Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Vážení občané,
v platnosti je stále veřejná vyhláška upravující užívání veřejného
prostranství. Žádáme vás, abyste neodkládali stavební materiál, dřevo,
odpad a jiné na obecních pozemcích. V opačném případě nahlásili užívání
veřejného prostranství a řádně za něj zaplatili místní poplatek. Ohlašovací
povinnost a úhrada místního poplatku je stanovená obecně závaznou
vyhláškou.
V případě užívání veřejného prostranství bez zaplacení místního poplatku
má obec právo vystavit platební výměr a dlužnou částku vymáhat.
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V uplynulém
měsíci
dostaly
webové
stránky
obce
www.obecnovyjachymov.cz nový kabát. Nyní jsou přehlednější, modernější
a občané se na nich mimo jiné mohou zaregistrovat k odběru informací,
které mu budou zasílány prostřednictvím jeho e-mailové schránky.

Události
Prázdninový program kulturních akcí
V sobotu 01.08.2020 se uskuteční na letním parketu vinárny U Cechu
diskotéka. Začátek bude v 19:00, vstupné 60,- Kč. Hraje DJ Arny
V sobotu 22.08.2020 se uskuteční loučení s létem pro děti. Program zajistí
bavič, komik a kouzelník Cucíno (www.cucino.cz). Akce se bude konat od
15:00 hod. v areálu vinárny U Cechu. V případě špatného počasí se akce
přesune do Restaurace Pod Kaštanem.
Dále se uskuteční 22.08.2020 koncert rockové kapely Bugr od 20:00 hod.
též v areálu vinárny U Cechu. Vstupné 100 Kč.

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl tenisu
Tenisový turnaj o pohár zakladatele klubu
Vážení sportovní kamarádi a přátelé Olšiny,
přijďte si zahrát nebo se jen podívat a povzbudit hráče
na letošní již 17. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách.
Turnaje se mohou zúčastnit hráči sportující v tomto
areálu.
Datum konání:
Místo konání:
Prezence:
Startovné:
Podmínka účasti:

sobota 29. 8.2020
tenisové kurty v Olšinách
8:00 – 8:30 hod.
300 Kč (v rámci startovného občerstvení)
hráč hraje pravidelně nebo občas v Olšinách

Diváci si během turnaje můžou zakoupit občerstvení. Po skončení turnaje se
uskuteční v areálu přátelské posezení.

Přijďte si zahrát
Na tenisových kurtech v Novém Jáchymově přivítáme nové členy i
rekreační hráče.
Přivítáme nové členy a hráče jak z řad starousedlíků, ale i nových občanů
Nového Jáchymova a okolí, kteří mají zájem o sport a chtějí se zapojit do
klubového života při rozvoji a údržbě tenisové oázy Olšina.
Přijďte mezi nás

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl fotbalu
TJ Čechie Nový Jáchymov shání výpomoc - příprava klobás na fotbalovém
hřišti. Jedná se vždy o neděli jednou za 14 dní dle rozpisu zápasů.
Požadujeme příchod hodinu před zápasem, roztopení grilu, příprava klobás,
závěrečný úklid u grilu. Nabízíme finanční odměnu a silný fotbalový
zážitek. Případní zájemci prosím kontaktujte Libora Spurného 724 068 884.

Ostatní
Dovolená v ordinaci Hudlice
03.08.2020 - 07.08.2020
zastoupí MUDr. Michal Bureš
ordinace na adrese Kostelní 166, Centrum, 266 01 Beroun
tel.: +420 315 629 668
V akutních případech je domluveno ošetření na akutní interní ambulanci
Rehabilitační nemocnice Beroun bez nutnosti předchozího objednání - 24
hod. služba (domluveno s prim. MUDr. K. Sochorem, CSc.)

