma a anonymně.







Pomoc a poradenství jsou bezplatné.
Podpora a pomoc všem obětem trestných činů.
Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu.
Poradenství s orientací v trestním řízení.
Základní právní informace.
Zprostředkování dalších služeb.

Poradenské hodiny
Pondělí
14:00 – 17:00 hod.
Středa
9:00 – 12:00 hod.
Poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny, a to telefonicky nebo
e-mailem.

Radost a zábavu nezkazila ani skutečnost, že po pár hodinách došlo pití i
sklenice. Díky profesionální kolegialitě personálu hotelu Diana bylo brzy vše
napraveno.
Jsme velice rádi, že i v tak uspěchané době si lidé našli čas pobavit se,
zatancovat a popovídat si.
-jš-

Ostatní
Oznámení
Začátkem roku 2019 mám záměr převzít ordinaci praktického lékaře
v Hudlicích od firmy Mediba MUDr. Michala Bureše se zachováním rozsahu
poskytované péče. S převodem je spojena nutnost provedení spousty
administrativních a technických úkonů, které řeším s předstihem. Budu se
snažit plynule navázat na stávající provoz ordinace. Je však možné, že první
týden v lednu z provozních důvodů bude muset nezbytnou péči zajistit ještě
firma Mediba MUDr. Michala Bureše v ordinaci Králův Dvůr a Beroun.
Doufám, že zachováte ordinaci praktického lékaře v Hudlicích svou přízeň.
Těším se na Vás.
MUDr. Sergej Kafka
Eskulapius s.r.o.

Inzerce
Pronajmu garáž p.č. st. 383 v ulici K Pyramidě. Cena dohodou. Bližší
informace na tel. č. 736 768 842.

TJ Čechie Nový Jáchymov
Okresní přebor – sezóna 2018/2019
Hodnocení podzimu 2018 očima trenéra
Čtvrté místo v tabulce se ziskem 24 bodů je, vzhledem k výpadkům mužstva
především v domácích zápasech, nad očekávání. Během podzimu jsme
střídali vysoká vítězství (venku Březová 5:1, doma Komárov 7:1, venku
Broumy 7:2) s vysokými prohrami (venku Neumětely 2:5, doma Karlštejn
2:6, doma Drozdov 2:5, venku Trubín 1:5). Po zápase v Trubíně jsem,
vzhledem ke zbývajícím čtyřem zápasům proti silné rezervě Berouna a
mužstvům z popředí tabulky, uvažoval o reálném zisku 6 bodů. Po dlouhém
uvažování jsem se právě proti Berounu rozhodl pozměnit složení mužstva.
Na místa stoperů se přesunuli Vávra (hráč Hýskova, který přišel před
zápasem v Broumech) a Krákora. Spurný pak posílil útočnou fázi. Krákora
zahrál na svém postu výborně a Vávra s velkým přehledem obranu dirigoval.
Spurný útočnou fázi oživil a prosadil se střelecky. Navíc na podzim kopal
čtyři penalty a všechny proměnil. Stal se druhým nejlepším střelcem se sedmi
brankami. Proti, do té doby neporažené, Tlustici jsem pozměnil také základní
rozestavení a hráli jsme poprvé v sezóně systémem 4-2-3-1. Po delším
zranění nastoupil Cimpa a velmi kvalitně odehrál zápas na postu
defenzivního záložníka. V posledních čtyřech zápasech jsme získali plný
počet 12 bodů, skóre 13:7 a poskočili na čtvrté místo v tabulce s celkovou
bilancí 13 zápasů, 8 výher, 0 remíz, 5 proher a skóre 43:35. Počet obdržených
branek je děsivý. Obranná činnost mužstva nebyla na odpovídající úrovni.
Přechodová fáze z útoku do obrany je strašně pomalá, i přes veškerá
upozorňování před zápasy i během nich. A to disponujeme velice kvalitní
brankářskou dvojicí, která snad nezavinila jediný gól. Merhout odchytal osm
zápasů, Bednář pět plus 1 pohár OFS – měl drobné zranění. V zápasech
s Karlštejnem a Drozdovem jsme vyrobili během druhých poločasů

