MO ČRS Nový Jáchymov
Dne 6. 11. 2021 naše MO ČRS uskutečnila výlov Monstranského rybníka.
Příjemné počasí a nové loviště dopomohlo k hladkému průběhu výlovu.
Celkem bylo vyloveno 1060 kg kapra, 73 ks amurů, lína bylo 60 kg, štik
52 ks. Bílé ryby (plotice, perlíni, karasi) okolo 60 kg.
Až si budete pochutnávat při vánoční večeři na dozlatova opečeném kaprovi,
chtěl bych připomenout něco málo z historie této ryby. Kapr obecný (šupináč,
lysec), byl vyšlechtěn z kapra dunajského Sazana. Sazan má nízké protáhlé
tělo a je dobře přizpůsobený žít v proudících teplých vodách. Původní Sazan
pochází ze střední Asie a již staří Římané si povšimli, že má příznivé
vlastnosti pro chov. Je všežravý, rychle přibývá na váze a dobře snáší
transport. Proto budovali po celé říši rybníky. Do našich zemí se dostal ve
středověku vlivem klášterního hospodářství. Nejvíce se ale o jeho tradici
v Čechách zasloužil Jakub Krčín z Jelčan, rožmberský regent a český
rybníkář.
Za všechny rybáře přejeme našim spoluobčanům mnoho zdraví a příjemné
prožití blížících se vánočních svátků.
Petrův zdar.
-jš-
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Změny v poplatcích za odpady od 1.1.2022
Vážení občané,
s přijetím nového zákona o odpadech, zákon č. 541/2020 Sb., došlo ke změně
zákona o místních poplatcích a k naprosté změně dosavadních způsobů
zpoplatnění odpadového hospodářství. Dlouho jsme se snažili zachovat
poplatek za svoz komunálního odpadu za nádobu, kdy jste si zaplatili pouze
svůj komunální odpad. Všechny ostatní odpady – plasty, sklo, papír, kovy,
bioodpad, nebezpečný odpad atd., plně hradila obec, což v letošním roce
bude cca 700 tisíc Kč. Na základě těchto skutečností Zastupitelstvo obce
Nový Jáchymov zpracovalo Obecně závaznou vyhlášku obce Nový
Jáchymov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
kterou stanovuje paušální poplatek ve výši 960,-- Kč. Poplatek bude
hradit fyzická osoba, která je trvale přihlášena v obci a také majitelé chat a
prázdných domů na území obce, ve kterých nikdo není trvale přihlášen. Slevu
na poplatku budou mít osoby, které dosáhly věku 80 let, a to ve výši 50%.
Vyhláška po schválení bude zveřejněna na webu obce.
Nadále vás však žádáme, TŘIĎTE ODPAD! Snažte se, aby komunální
odpad vznikal jen v minimálním množství a maximum dávejte do
separovaného odpadu.
Od 01.01.2022 bude svoz komunálního odpadu v obci probíhat 1x za 14 dní.
Od 01.01.2022 již nebude možné vozit objemný odpad a bioodpad do
sběrného místa v obci Hudlice „U pily“. Obec Hudlice s obcí Nový
Jáchymov ukončila smlouvu o poskytnutí sběrného místa.
Děkujeme za pochopení

Likvidace bioodpadu na sběrném místě v Novém Jáchymově
Od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 je možné odložit bioodpad na sběrném místě
první sobotu v měsíci.

Zasílání informací občanům e-mailem z webu obce končí
Galileo Corporation, s.r.o., zpracovatel našich webových stránek, ukončuje k
30. 11. 2021 modul „Informace e-mailem“. Z tohoto důvodu již nebudete
zprávy z webu dostávat do e-mailu. Informace z našeho webu můžete
sledovat na svých chytrých telefonech. Využijte proto naši novou mobilní
aplikaci – V OBRAZE. Tato aplikace je volně ke stažení na našem webu.

