Ostatní

Nový Jáchymováček

Dementia – Pečujete o seniora? Pomůžeme!
•
•
•
•
•

Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat, a nevíte, co vás čeká?
Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
Chybí vám informace?

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma. Víme, jak je péče o
blízkého člověka náročná, a proto pro vás máme náš poradenský tým:
sociální pracovník, psycholog, právník, neurolog, zdravotní sestra, výživový
specialista.
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).
Poradna Beroun
Veronika Masliková
tel.: 725 923 181
poradna.beroun@dementia.cz
Palackého 96/13, Beroun
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Obecní úřad
Zpráva o činnosti zastupitelstva
Vážení občané,
dovolte, abych Vám podala několik informací o činnosti zastupitelstva
v letošním roce. V investiční činnosti jsme zahájili práce na rekonstrukci
základní školy. Náklady budou činit zhruba 7,5 mil. Kč a na tuto akci jsme
získali dotaci ve výši 5,9 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Bylo
rozšířeno veřejné osvětlení Na Chvojince o 3 lampy. V letošním roce se
bude rekonstruovat ulice Finská, kdy v současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele. Akce je zhruba za 2 mil. Kč a dotaci jsme obdrželi od
MMR ve výši 1,5 mil. Kč. Stále pracujeme na přivedení pitné vody ze
Želivky. V současné době se pracuje na podkladech pro vydání stavebního
povolení. Rovněž se pracuje na rekultivaci skládky, která by měla být
dokončena do 30.9.2021. Bohužel jsme nezískali dotaci od Ministerstva
financí na stavební úpravy bytového domu čp. 1. V příštím roce žádost
budeme podávat znovu. Stále také pracujeme na obnově místních
komunikací, a proto jsme zadali vypracování projektové dokumentace na
opravy ulic K Pyramidě, Svážná a V Kopci. V letošním roce nás velmi trápí
dešťová voda, a to v louce nad lokalitou Pod Zdenkou, kdy v době delšího
nebo přívalového deště voda zaplavuje pozemky v horní části a stéká ulicí
Větrnou až na hlavní silnici do ulice Kodetova. Po přívalovém dešti
v červenci je ulice Větrná naprosto zničená a celou situací se zabýváme. Při
tomto přívalovém dešti se vyvalila na povrch voda v dětském parku u

Diany, natekla do vinárny U Cechu, do bytového domu čp. 1 a také do
domu Na Chvojince.
S obcí Hudlice jsme v letošním roce chtěli uzavřít smlouvu o spádovosti na
docházku dětí do ZŠ od šesté třídy. Bohužel takovou smlouvu s námi žádná
obec neuzavře, protože by se mohlo stát, že by neměla místo pro své děti
z obce.
Dále zpracováváme novou vyhlášku na odpady, která bude platná od
1.1.2022. Rádi bychom zachovali stejný systém. V obci jsme vyměnili
všechny kontejnery na plasty za jeden druh s horním výsypem. Stále se ale
ovšem potýkáme s tím, že někteří občané stále ukládají odpady mimo tyto
kontejnery. Znovu vás žádám, nedělejte to! Nikomu z vás by se to v okolí
svého domu nelíbilo.
Vzhledem k dlouhotrvajícímu deštivému počasí roste tráva na veřejném
prostranství a kolem místních komunikací velmi rychle a pracovníci obce
nestíhají všechny plochy včas posekat. Velmi proto děkuji všem, kteří si
kolem svého domu trávu posekají. Chtěla bych rovněž poděkovat obsluze
na čističce, která v době přívalových dešťů všechno zvládá, dále
zaměstnancům ZŠ a sboru dobrovolných hasičů, kteří pracovali na
vystěhování školy před její rekonstrukcí.
Přeji všem klidně prožitou druhou polovinu prázdnin.
Dagmar Vlachová, starostka obce

Koncert kapely BURG
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá dne 28.8. od 20:00 na letním
parkeru vinárny U Cechu rockový koncert kapely BURG. Vstupné je 100,Kč.

TJ Čechie
TJ Čechie Nový Jáchymov - tenis
V sobotu 21.8.2021 se uskuteční tradiční turnaj losovaných čtyřher na
tenisových kurtech v Olšině. Začátek turnaje bude v brzkých ranních
hodinách, všichni jste srdečně zváni.

TJ Čechie Nový Jáchymov - fotbal
Podobně jako každým rokem se fotbalové hřiště v Novém Jáchymově
během prázdnin stane dějištěm soustředění pražských fotbalových klubů
(Admira, Chodov). Trénovat na novou sezónu zde pochopitelně již začali i
fotbalisté domácí ČECHIE, kteří mají mj. za sebou v době koronavirové
pauzy také dva přípravné zápasy se sousedním Nižborem (venku prohra 6:8,
doma výhra 4:1). V době dovolených se trenér Milan Rosenbaum při
trénincích musí spokojit s omezenou hráčskou docházkou, řada hráčů pak
ještě zcela nedoléčila svá zranění z dřívější doby (Michal Stárek, Pavel
Sýkora). Hráčskou kariéru ukončil ze zdravotních důvodů Petr Pelc. Návrat
mezi tyče po operaci kolena a dlouhé vynucené pauze ohlásil naopak již
před pár týdny Bohumil Bednář! Novou tváří v týmu a očekávanou posilou
je Daniel Spousta z Broum, na zpátečním odchodu do Chrustenic je podle
posledních zpráv Daniel Ondračka. Jinak hráčský kádr zůstává v nezměněné
podobě. Fanoušky Čechie bude jistě zajímat i program před zahájením
mistrovské sezóny 2021/2022. V neděli 1. srpna je naplánován přípravný
zápas (Čechie vers. Košíře - 17:00 hod.). V jednání je ještě přátelský zápas
pro víkend 7.-8.8. resp. 14.-15.8. 2021. Na sobotu 14. srpna je naplánován
dnes již tradiční turnaj starých gard - Memoriál Františka Spurného. Během
následujícího víkendu (21.-22.8.) pak fotbalisté Čechie vstoupí do nové
mistrovské sezóny. Losovací aktiv OFS Beroun pro příští sezónu proběhne
v pátek 30. července večer na Tmani a teprve poté bude znám kompletní
rozpis zápasů, který rovněž umístíme na webové stránky Čechie. Ta pak
stále počítá s podporou svých příznivců, kteří se scházeli v hojném počtu
jak v domácím areálu, tak i na hřištích soupeřů. Děkujeme!