neuvěřitelné množství individuálních chyb (ztráty míče na naší polovině
hřiště – Spurný, Pecha). V útočné fázi naopak prokazujeme již delší dobu
určitou kvalitu a šance si vytváříme. Hodně se do šancí dostává Morstein,
hodně jich zahazuje, ale přesto je nejlepším střelcem podzimu s 15 brankami.
Poměrně široký kádr se během sezóny kvůli zranění hodně zužoval (Bednář,
Havel, Patera, Stárek, Cimpa) a v některých zápasech jsme měli minimum
hráčů (Pecha, Vlček, L. Bartoš). F. Bartoš a Žalud nám vypomohli ve dvou
zápasech. Dobrou zprávou je, že po vážném zranění se do mužstva vrátil Petr
Pelc. Zranění se podepsala na tréninkové účasti, se kterou jsem velmi
nespokojen. Solidní účast mají pouze Morstein (60 %), Cimpa (69 %),
dobrou Spurný (75 %) a velmi dobrou Červenka a Merhout (oba 81 %).
Nespokojenost panuje se třemi červenými kartami – Červenka,
Frydrych, Krob!!!
Trocha statistiky:
všech 13 zápasů odehráli Spurný, Morstein, Odeesho Yaqo, 12 zápasů
odehráli Červenka a Merhout. Obdrželi jsme 28 žlutých karet (Frydrych 5,
Krákora, Krob, Odeesho Yaqo po 3). Vstřelené branky: 45 – Tlustice,
44 – Trubín, 43 – Nový Jáchymov. Obdržené branky: 59 – Broumy,
52 – Komárov B, 45 – Stašov, 36 – Neumětely, 35 – Nový Jáchymov.
Zimní příprava začíná 26.01.2019 tréninkem na našem hřišti od 10:00 hod.
Soustředění bude 07. – 10.03.2019 opět v Borovanech (jižní Čechy).
Na 09.03.2019 odpoledne je naplánován zápas s domácími (účastník
Okresního přeboru okresu České Budějovice – po podzimu jsou na 10. místě
se ziskem 14 bodů).
-mr-

AMK Nový Jáchymov
V letošním roce nás reprezentovali Martin Moravec, Tomáš Moravec, Jakub
Koutný a Matěj Hrdlička. Martin, Tomáš a Jakub bojovali o umístění v ŠAC
(Šumavský amatér cup). Martin skončil celkově 8, Kuba 21 a Tomáš 36
z celkových 98 jezdců. Matěj se zúčastnil závodů v Motul Cupu, Přeboru
středních a západních Čech, Sedlčansko-slapského poháru a vyzkoušel
si i závod Mezinárodního mistrovství České republiky, kde si dojel pro pěkné
17. místo. V polovině sezóny však přišlo vážné zranění a dvojitá zlomenina
si vyžádala delší přestávku. I přesto Matěj dokázal vybojovat 5. místo
v západních Čechách, 11. ve středních Čechách a po velkém boji
v posledních závodě Sedlčansko-slapského poháru si dojel pro celkové
1. místo za sezónu 2018.
Všem klukům děkujeme za výbornou reprezentaci AMK Nový Jáchymov.
Děkujeme všem sponzorům a fanouškům, kteří nás podporují a budou
podporovat i v příští sezóně.
-zh-

MO Český rybářský svaz
Dolovná
Jako každým rokem členové MO ČRS uspořádali tradiční dolovnou. Musím
se přiznat, že po zkušenostech z minulých let panovaly obavy, zda vůbec
přijde dost lidí. O to větší bylo překvapení, když jsme museli již kolem 21
hodiny přidávat další stoly. Celkem se sešlo 118 platících hostů. Bohužel, na
některé návštěvníky již nezbylo místo. Nikdo nepředpokládal takovou účast.
K tanci a poslechu hrála kapela Ideal band. Byla připravena bohatá soutěž o
ceny. První cena byla štika, dále dvacet kaprů, celkem 150 cen.
Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
Především firmě FORTE a pivovaru Berounský Medvěd.

