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Novelou zákona o vodách č. 113/2018 Sb., je nově v § 38 odst. 8 stanovena
povinnost pro ty, kteří odpadní vody likvidují v bezodtokových jímkách.
Znění zákona: "Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních
vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních
dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten,
kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v
bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství
odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny."
Účinnost tohoto zákona je od 01.01.2021, ale doklady si mohou příslušné
úřady vyžádat za 2 kalendářní roky zpětně, to znamená od 01.01.2019. Z
tohoto důvodu si tyto doklady řádně zkontrolujete a uchovejte k případné
kontrole.

Základní a mateřská škola

metodou je užití tzv. insekticidní sítě, která je napuštěná účinnou látkou
eliminující podkorní hmyz (průhledná síťovina tmavě zelené barvy).

Vážení občané,
01.09.2019 zahájíme provoz v naší nově vybudované mateřské škole.
Budova bude sloužit i pro žáky základní školy a to proto, že společně
s výstavbou prostor pro mateřskou školu probíhala i výstavba kuchyně a
jídelny pro obě budovy. V červenci bude stavba dokončena včetně
venkovních úprav. Pak už nám bude zbývat „pouze“ budovu vybavit
nábytkem a hračkami. Nábytek pořídíme z dotace, ale hračky bohužel ne.
Proto se obec rozhodla na pořízení hraček a herních prvků vyhlásit veřejnou
sbírku, která byla schválena Krajským úřadem Středočeského kraje. K
18.06.2019 je stav této sbírky 7.900,37 Kč. Bohužel na pořízení hraček pro
25 dětí nám tyto finanční prostředky nestačí, proto vás znovu chci požádat o
příspěvek, abychom je dětem do mateřské školy mohli pořídit. Věřte, že i
příspěvek ve výši 100,-- Kč nebo 200,-- Kč je v součtu od nás všech velkým
darem pro naše děti. Finanční příspěvek můžete vložit do pokladny na
obecním úřadě anebo zaslat převodem na účet u České spořitelny, a.s., číslo
účtu: 030031 – 0363878349/0800. Ještě jednou vám velice děkuji za vaše
příspěvky a budu se moc těšit na den otevřených dveří v mateřské škole,
který se uskuteční během měsíce srpna, o jehož přesném termínu vás budu
informovat.
Přeji všem krásné a ničím nerušené léto a dovolenou
Dagmar Vlachová
starostka obce

Toto řešení bude využito v regionu pouze výjimečně jako přímá obrana v
místě velkého napadení. Místo aplikace této sítě bude jasně vyznačeno
páskou a cedulkou. Obecně nebude tento prostředek obrany užitý v těsné
blízkosti turistických tras a lidských obydlí, kde je riziko kontaktu například
dětí.
Borovice a jedle se zpracovává postupně, ovšem bude to chtít trochu
shovívavosti při procházce lesem. Lesnictví se navíc potýká s nedostatkem
pracovníků v těžbě dřeva a návazných činnostech. K tomu se ještě přidaly
veliké odbytové problémy, kdy o dřevo není zájem. Odběratelé mají plné
sklady a nestíhají dřevní hmotu zpracovávat. Klesá také cena dřeva (např. u
pilařské kulatiny až na 1/3 oproti ceně na začátku roku 2018), a tím pádem
je zpracování u menších vlastníků lesa až na samé hranici rentability,
mnohdy i pod ní.
I listnaté dřeviny trpí suchem, houbovými patogeny a hmyzem. V mladých i
starých porostech uvidíte proschlé i zcela suché duby, jasany, olše, javory.
Sucho je komplexní problém, který musí řešit vlastníci lesa v celé Evropě.
A jak vidí lesníci budoucnost křivoklátských lesů? To je téma na další
článek.
-mp-

