Ostatní
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přišli s nápadem a rovněž
se podíleli na zhotovení ledové plochy v parku u Diany.

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Splašková kanalizace
Vážení spoluobčané,
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většina nemovitostí je již připojena na splaškovou kanalizaci, kterou
provozuje naše obec. Dva zaměstnanci se starají o bezproblémový chod
a hospodárný provoz. Snažíme se, aby náklady na čištění byly co nejnižší,
protože od toho se také odvíjí cena stočného pro nás všechny. Do splašků
se nesmí dostávat žádné mopy, hadry, igelity, stejně tak tam není možné
splachovat různé textilní utěrky, které nejsou na bázi buničiny, vlhčené
ubrousky, vaty, obinadla, protože se ve vodě nerozpustí a se splašky
se dostávají do čerpacích stanic, kde způsobují ucpání čerpadel
a nefunkčnost systému. Do odpadu také nepatří tuky, oleje, odpady
z kuchyní. Pokud dojde k ucpání čerpadel, potom zaměstnancům nezbývá
než čerpadla vytáhnout ven a ručně, zcela komplikovaně je tohoto materiálu
zbavit. Nejčastěji dochází k poruchám čerpadel namotáním „provázků“
ze starých, nekvalitních mopů. Zkuste si představit tu nepříjemnou práci.
Pokud dojde k ucpání, které nelze ručně odstranit, je nutno zajistit sací bagr.
Náklady na případnou výměnu poškozených čerpadel jsou vysoké. Žádáme
vás, abyste hadry na podlahu, mopy, igelity a jiné než papírové
kapesníky do kanalizace nevhazovali. Děkujeme.

Pronájem nemovitosti č.p. 24
Obec Nový Jáchymov zveřejňuje záměr pronajmout objekt nemovitosti
č.p. 24 v Boháčkově ulici k provozování restaurace Pod Kaštanem včetně
sálu a neobývaného 1. patra s výjimkou garáže a dílny s vlastními vchody
v podsklepení objektu. Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru
vyjádřit a podat své nabídky na Obecní úřad Nový Jáchymov.

Přihlášení k trvalému pobytu
Trvalý pobyt
Několikrát jsme informovali o tom, že počet trvale hlášených osob v místě
bydliště má vliv na hospodaření obce. Podle počtu obyvatel stát přiděluje
finanční prostředky, případně dotace. Také občanská vybavenost a služby
závisí na počtu obyvatel. Obecně lze tedy říci, že čím větší počet trvale
hlášených obyvatel, tím větší možnost rozvoje obce. K datu 31. 12. 2016
má naše obec 640 trvale hlášených obyvatel, asi 50 dalších osob není
v Novém Jáchymově trvale hlášena. Pro obec tito nepřihlášení představují
finanční ztrátu, neboť podle současné daňové soustavy jsou daně obcím
přerozdělovány právě podle počtu obyvatel. S každým přihlášeným
občanem přichází ze státní poklady do obecní ročně asi 8 000,- Kč.
V případě oněch 50 lidí, kteří tu sice hlášení nejsou, ale využívají všech
výhod řádných občanů obce, přichází naše obecní pokladna každoročně
o více než 400 000,- Kč. A právě to jsou peníze, o které bychom mohli být
bohatší a které by bylo možné investovat zpět do rozvoje obce, například
do obnovy komunikací. Vyzýváme tedy znovu všechny občany, kteří
v naší obci žijí, ale dosud se nepřihlásili k trvalému pobytu, aby tak
učinili a pomohli tím naší obci k dalším nemalým finančním
prostředkům, které bychom rádi využili.

Únorové události
Tradiční sportovní karneval
TJ Čechie Nový Jáchymov pořádá 4. února 2017 od 20:00 hodin tradiční
sportovní karneval na sále Restaurace Pod Kaštanem. Vstupné je 80,- Kč
(předprodej v sobotu 28. 1. 2017 od 10:00 hodin „U Vlachů“). K tanci a
poslechu hraje skupina Separace, připravena je bohatá tombola, masky jsou
vítány.
Budeme velice vděčni za jakýkoliv dar do tomboly. Dary do tomboly
odevzdávejte „U Spurných.“ Předem všem děkujeme.

Proměna
Obecní úřad pořádá „PROMĚNU“ ve středu 22. února od 16:00 hodin
v komunitním centru OÚ. Kadeřnice Marta Pastyříková a kosmetička Věra
Šindelářová budou hovořit o módních trendech a na závěr na dvě
vylosované ženy čeká proměna. Přijďte si zpříjemnit dlouhý zimní večer.
Občerstvení zajištěno.

Člověče, nezlob se!

V roce 2015 členové tenisového oddílu zvolili zástupce do vedení oddílu
takto:
Předseda – Zdeněk Janík
Členové rady – Petr Jeřábek, Petr Šír, Jiří Hölzel st., Jiří Záhrubský.
I v roce 2017 přivítáme nové členy i rekreační hráče z řad starousedlíků
i nových občanů Nového Jáchymova a okolí, kteří mají zájem o sport.
Uvítáme rovněž zapojení nových členů a přátel tenisové oázy do klubového
života při údržbě a budování areálu. Všechny informace naleznete na webu:
www.olsinatenis.euweb.cz. Tímto bych chtěl jménem Olšiny poděkovat
Vám všem, kteří se podíleli na rozvoji naší tenisové oázy Olšina, za účast
na brigádách, fair play hru a super zábavu v sezóně 2016.
Děkujeme i zastupitelům obce Nový Jáchymov za letošní pomoc a těšíme se
na další spolupráci.
Petr Jeřábek

Spolek POHODA
Valná hromada
Spolek POHODA Nový Jáchymov pořádá dne 5. 2. 2017 od 15:00 hodin
v hotelu Diana Valnou hromadu.
Program:
 přehled hospodaření za rok 2016,
 kontrola hospodaření za rok 2016,
 přehled akcí za rok 2016,
 volba výkonných orgánů,
 plán činnosti na rok 2017,
 diskuze.
Všichni jste srdečně zváni.

