Nový Jáchymováček

Obecní úřad
Ustavující zasedání
Dne 20.11.2014 se v penzionu Diana konalo ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva. Na programu byla především volba starosty,
místostarosty, předsedů výborů, jmenování členů školské rady a schválení
Programu rozvoje obce.
Do jednotlivých funkcí byli zvoleni:
 uvolněná starostka Dagmar Vlachová


neuvolněná místostarostka Zoja Spurná



předseda kontrolního výboru Mgr. Václav Vacek



předseda finančního výboru Ing. Kateřina Šolcová



předseda kulturního výboru Ivana Ledvinová



členové školské rady Iva Kinclová
Ivana Ledvinová

Dalšími zastupiteli jsou Jaroslav Hrůza, Petr Horčička a Miroslava Brixová.

Program rozvoje obce na rok 2014 – 2018
 Finanční situace - zadluženost obce
Postupná práce na oddlužení obce. Snížení počtu uvolněných zastupitelů
obce, zrušení nefunkčních komisí. Vyhledávání možností dotací a grantů.
 Projekty v obci
Dokončení kanalizace. Oprava havarijního stavu bezpečnostního přelivu
Monstranského rybníku. Audit skládky/sběrného dvora. Získání dotace na
dokončení mateřské školky a zlepšení stavu komunikací včetně osvětlení.
 Zvýšení příjmů obce
Oslovení podnikatelů a živnostníků, aby měly sídlo firmy v obci, pro zisk
jejich přímých daní. Oslovení sousedů pro úpravu trvalého pobytu,
abychom získali příspěvek od státu na každého občana.
 Lepší přístup k informacím a zastupitelům
Funkčnost, přehlednost a aktuálnost informací na internetových stránkách
OÚ. Znovuzavedení „Jáchymováčku“. Zavedení SMS informačního
systému. Zvýšení počtu malých vývěsních ploch pro informování občanů.
 Čistá obec
Posekané a uklizené veřejné plochy, cesty udržované, v zimě posypané.
Řízení, úkolování a kontrolování výkonu práce zaměstnanců OÚ. Likvidace
a úklid černých skládek, postihování jejich zakládání. Rozšíření otevírací
doby sběrného dvora. Opravy laviček a plotu dětského hřišti u Diany.
 Kulturní a společenský život v obci
Podpora dobrých nápadů a myšlenek společně s místními organizacemi.
Nezapomínat na starší generaci občanů, ale ani na mládež a jejich vyžití.
 Voda
Zajištění dlouhodobé a respektující se komunikace se spol. SAVEA s cílem
vyřešit všechny problémy a zajistit pravidelné dodávky kvalitní pitné vody.
Dlouhodobé hledání možností vyřešení zásobování vodou v obci.
 O obci rozhodují občané
Dát občanům naší obce možnost podílet se na rozhodování o čerpání
rozpočtu, aby mohli o vybraných otázkách rozhodovat sami.

