Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Svoz nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude probíhat v letošním roce v sobotu
11. července od 09.00 – 10.00 hod. na návsi.
Nebezpečný odpad - tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí.
Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto
odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Do nebezpečného
odpadu patří: olejové filtry, akumulátory a baterie, tuky, maziva, obaly
obsahující zbytky nebezpečných látek, léky, barvy, laky, ředidla, kyseliny,
zásady, rozpouštědla, pesticidy, chemikálie aj.
Pneumatiky nevybíráme, patří do místa zpětného odběru.
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Kontejnery na tříděný odpad

Inzerát

V ulici Na Sídlišti byly přidány další dva kontejnery na plast s horním
výsypem.

Koupím chatu v této lokalitě. Nejsem z realitní kanceláře. Koupím zděnou
chatu s vlastním pozemkem, elektřinou, vodou, jímkou. Chata by měla mít
evidenční číslo. Více oboustranných informací na tel.: +420 605 290 495.

V tomto období, kdy mnoho obyvatel nechodí do zaměstnání, děti
nenavštěvují školu, v domácnostech se více vaří, více se nakupuje, více se
spotřebuje, v obci je mnoho chatařů a chalupářů, se vyprodukuje mnohem
více odpadu a kontejnery nestačí tříděný odpad pojmout.
Žádáme vás, papír před vhozením do kontejneru sešlápněte, nebo střádejte
doma. V balíku, nebo v krabici sběr odevzdejte ke škole. Pomůžete tím nám
i škole.
Pokud se plast v pytlích nevejde do kontejnerů s horním výsypem, vhoďte
jednotlivé "pet" lahve do velkých kontejnerů-zvonů. Ty bývají poloprázdné.
Pokud se odpad do kontejnerů nevejde, jsou v obci další místa, kam lze
odpad umístit-u OÚ, u Neumannů, u výjezdu z Nového Jáchymova směrem
na Beroun.
Věřte, že obyvatelům žijícím v blízkosti se nepořádek v okolí kontejnerů
nelíbí.
Děkujeme.

Diakonie Broumov
Diakonie Broumov, sociální podnik vyhlašuje sbírku textilu a věcí do
domácnosti. Sbírka se uskuteční 03.06.2020, 08.06.2020 a 10.06.2020 na
obecním úřadě obce Nový Jáchymov.
Seznam věcí, které se můžou do sbírky dát:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek),
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici,
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří,
- obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou),
- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti,
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové,
- menší elektrospotřebiče,
- hygienické potřeby,
- dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...).
Věci, které vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů,
- nábytek,
- znečištěný a vlhký textil.
V současné době nepřijímáme knihy, protože jich máme nadbytek.
Všechny věci prosíme odevzdávat zabalené v igelitových pytlích, nádobí
v krabicích.

Výzva pro majitele psů
Vážení pejskaři,
věříme, že většina majitelů pejsků dodržuje obecní vyhlášku a na veřejnosti
má svého pejska na vodítku a poctivě uklízí po svých miláčcích. Za což jim
děkujeme. Bohužel jsou mezi námi tací, kteří toto nerespektují a
zanechávají po celé obci psí exkrementy. Za zvlášť oblíbené považují
dětská hřiště, parčíky a víceméně jakoukoli plochu, která není jejich
majetkem. Nainstalovali jsme po obci několik nádob na psí exkrementy,
opakovaně po psech uklízíme psí výkaly, ale stále se tento nešvar opakuje.
Rádi bychom vás touto cestou požádali, abyste po svých psech uklízeli, my
vám také nechodíme házet odpadky na váš pozemek.

Události
Dětský den
Spolek Pohoda ve spolupráci s Kulturním výborem obce Nový Jáchymov,
Hasiči a Sportovci pořádá tradiční dětský den. Akce se uskuteční v sobotu
30.5.2020 od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti. Pro děti bude připraveno
odpoledne plné her, zábavy a sportovních dovedností. Občerstvení je
zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

Dětské rybářské závody
MO ČRS Nový Jáchymov pořádá tradiční rybářské závody ke dni dětí.
Uskuteční se v sobotu 06.06.2020 na Prostředním rybníku „na špičce“. Sraz
účastníků je v 7:30 hodin, start závodů je v 8:00 hodin. Občerstvení je
zajištěno.

Ostatní

Grilování s kapelou

Hotel Diana

Hotel a restaurace Diana Nový Jáchymov pořádá grilování s kapelou Kolář
Banda. Akce se uskuteční 13.06.2020 od 18:00 hodin do 22:30 hodin.
Venkovní posezení s hudbou a grilováním. Vstupné je dobrovolné.

Hotel a restaurace Diana Nový Jáchymov pořádá jarní gurmánské hody ve
dnech 06.06. – 07.06.2020.
Předkrm:
80g Domácí játrová paštika, brusinky, bagetka

60,-

Polévky:
Kachní kaldón s nádivkovými knedlíčky
Králičí dršťková

40,45,-

Hlavní chod - hotovky:
1 ks Pečené kachní stehno, červené a bílé zelí, nádivka, variace knedlíků
145,1/2 ks Jarní baby kuřátko s nádivkou
145,(brambory pečené ve slupce na rozmarýnu, domácí česnekový dresink)
1 ks Přední králičí běh na česneku, bramborové knedlíky, špenát
145,150g Variace kachních rolád (s vajíčkem, mletým), šťouchané brambory
135,150g Kachní guláš (prsa, droby), houskové knedlíky
135,Hlavní chod - minutky:
150g Řízek z králičího stehna
150g Nudličky z králičího hřbetu (slanina, žampiony, česnek)

135,135,-

Moučník:
2ks Domácí vafle, mixované jahody šlehačka

60,-

Bude se grilovat:
- 200 g krkovička,
- 200 g kuřecí steak,
- hermelín na salátu, brusinky,
- klobáska.
(ke všem jídlům pečivo, hořčice, křen).
Počet míst je omezený z důvodu povinnosti dodržení rozestupů stolů a
hostů. Rezervovat můžete na tel: 311 693166, na Facebooku, či osobně.