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov
1. Vánoční jarmark
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá 1. Vánoční jarmark spojený
s tradičním rozsvícením vánočního stromku. Pojďme společně přivítat
nejkrásnější svátky roku v neděli 28. 11. 2021 od 16h v parku u Diany.
Co vás čeká:
• Vánoční jarmark (perníčky, keramika, adventní věnce a dekorace,
háčkované výrobky a další),
• prodejní stánek MŠ Nový Jáchymov,
• rozsvícení vánočního stromku,
• vystoupení žáků MŠ a ZŠ Nový Jáchymov.
Občerstvení zajištěno, rádi ochutnáme i dobroty z Vaší kuchyně.

Spolek Pohoda
Mikulášská diskotéka

Uhraný počet bodů nám dává klid do jarní části sezóny 2021/2022, ale nejsem
s ním spokojen, prohrané poslední 2 zápasy byly velkým zklamáním.
Už hodně dlouho se zamýšlím nad tím, proč v jednom zápase podávají velmi
dobrý výkon všichni hráči a v jiném naopak totálně všichni vyhoří. Hořovice
B (II.poločas), Nižbor oproti Zaječovu, ale hlavně DROZDOVU!!!

Mikuláš v Novém Jáchymově
Neděle 5. 12. 2021. Pokud máte zájem o návštěvu Mikuláše, čerta a anděla,
ozvěte se. Možnost napsat nějaké ty hříchy.
Kontakt: Marie Šlejmarová, tel.: 777 745 757, e-mail:
mana.slejmarka@seznam.cz

Všem hráčům, funkcionářům, fanouškům a jejich blízkým přeji hezké
Vánoce, šťastný nový rok, a hlavně hodně moc a moc zdraví.

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl fotbalu

Děkuji našim fanouškům, kamarádům a příznivcům za věrnost v uplynulém
roce. A ať ve zdraví mohou dále chodit na naše zápasy a fandit perfektně jako
dosud.

Zhodnocení podzimní části sezóny 2021/2022

Zimní příprava: začíná 23. 1. 2022 (neděle) -vytrvalostním tréninkem
v našich krásných lesích. Sraz v 10,00 na hřišti v Novém Jáchymově.
Tréninky na UMT v Králově Dvoře budou upřesněny, zrovna tak jako
přípravné zápasy na UMT na Máchovně.
Soustředění v Borovanech je prakticky domluveno, 10. 3.-13. 3. 2022.
-mr-

Kádr mužstva: 21 hráčů
Přišli: Spousta z Broum, Havlíček z Hudlic
Odešli: Ondračka zpět do Chrustenic, P. Pelc zanechal činnosti ze
zdravotních důvodů
Brankáři: Merhout, Bednář
Hráči: Havel, Cihelka, Semerák, Suchý, Krákora, Novák, Patera, Frydrych,
Vávra, Spousta, Vlček, Spurný, Morstein, Pecha, Cimpa, Havlíček,
OdeeshoYago, Sýkora, Stárek.
Posledně 2 jmenovaní kvůli zranění vůbec nezasáhli do hry. Pecha zasáhl jen
v 1 zápase. A další hráči kvůli zranění také vynechali velkou část zápasů, což
vyplývá z přehledu účasti v mistrovských zápasech.
Tréninky
Z přehledu účasti na trénincích vyplývá, že nejlepší má Spurný 80 %, Suchý
76 %, Morstein, Vávra, Krákora, a Havlíček 60 %. Cihelka a překvapivě
Cimpa 56 %. Ostatní již mají pod 50 %, tady je potřeba výrazně přidat. I když
připouštím, že i zde „zapracovala“ zranění a nemoci.
Tréninky po uvolnění covidových nařízení začaly 17. 4. 2021. Trénovalo se
1x týdně ve čtvrtek na našem hřišti.