O významných projektech a jejich realizaci vyhlásíme anketu, referendum,
apod.
 Osadní výbory
Umožnit občanům podílet se na rozhodování o dění v obci či její určité části.
Pokud bude v zájmu některé části obce takový osadní výbor zřídit, jen to
přivítáme. Pro různé části obce lze obecní vyhláškou stanovit rozdílná pravidla,
např. noční klid, klid o svátcích a ráno, atd.
 Pomoc občanům
Přiblížení zejména starším internet a jeho možnosti, např. pomoc propočítat
úsporu plynu, elektřiny, změnu dodavatele, dát k dispozici místo, kde si to
mohou vyzkoušet a použít.
Kanalizace
Dne 26.11.2014 se v restauraci Pod Kaštanem uskutečnilo
projednávání výstavby kanalizace a ČOV. Přítomni byli zástupci
společnosti Gasco, Zepris, Solicité a projektanti firmy Milota Kladno. V
následujících bodech vás seznámíme s projednávanými záležitostmi.
 Zdržení začátku výstavby bylo způsobeno především nedostatkem
materiálu
z
důvodu
vysokého
počtu
probíhajících
vodohospodářských prací. Plánované dokončení stavby na konci září
bude dodrženo.
 Průběžné informace o výstavbě budou uveřejňovány v „Novém
Jáchymováčku“ a na webu obce (www.obecnovyjachymov.cz).
Zhotovitelé budou včasně informovat občany, kterých se bude týkat
aktuální etapa výstavby.
 Předběžný harmonogram prací bude do týdne uveřejněn na webu obce.
 Domovní přípojky se skládají ze tří částí: veřejná část vedená od
hlavního řádu, revizní šachta a vlastní přípojka. Revizní šachta je
součástí projektu (tzn. je hrazena obcí). Šachty jsou zakryty poklopy standardní plastový (součást projektu, hrazen obcí) nebo pojezdný
(nutno připlatit vlastními penězi). Pro vlastní přípojky není potřeba
zařizovat stavební povolení. V případě technických záležitostí je zde
možnost se obrátit na projektanty.







Vlastní domovní přípojky se budou s každým majitelem nemovitosti
řešit individuálně v průběhu stavby.
Nemovitosti, které budou využívat tlakové kanalizace, budou muset
připravit napojení na elektřinu (3 fáze - 3 x 16 Ampér).
V průběhu výstavby splaškové kanalizace nebude narušen odtok
splaškové a dešťové vody z nemovitostí.
Přípojná místa revizních šachet jsou uveřejněna v projektové
dokumentaci. Pokud by občanům nevyhovovalo jejich umístění, je
zde možnost domluvit se se stavbyvedoucím na jejich posunutí.
Samotná výstavba bude realizována systémem výkop, položení trubky
a následný zásyp. Ulice musejí zůstat průjezdné z důvodu zásahu
hasičů, policie nebo záchranářů.

Místní organizace
SDH Nový Jáchymov
Žádáme členy SDH Nový Jáchymov, aby se zúčastnili v sobotu
29.11.2014 od 9:30 brigády na ozdobení vánočního stromu v dětském parku
u penzionu Diana.
TJ Čechie Nový Jáchymov
Jáchymovští fotbalisté díky svým výsledkům v podzimní části
přezimují na 2. místě III.A třídy. Z posledních dvou zápasů fotbalisté získali
všech šest bodů a v posledním domácím zápase si s chutí zastříleli.
Fotbalová sezóna se do Nového Jáchymova vrátí opět v březnu.
Podrobné informace najdete na www.cechie-fotbal.cz.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Nový Jáchymov - Vižina 12:0 (6:0)
Branky: Havel 2, Krob 2, P. Pelc 2, Spurný 2, Žalud 2, F. Bartoš, Merhout. ŽK:
Cimpa, Havel, Žalud. Diváci: 70
Vysoký Újezd - Nový Jáchymov 1:3 (0:2)
Branky: Žalud 2, Krob. ŽK: Odeesho Yaqo. Diváci: 70

Prosincové události

Adventní posezení
Zveme maminky a babičky na adventní posezení, které se bude
konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve středu 10. 12. 2014 od 16:00.
Kosmetička Věra Šindelářová pohovoří jak pečovat o vaši pleť. Kadeřnice
Marta Pastyříková vás seznámí s novými trendy v kadeřnictví. Vylosovány
budou tři ženy, u nichž bude provedena „proměna“. Ta zahrnuje péči
kadeřnice a kosmetičky. Foto před a po. Bude pro vás připraveno malé
občerstvení. Vítáni jsou samozřejmě i muži.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli
s přípravou Adventu. Jmenovitě Zdeňkovi Merhoutovi za obstarání
vánočního stromu, místnímu hasičskému sboru za ukotvení a ozdobení
stromu. Dále místním maminkám za výrobu vánočních ozdob na stromek.
Děkujeme i penzionu Diana za malé občerstvení.
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