Ostatní
Nová zubní ordinace
Na poliklinice v Králově Dvoře přijímá nové pacienty (smlouvy
s pojišťovnami předpokládáme od květně tohoto roku) MUDr. Trtková.
Ordinační hodiny (od dubna):
Po
09:00 – 15:00
Út
12:30 – 17:30
St
09:00 – 15:00
Čt
09:00 – 15:00
Pá
09:00 – 13:00
Je možné se objednávat již nyní na telefonním čísle 602 448 894
(v ordinačních hodinách).
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Nový Jáchymováček

Obecní úřad

Velikonoční hody v Hotelu Diana

Zpráva ze zastupitelstva

Hotel a restaurace Diana Nový Jáchymov pořádá 31.03 – 01.04.2018
velikonoční hody.

Mateřská škola a její dokončení
Na dokončení mateřské školy, včetně venkovních úprav a oplocení chybí
částka 5 mil. Kč. V současné době nejsou vypsány žádné dotační výzvy na
výstavbu MŠ, do kterých bychom mohli podat žádost. Požádali jsme proto
písemně paní hejtmanku a zastupitele Středočeského kraje o mimořádnou
dotaci a nyní čekáme na jejich odpověď. Jestliže se nepodaří získat žádnou
dotaci, pak zastupitelstvo zvažuje financovat výstavbu formou úvěru.
Zjišťovali jsme podmínky, kdy výše úvěru by byla 5 mil. Kč, splatnost
20 let a měsíční splátky by činily 27 tis. Kč s možností jakékoli mimořádné
splátky.
Místní komunikace
V současné době je požádáno o dotaci na rekonstrukci komunikace v ulici
Na Sídlišti. Je připravený projekt na ulici Hornickou a zastupitelstvo se
shodlo na tom, že další ulicí, která se projekčně připraví, bude ulice Finská.
Voda a její nedostatek
V pondělí 12.03.2018 začaly práce na zkušebním vrtu. Ve čtvrtek
15.03.2018 se začal vrt vystrojovat. Výsledky se budou analyzovat. V pátek
16.03.2018 proběhlo společné jednání s obcí Otročiněves na VAKu Beroun
ohledně přivedení vody ze Želivky. Studie se zpracovává.
Voda a její úniky
Stále vás informujeme o velkých únicích vody. Skutečně vyfakturovaná
voda ze závodu Savea se neshoduje s nahlášenou spotřebou vody
domácností v obci. V loňském roce proto probíhaly kontroly, při kterých
jsme zjistili chybějící plomby, špatné zapojení, u několika případů
podezření na manipulaci s vodoměrem. Přesto rozdíl ve 4. čtvrtletí 2017
činil opět 1 499 m3. Proto v pondělí 12.03.2018 proběhlo jednání s panem

Studený předkrm:
50 g Hovězí tatarák, 2 topinky, česnek

60,-

Polévky:
Kachní kaldón s houskovými knedlíčky
Drůbeží vývar s masem a nudlemi

25,25,-

Teplý předkrm:
75 g Restovaná kachní játra na cibulce, toast

60,-

Hlavní chod – hotovky:
1 ks Pečené kachní stehno, velikonoční nádivka,
variace knedlíků a zelí
150 g Kachní roláda plněná nádivkou, šťouchané brambory
150 g Guláš z kachního masa, houskové knedlíky
150 g Zvěřinová roláda se slaninou, bramborové knedlíky, špenát

115,95,115,95,-

Hlavní chod – minutky:
200 g Nudličky z kachních prsou s hlívou ústřičnou
140,200 g Řezníkův talíř (nakládaná krkovice, uzené maso, klobása) 140,150 g Kuřecí prsíčka v mandlové krustě (dresink)
115,Moučník:
2 ks Domácí štrúdl, šlehačka