V plánu bylo od 12.7. trénovat až do odvolání 2x týdně, úterý a čtvrtek opět
na našem hřišti. Toto se bohužel neuskutečnilo. Důvodem byl 1x přátelský
zápas v týdnu a stav našeho hřiště. 2x se ocitlo díky dešťům pod vodou, kdy
ČOV nestačila pojmout nápor „dešťovky“.
V srpnu se podařilo trénovat 2x týdně, ale už během měsíce září jsme
z důvodů nemocí a pak zranění museli opět korigovat tréninky na 1x týdně.
Od 16.9. jsme prakticky přerušili tréninkovou činnost, z výše uvedených
důvodů.
Přípravné zápasy:
V Nižboru 5.6. prohra 6:8, obrany si vybírali dovolenou.
19.6. u nás odveta s Nižborem, výhra 4:1
7.8. doma Kamenné Žehrovice, Kladenská III. třída, výhra 9:2
15.8. doma Červený Újezd, Praha-západ III. třída, výhra 7:4
Původně dojednaný zápas u nás se Stodůlkami jsme zrušili pro malý počet
našich hráčů.

který pak čel sám na Bednáře a skóroval. Snadno jsme míče ztráceli a hodně
vadilo kluzké hřiště. Naši klouzali, soupeř ne.
Podobný výpadek jsme ale měli i v Zaječově, kde po 2 jednoduchých ztrátách
jsme inkasovali 2 góly.
Naopak si cením bodu ze Žebráka, kde nám chybělo 8 hráčů. A jak se nyní
ukazuje, soupeř měl sice špatný začátek soutěže, ale zatím uhrál o 3 body
více než my.
Cenné jsou 3 body s Chyňavy a bod doma s Neumětely.
Překvapivě jednoznačně jsme po dobrém výkonu přehráli Nižbor, zaslouženě
vyhráli v Tetíně.
Hodnocení zápasu na Cembritu se úmyslně vyhýbám a možná jsme ještě
nedocenili 1 bod v utkání doma rezervou ČLU Beroun.
Dva 10ti brankové zápasy (Stašov, Karlštejn) nehodnotím, velmi slabí
soupeři. Oba jsou zaslouženě na konci tabulky s 1 resp. 4 body.

K chybě došlo (Rosenbaum 1. 8. - 7.8.) při dojednávání zápasu s Košířema,
ten byl pak přeložen na 5.8. Bohužel musel být zrušen, protože naše hřiště
bylo pod vodou.

Skvělý výkon a senzační obrat z 0:4 na 5:4 předvedlo mužstvo ve II. poločase
v zápase s Hořovicemi B. Málokdy se vidí takový obrat a jistě velmi pomohlo
fantastické fandění našich fanoušků.

Mistrovské zápasy:

Ve všech 13 mistrovských zápasech nastoupili pouze 2 hráči: Frydrych a
Krákora.

Kvůli velkému počtu nemocí a hlavně zranění, jsme někdy horko těžko dávali
dohromady 12,13 hráčů. Vypomoci museli i někteří mimo kádr, J. Novák, L.
Bartoš - poděkování
Nejčerstvější je jediná domácí podzimní prohra s Trubínem 0:2, mužstvo
zklamalo v útočné fázi. Doslova katastrofální výkon předvedlo mužstvo o
týden dříve v Drozdově a krutě prohrálo 0:6. Hráči vůbec neplnili taktické
pokyny. Nikdo nezpracoval pořádně míč, o přihrávkách ani nemluvě. Velmi
špatné obsazování hráčů v poli. Vrcholem byl neobsazený hráč na půli hřiště,

Bilance: 45:28 21 b.
7. místo v tabulce
Střelci: 17 Morstein, 11 Frydrych, 4 Spurný, 3 Cihelka, Vlček, 2 Patera
O.Novák, 1 Vávra. 2x vlastní gól soupeře
Na závěr bych chtěl říci, proč nehodnotím jednotlivé hráče. Zásahy nemocí a
zranění byly tak velké a časté, že se jen těžko odhadují důsledky, jaké
zanechávají. Jak ovlivňovaly výkony.