Restaurace Pod Kaštanem

V lesnickém parku se aktivně bojuje s kůrovcem
Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem
a následně podkorním hmyzem. Výrazné problémy jsou zatím regionálního
charakteru, ovšem výhled v dlouhodobém horizontu je nejistý pro
podstatnou část Evropy. Lesy Křivoklátska jsou též postiženy negativními
vlivy a jednotlivé dřeviny na tuto situaci různě reagují.
Dřeviny, které mají velký problém, jsou v podstatě tři. Smrk, borovice
a jedle. U všech tří jehličnanů je to právě kombinace sucha, které oslabilo
imunitu celých porostů a následně v mnoha případech nástup různých druhů
kůrovců, kteří se specializují na jednotlivé dřeviny. Lesníci ale zjišťují
i pouze uschlé stromy, které nejsou kůrovci vůbec napadeny. Zkrátka, sucho
udeřilo v mnoha lokalitách tak zásadně, že schnoucí stromy již nebyly ani
atraktivní pro podkorní hmyz.
Lesníci musí volit priority ve zpracování poškozených dřevin a stromů
v obraně proti hmyzu. Zásadní je obrana proti kůrovcům na smrku.
Tito lýkožrouti dokáží působit kalamitní škody velkého rozsahu a tím
ohrožují i další majetky v regionu. Hlavním úsilím lesníků je tedy zpracovat
a asanovat napadené smrkové dřevo. Je to každodenní lesnická činnost, kdy
se vyhledávají jednotlivé napadené stromy v porostech a zadávají se k
těžbě. Bez této mnohdy až detektivní práce lesníků by se to neobešlo. Jeden
napadený a neasanovaný strom může na konci léta zapříčinit napadení již
několika desítek dalších stromů. Klasické způsoby obrany jsou již často
nedostatečné, a tak přichází na řadu i nová řešení. Takovou novou věcí, se
kterou se můžete při procházce lesem setkat, je textilní tkanina
(neprůhledná textilie černé barvy). Pokrývá se s ní chemicky ošetřené dřevo
na skládkách, aby byla aplikace přípravku více účinná a aby se zabránilo
kontaktu ostatních živočichů s ošetřeným dřevem. Další velice účinnou

Otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

13:00 – 22:00 hod.
13:00 – 22:00 hod.
11:00 – 22:00 hod.
11:00 – 22:00 hod.
8:00 – 22:00 hod.
8:00 – 22:00 hod.
11:00 – 22:00 hod.

Všechny vás srdečně zve a těší se na vás Viera Pihíková.

Prázdninové události
Rozpis letních akcí
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá dne 29.06.2019 na letním
parketu vinárny U Cechu diskotéku. Hraje DJ MobiShow. Začátek je
v 19:00 hodin. Vstupné je 60,- Kč.
Další akce:
20.07.2019
03.08.2019
24.08.2019

Country večer
Diskotéka
koncert skupiny Bugr

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl fotbalu

Ostatní

Memoriál Františka Spurného

Informace o plánované dovolené v ordinaci praktického

V sobotu 03.08.2019 se uskuteční již 9. ročník turnaje starých gard
Memoriál Františka Spurného. Účast přislíbila dvě mužstva Nového
Jáchymova, SKP České Budějovice a FK Tmaň. Turnaj se odehraje v areálu
fotbalového hřiště Čechie Nový Jáchymov. První zápas začne v 9:00 hodin.
Občerstvení bude zajištěno. Více informací naleznete na vývěsních
plochách v obci.