40,-

Speciální pivní nabídka – Master Velikonoční zlatá 13°

30,-/20,-

Jarní úklid

Dubským, se kterým jsme projednávali tuto situaci. Sdělil nám, že
vodoměry mají být každých 6 let měněny, což už jsme začali provádět.
Správně namontovaný vodoměr má mít uzávěr před vodoměrem, za
vodoměrem a zpětnou klapku. Ideálně namontovaný vodoměr má být ve
vodoměrné šachtě, maximálně 3 – 4 m od hranice pozemku. Budeme tedy
nadále pokračovat ve výměně starých nevyměněných vodoměrů déle než 5
let, budeme k tomu nechávat namontovat správné uzávěry i se zpětnou
klapkou. Dále se budeme zabývat instalováním dálkově odpočtových
vodoměrů v jednotlivých okruzích na naší vodovodní síti, abychom
vytipovali místa s největšími rozdíly ve spotřebě vody.
Čistička odpadních vod
Stále se potýkáme s nátokem olejů do čističky, proto jsme na minulém
veřejném zasedání schválili smlouvu na likvidaci olejů z domácností.
V obci budou na čtyřech místech u kontejnerů v ulici Tyršova, Dědičná,
Finská a Na Sídlišti umístěny kontejnery na likvidaci těchto olejů, kam se
budou tyto oleje vhazovat v uzavřených PET lahvích. O přesném termínu
rozmístění kontejnerů vás budeme informovat. Dále máme ještě problém
s nátokem dešťových vod a různých nečistot v podobě mopů a vlhčených
ubrousků, které se namotávají na čerpadla. Bohužel musíme konstatovat, že
v tomto máme velmi neukázněné občany a díky nim má obsluha na čističce
spoustu práce navíc a všichni tuto neukázněnost zaplatíme ve formě
zvýšeného stočného.
Hřbitov
V loňském roce zastupitelstvo obce nechalo zpracovat restaurátorský záměr
na litinové náhrobky na lesním hřbitově. Pro toto zpracování jsme po
konzultaci s odborníky vybrali centrální kříž, hrobku Františka Nittingera,
litinové pomníky s předzahrádkou Carl Merlet a hrobové místo rodiny A.
Mayera se čtyřmi náhrobky. K tomuto záměru bylo vydáno kladné závazné

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl fotbalu

stanovisko Městského úřadu v Berouně z hlediska zájmů státní památkové
péče. Na základě tohoto jsme podali žádost o dotaci, kdy v letošním roce
dojde k restaurování centrálního kříže.

Informace k vodě

Rozpis jarní části sezóny 2017/2018
kolo datum

zápas
ČL-U Beroun B - Nový
Jáchymov

výkop

Vážení občané,

14.

25.03.

blíží se jaro a s ním i pomalu naše starosti s vodou. Každý si bude chtít zalít
zahrádku, napustit bazén a spotřeba vody se rychle zvýší. Ani obec, ani
dodavatel vody Savea nechce dodávku vody nijak preventivně omezovat,
pokud je jí dost. Avšak po zkušenostech z posledních let se ukázalo, že
první horké dny mohou přinést enormní nárůst spotřeby vody přesahující
kapacitu studen.

15.

01.04.

Nový Jáchymov - Zdice

15:00

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

07.04.
15.04.
21.04.
29.04.
06.05.
12.05.
20.05.
26.05.
03.06.
09.06.
17.06.

Karlštejn - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Neumětely
Tetín - Nový Jáchymov
Broumy - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Hořovicko B
Chyňava - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Stašov
Drozdov - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Tlustice
Osek - Nový Jáchymov
Nový Jáchymov - Trubín

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Obec se v minulosti snažila vyjít vstříc potřebám občanů a umožnila
napuštěnou vodu do bazénů odečíst od stočného, jenže jsme zjistili, že lidé
se vodou příliš šetřit nesnaží a narůstá jak spotřeba, tak i ztráty na vodě.
Proto jsme se v souladu se zákonem a podepsanými smlouvami rozhodli, že
tuto slevu v roce 2018 umožňovat nebudeme.
Chtěli bychom ale nadále požádat, abyste nám oznamovali, kdy hodláte
napouštět bazény či jinak nadprůměrně používat vodu, abychom ve
spolupráci s dodavatelem vody Savea mohli preventivně řešit případný
nedostatek vody ve studnách. Budeme aktuálně sledovat spotřebu vody,
a pokud její spotřeba přesáhne 90 m3/den vydáme varování k omezení
spotřeby. Nerespektování takového varování pak může vyústit ve vydání
opatření obecné povahy vedoucí k zákazu používání pitné vody pro jiné
účely než hygienické a pitné.
Děkujeme a přejeme všem rok bez omezení dodávek vody!

15:00

pozn.
UMT Máchovna
UMT Máchovna

Dubnové události
Pálení čarodějnic
30.04.2018 pořádá kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci
s místními organizacemi tradiční pálení čarodějnic v parku u Diany. Přijďte
si společně s námi opéct buřty a příjemně strávit poslední dubnový večer.
Více informací naleznete na vývěsních plochách obecního úřadu.

