Ostatní
Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, ţe:
 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou
cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států:
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu,
Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského
průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný
zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností,
 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů;
cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za
zvýšený správní poplatek 2 000 Kč pro děti do 15 let,
 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní
doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není
cestovním dokladem.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Instalace podružného vodoměru
Mnoţí se nám dotazy, zda je moţno nainstalovat podruţný vodoměr na
zálivku zahrady.
Ve Smlouvě o odvádění odpadních vod je uvedeno:
4.4.
Mnoţství odváděných odpadních splaškových vod se rovná mnoţství vody
dodané z veřejné vodovodní sítě nebo vody čerpané z vlastního zdroje.
Jestliţe odběratel vlastní nebo dodanou vodu zčásti spotřebuje bez
vypuštění do kanalizace, můţe odběratel dodavatele poţádat písemně o
sníţení objemu odkanalizované vody, a to v případě:
a) napouštění bazénu dodanou nebo vlastní vodou pokud takové napouštění
předem ohlásí. Sníţení odpočtu stočného v takovém případě se rovná
objemu bazénu a je moţné maximálně jedenkrát v jednom kalendářním
roce.
b) zálivky zahrady vlastní vodou, kdy odběratel osadí zdroj vody na vlastní
náklady podruţným vodoměrem.

c) jiného odůvodněného odběru dodané nebo vlastní vody většího rozsahu,
např. stavební práce, kdy odběratel osadí zdroj vody na vlastní náklady
podruţným vodoměrem.
Z této smlouvy vyplývá, ţe je moţno osadit zdroj vody podruţným
vodoměrem pouze u vlastní vody, tedy tam kde je vlastní studna.
Platilo by se tedy pouze stočné z hlavního vodoměru (spotřeba
v domácnosti), ne z podruţného (ze zalévání). Tímto chceme zabránit, aby
pitná voda nebyla pouţívána na zalévání a aby se vodou, které je v obci
nedostatek, šetřilo.

Možnost zprostředkování nákupu nádrže na vodu
Obci se naskytla moţnost odkupu plastových kubíkových nádrţí na vodu.
Jsou od výrobce krmiv Brit v Chrášťanech u Rudné. Nádrţe jsou lehce
znečištěné organickým koncentrátem pouţívaným jako sloţka pro výrobu
krmiv. Tento koncentrát není závadný. Nádrţe jsou vhodné na sběr dešťové
vody. Cena je 500 Kč + náklady na dopravu. V případě zájmu kontaktujte
obecní úřad.

Vyhodnocení ankety – Program rozvoje obce
V březnu proběhla anketa ohledně programu rozvoje obce. Celkem bylo
odevzdáno 45 dotazníků.
Na otázku „Jak se Vám v obci ţije?“ odpovědělo 28 – spíše dobře, 11 – ani
dobře ani špatně, 6 – velmi dobře. V odevzdaných dotaznících nikdo
nevybral negativní odpovědi spíše a velmi špatně.
Obyvatelům se na obci nejvíce líbí blízkost přírody, klidný ţivot a příznivé
ţivotní prostředí. Na druhou stranu se občanům nelíbí nezájem lidí o obec,
špatné vztahy mezi lidmi, nevyhovující veřejná doprava, nepořádek v obci a
špatná dostupnost lékaře. Sluţby, které v obci nejvíce chybí, jsou pošta,
obvodní lékař, mateřská školka a masáţe/wellness.

Oslavy výročí konce 2. světové války
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci se ZŠ Nový Jáchymov a
obecními úřady Otročiněves a Niţbor pořádá
dne 5. 5. 2016
Oslavy výročí konce 2. světové války
10:30 - poloţí děti ze ZŠ Nový Jáchymov květinu k pomníku na návsi a
zazpívají státní hymnu
19:00 - pietní vzpomínka u pomníku „Obrany národa“ na „Ţíţale“ kde
bude poloţen věnec.
Odjezd pro zájemce bude organizován osobními vozy z autobusové
zastávky u OÚ Nový Jáchymov v 18:30 hod.
Zájemce o odvoz ţádáme o nahlášení předem na OÚ