Hodnocení sezóny 2018-2019
Porovnání sezón 2017/18 a 2018/19
Po postupu do vyšší soutěže se říká, že druhý rok bývá daleko horší než ten
první. V našem případě to neplatí, protože jsme se umístili na stejném
místě. Ano v sezóně 2017/2018 jsme skončili celkově na 6. místě s bilancí
26 12 5 9 77:75 41 b. V tabulkách doma, venku jsme obsadili shodně
6. místo. Doma jsme získali 26 b. a venku 15 b. V té letošní celkové jsme
skončili také na 6. místě, ale bilance je o něco lepší 24 12 4 8 77:69 40
b. V tabulkách doma, venku je téměř shoda. Doma – 6. místo s bilancí 12
6 2 4 39:36 20b., venku – 4. místo s bilancí 12 6 2 4 38:33 a také 20b.
Hodnocení jara 2019
Mužstvo podávalo v průběhu jara 2019 nevyrovnané výkony. Za propadáky
považuji první 3 kola se slabými soupeři Neumětely, Broumy, Karlštejn jen nerozhodné výsledky. Dále jsme zklamali na Chyňavě, doma
s Trubínem a ve II. poločase na ČLU Beroun. Naopak jsme velmi dobře
zahráli v Drozdově, Tlustici, Žebráce, doma s Cembritem a v posledním
zápase sezóny doma s Březovou, když jsme podruhé na jaře otáčeli
nepříznivý výsledek 0:3 na konečných 6:3. Z 0:3 jsme otáčeli také v utkání
doma s Neumětely, ale tady jsme stačili jen vyrovnat na 3:3. Stále jsem

lékaře Hudlice v měsících červen, červenec a srpen
Dovolená:
24.06.2019 - 28.06.2019
29.07.2019 - 05.08.2019
Zastupuje MUDr. Kollárová Zuzana, Poliklinika Králův Dvůr (Průmyslová
614, 267 01 Králův Dvůr).
Ordinační doba:
Po: 09:00 – 14:00
Út: 12:00 – 18:00
St: 09:00 – 14:00
Čt: 08:00 – 13:00
Pá: 09:00 – 13:00
Kontakt tel.: +420 606 096 741 (vhodná telefonická domluva)
V akutních případech domluveno ošetření na akutní interní ambulanci
Rehabilitační nemocnice Beroun bez nutnosti předchozího objednání - 24
hod. služba (domluveno s prim. MUDr. K. Sochorem, CSc.).

MO ČRS Nový Jáchymov
Blíží se prázdniny a doba dovolených. Většina rybářů se těší na dovolenou
strávenou u vody, kdy za ranního rozbřesku nahodí pruty a čeká na první
záběr. Pozoruje i okolí, jak se příroda probouzí do nového dne. Za místní
organizaci můžeme pomalu rekapitulovat první polovinu roku.
K 12.06.2019 čítá místní organizace 120 členů, což je oproti loňskému roku
nárůst skoro o 15 členů. Potěšující je, že se převážně jedná o děti a mládež.
Na jaře jsme splnili tzv. zarybnění prostředního rybníka předepsaným
počtem vysazených ryb. Byli vysazeni kapři, štiky, amuři a úhoří monté.
Dne 08.06.2019 jsme pořádali dětské rybářské závody, a i když foukal vítr a
nechytalo se hodně ryb, věříme, že děti byly spokojené. Při opékání buřtů se
zahřály a po skončení závodu si každý odnesl nějaký ten dárek.
V realizaci akce odbahnění Monstranského rybníka se pokračuje. Dne
06.06.2019 a 07.06.2019 byly odebrány vzorky bahna k laboratorním
rozborům, které určí jak naložit s vytěženým bahnem. Všem obyvatelům
naší obce přejeme klidné a slunné prázdniny.
Za MO ČRS Petrův zdar
-jš-