Kde a jak se přihlásit k trvalému pobytu?
Hlášení trvalého pobytu se provádí osobně na obecním úřadě. Zde je nutné
vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu,“ který získáte
od pracovníka obecního úřadu (je nutné použít originální tiskopis). Vyplňují
se údaje o vlastníkovi nemovitosti, kam se chce občan přihlásit. Majitel
nemovitosti musí potvrdit podpisem souhlas s přihlášením do svého domu.
Pokud bude přihlašovací lístek podepsán mimo ohlašovnu, musí být podpis
úředně ověřen. Proto je nejjednodušší, když se k přihlášení dostaví
přihlašovaný i vlastník nemovitosti.
Co musíte mít s sebou?
Platný občanský průkaz. Vlastník nemovitosti musí doložit vlastnictví
pomocí výpisu z katastru nemovitostí (u nového domu kolaudačním
rozhodnutím, příp. kupní smlouvou). Doklad nesmí být starší než dva
měsíce.
Správní poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši
50,- Kč (za osobu). Děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Zpráva o činnosti zastupitelstva

TK Čechie Nový Jáchymov

Pasport místních komunikací

Vážení sportovní přátelé a přátelé Olšiny,

Byly osloveny 3 firmy na zpracování pasportu místních komunikací.
Tento pasport je nezbytnou součástí žádostí o dotace na místní komunikace.
Byla vybrána firma, která zpracuje pasport komunikací a zároveň
pasportizaci dopravního značení.

loňská sezóna 2016 skončila a jistě se už těšíte na novou sezónu 2017, proto
je čas na malou rekapitulaci. Náš tenisový oddíl má dvě družstva, které hrají
soutěže:
Družstvo A soutěž registrovanou pod tenisovým svazem – smíšená družstva
věková kategorie: dospělí 16 – IV. třída E. V letošním roce mužstvo A
obsadilo pěkné 4. místo, 3x vyhrálo a 3x prohrálo. Soupiska Mužstva A:
Jirásek Jiří, Janík Zdeněk, Záhrubský Jiří, Kočí Miloš, Forejt Martin,
Bělohoubek Martin, Bělohoubková Eliška, Ondrušková Jitka,
Bělohoubková Zuzana.
Družstvo B soutěž neregistrovaných hráčů – pohár OTS Beroun. Soupiska
Mužstva B: Walter Stanislav, Walter Jakub, Zýka Václav, Prošek Tomáš,
Walter Tomáš, Šimek Milan, Anýž Michal.
Za reprezentaci tenisového klubu všem moc děkujeme.

Oprava mostku u č.p. 1
Na základě informace od mostního technika pana Miroslava Knoppa bude
provedena obnova svršku mostku u č.p. 1 takovým způsobem, aby se most
mohl otevřít. V současné době vzhledem k počasí nemohou být stavební
práce započaty.
Místní poplatek za zhodnocení pozemku
Obec zahájila rozesílání informací o poplatku za zhodnocení pozemku,
dotčeným vlastníkům nemovitostí. Vlastník dotčené nemovitosti má dle
obecně závazné vyhlášky, kterou byl tento místní poplatek zaveden,
povinnost ohlásit na obecním úřadě vznik své poplatkové povinnosti,
a to ve lhůtě 15 dnů od jejího vzniku. Ve stejné lhůtě jsou poplatníci
povinni rovněž nahlásit jakoukoliv změnu týkající se jejich poplatkové
povinnosti. Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci pozemků, kteří uzavřeli
smlouvu o připojení před 31. 10. 2016, vlastníci pozemku, kterým nebyla
vybudována kanalizační přípojka a vlastníci, kteří měli před 31. 12. 2015
nemovitost připojenou k řádně povolené a zkolaudované ČOV.

V loňském roce 2016 se vedlo nejen na poli sportovním, ale povedlo
se pokročit s výstavbou klubovny a sociálního zázemí. Připojili jsme
klubovnu na obecní tlakovou kanalizaci a zprovoznili jsme dámský
a pánský záchod. Osadili bojler a získali tak možnost umýt se teplou vodou
v obloženém koutě s umyvadlem. Klubovna byla vybavena vitrínou na
trofeje, na kurtech se natřeli lavičky a stoly a zakoupila se velká tenisová
košťata na zametání kurtů. Dále se povedlo zorganizovat pár povedených
akcí jako pálení čarodějnic, oslava postupu našeho člena Vítězslava Gebase
na OH v Riu, kde se umístil na úžasném 4. místě. Pořádali jsme náš
nejoblíbenější již 13. ročník tradičního tenisového turnaje ve čtyřhrách
o pohár zakladatele klubu pana Tomsy, kterého se zúčastnilo 15 dvojic.
Umístění v turnaji:
1. Veronika Šprojcarová – Petr Janík,
2. František Pech – Karel Šprojcar ml.,
3. Petr Jeřábek – Karel Šprojcar.