Mezilidské vztahy povaţuje 24 občanů za docela dobré, 11 za ne moc
dobré, šest nedokáţe posoudit, tři za špatné a jeden za velmi dobré.
V další otázce měli respondenti zhodnotit obec z hlediska uvedených
podmínek. Co se týče moţnosti bydlení, respondenti jsou s ní spíše (25) a
velmi spokojeni (16). Se školstvím jsou dotazovaní převáţně spíše
spokojeni (19); se zdravotnictvím spíše nespokojeni (15), moţnosti spíše
spokojen (10) a velmi nespokojen (11), jsou zastoupeny v podobném
poměru. Respondenti nejsou spokojeni s veřejnou dopravou (14 – spíše
nespokojen a 8 – velmi nespokojen, proti spíše spokojen – 16). Dotazovaní
jsou spíše spokojeni s kulturou a společenským ţivotem (25), sportovním
vyţitím (21), ţivotním prostředím (24) a rozvojem obce (24). Péče obce o
své prostředí dopadla nerozhodně, celkem 21 respondentů je velmi
a spíše spokojeno a celkem 21 respondentů je spíše nespokojeno a velmi
nespokojeno. Podmínky pro podnikání jsou dotazovaným převáţně
lhostejné (25). S informovaností o dění v obci jsou respondenti spíše (26) a
velmi spokojeni (12).
Na základě odpovědí mají obyvatelé obce dostatek příleţitostí ke
vzájemným společenským kontaktům, občas nebo pravidelně sledují
informace na webových stránkách obce a jsou ochotni něco udělat pro
rozvoje obce.
Co se týče rozvoje obce, měla by dle názoru respondentů zůstat přibliţně
stejně velká. Finanční prostředky by vyuţili na rekonstrukci komunikací,
péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci, častější spoje veřejné dopravy,
zřízení dalších provozoven obchodu a sluţeb v obci, podporu kulturních,
společenských a sportovních aktivit.

Další náměty, připomínky a komentáře od občanů jsou: oprava vodovodu,
nalezení nových zdrojů pitné vody, lepší údrţba veřejných prostranství a
ukončení výstavby nových domů.
Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a odevzdali.

Sběrný dvůr a svoz komunálního odpadu
Ţádáme všechny občany, aby neodkládali plastové stoly, ţidle, nádoby
a sklo ke kontejnerům na tříděný odpad.
V poslední době se obzvlášť ve Finské ulici mnoţí ukládání materiálu mimo
kontejnery. Ţádáme občany, aby tak nečinili!
Pro tento druh objemnějšího tříděného odpadu je k dispozici sběrný dvůr.
Provozní doba místa shromaţďování odpadů:
1. dubna aţ 30. září středa 16.00 – 18.00
sobota 10.00 – 12.00
Od 1. května bude komunální odpad sváţen pouze kaţdý čtvrtek
v sudém týdnu.

SDH Nový Jáchymov
Zásahy jednotky v roce 2015
14.4. Niţbor, Strádonická – poţár chaty
Vyhlášení poplachu: 17:15 výjezd: 17:22 příjezd na místo: 17:32
DA-Nissan Terrano: Kincl T., Kincl J., Kinclová, Hrůza, Csík M.
CAS32-T148: Hrdlička, Malý, Csík L., Král
Jednotka vyslána na poţár střechy. Na objektu došlo k zahoření
elektroinstalace v půdní vestavbě. Bylo provedeno odstranění části střešní
krytiny i vnitřního sádrokartonu a izolace. Na místě také jednotka Niţbor a
HZS Beroun.

11.6. Beroun – poţár výškové budovy
Vyhlášení poplachu: 16:43
výjezd: 16:50
CAS32- T148 : Malý, Král, Csík M.
CASk25-L101: Hrdlička, Kincl T., Hrůza

příjezd na místo: 17:08

Poţár opuštěné budovy v areálu bývalé textilní firmy TIBA Beroun si
vyţádal mnoho prostředků a sil k jeho zdolání. Naše jednotka byla vyslána
jedním vozidlem, ale za nedlouho si operační středisko vyţádalo i druhou
cisternu. Jednotka na místě prováděla dálkovou dopravu z řeky Berounky
od jezu cisternami.
15.6. Nový Jáchymov, Větrná - únik nebezpečných látek do ovzduší
Vyhlášení poplachu: 8.30
výjezd: 8:37
příjezd na místo: 8:38
DA-Nissan Terrano: Csík M. Kincl T., Kinclová
Při výstavbě kanalizace v naší obci bylo poškozeno plynové potrubí
rypadlem. Jednotka provedla zabezpečení místa a do příjezdu zaměstnanců
plynáren uzavřela komunikaci. Na místě také HZS Beroun a policie.
Za JSDHO Nový Jáchymov Tomáš Kincl, velitel jednotky

Květnové události
Pálení čarodějnic
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci se Spolkem Pohoda,
Sportovci, Rybáři a Dobrovolnými hasiči zve na tradiční pálení čarodějnic
v parku u Diany 30.4. 2016. Sraz je v 17:00 u hospody Pod Kaštanem,
poté bude následovat průvod masek směrem do parku, kde bude zapálen
oheň. Pro všechny bude přichystané malé občerstvení.
Masky jsou vítány jak u dětí, tak dospělých. Pro kaţdou masku je
přichystaná odměna.