velice nespokojen s obrannou činností celého mužstva. V obou případech se
jedná o 4. nejhorší obranu. Naopak k útočné hře nejsou velké výhrady,
v sezóně 2018/2019 se jedná 2. nejlepší útok. Nejlepší střelci jara: Morstein
16, Frydrych 6, Žalud, Krob po 3.
V širším kádru jsme před jarní částí sezóny měli celkem 21 hráčů.
Brankáři: Bednář, Merhout
Obránci: Havel, Krákora, Spurný, Cimpa, Vávra, Stárek, Červenka, Král
Záložníci: Patera, Krob, Frydrych, Odeesho, L.Bartoš, Pecha,
Útočníci: Morstein, Pelc, Vlček, F.Bartoš, Žalud
Kvůli zranění a jiným povinnostem jsme nehráli ani jednou ve stejné
sestavě. V některých zápasech jsme horko těžko dávali dohromady sestavu.
Tlustice (na střídání Plachý), Stašov (Havel), Drozdov (nikdo), Broumy
(Frydrych), Neumětely (Pelc), Březová (Merhout). V průběhu sezóny přišel
ještě Cihelka, ale ten doléčuje zranění po operaci a odehrál pouze 2
poločasy. Ani jednou do mistrovských bojů nezasáhli Král a F.Bartoš (hrál
jen pohár na Tetíně). Sporadicky nastupoval L.Bartoš. 6 zápasů za
vyloučení stál Vávra. Zranění se nevyhnuli: Pecha, Pelc, Patera, Žalud,
Havel, Stárek, Bednář. Za Bednáře se podařilo před zápasem v Tlustici
zaregistrovat Křemena, který podal velmi dobrý výkon a na vítězství se
výrazně podílel. V tomto zápase hrál po dlouhé době Joukl a podal také
velmi dobrý výkon. Po zápase doma se Stašovem ukončil kariéru Krob.
Ještě trochu statistiky:
bilance jara 2019: 12 5 4 3 41:35 19 b.
12 mistrovských zápasů: neodehrál nikdo
11 zápasů odehráli: Merhout, Havel, Krákora, Odeesho Yago, Frydrych,
Morstein, Červenka
10 zápasů: Spurný

9 zápasů: Cimpa
8 utkání: Stárek
7 zápasů: Vlček
6 utkání: Patera, Krob
Účast na trénincích v % (na jaře 2019 se uskutečnilo celkem 24
tréninkových jednotek): Merhout 79, Spurný 75, Havel 71, Morstein 67,
Vávra 63, Krákora 58, Stárek 54, Vlček 50, Frydrych 50
Nejlepší střelci v celé sezóně: Morstein 31, Frydrych 11, Spurný 8
Plán letní přípravy sezóny 2019/2020
- zahájení 12.07.2019 PÁ, tréninky ST, PÁ od 18:00 v Novém
Jáchymově
- přátelské zápasy (předběžně dojednány) : Stodůlky, Košíře (chtějí
hrát v týdnu), Králův Dvůr B – vše na našem hřišti
- mistrovské zápasy začnou 16., 17.08. 2019
Sledujte stránky www.cechie-fotbal.cz
Z mimo fotbalových aktivit pak bylo dokončení rekonstrukce WC pro hráče
uvnitř kabin a úplná rekonstrukce sprch. Velké poděkování patří všem, kteří
se na tom podíleli. Zvlášť bychom chtěli poděkovat Marcelovi Plachému,
který měl hlavní podíl.
Hráči a vedení děkují všem našim fanouškům a sponzorům za přízeň
v uplynulé sezóně.
-mr-

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl tenisu
Vážení sportovní kamarádi a přátelé Olšiny,
přijďte si zahrát nebo se jen se podívat a povzbudit hráče na letošní již 16.
ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách k uctění památky zakladatele klubu
Františka Tomsy. Turnaje se mohou zúčastnit hráči sportující v tomto
areálu.
Datum konání:
Místo konání:
Prezentace:
Startovné:
Míče:
Pořadatel turnaje:

24.08.2019
tenisové kurty v Olšinách
8:00 – 8:30 hod.
300,- Kč (v rámci startovného občerstvení)
zajistí pořadatel
TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl tenisu

Podmínka účasti:
- hráč hraje pravidelně nebo občas v Olšinách
- musí mít dobrou náladu (už od rána)
- chuť hrát (celý den)
- a poté se i pobavit (dle kondice)
Po skončení turnaje proběhne v areálu přátelské posezení, občerstvení
(pivo, …) je zajištěno.
Srdečně Vás zve Olšina tenis

