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přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou nejkrásnějším obdobím
v roce. Nastává doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle
plné pohody, sváteční nálady, zpěvu koled a rozzářených dětských očí.
Vánoce jsou velkou radostí pro děti a jejich rodiče, pro zamilované, zkrátka
pro všechny občany. Zastavme se na chvilku, poděkujme za lásku,
porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána. Těšme se z maličkostí
a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se
štěstím, láskou a pokojem. V době vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se
k sobě ohleduplněji. Přála bych si a přeji to i Vám, aby nám všem tyto
ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely po celý příští rok.

Dovolte mi popřát Vám jménem obecního úřadu i jménem svým pohodu,
klid a příjemné chvíle mezi svými blízkými. Zároveň Vám do roku 2019
přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních a pracovních úspěchů.
Dagmar Vlachová, starostka obce

Obecní úřad
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2011 vydání Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2011, kterou byl zaveden místní poplatek za užívání veřejného
prostranství. Zvláštním užíváním neboli záborem veřejného prostranství je
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, myšleno provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl.
Občané, kteří využívají veřejné prostranství, jsou povinni uhradit místní
poplatek. Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
Počet dní užívání se vynásobí počtem m2 a sazbou poplatku, která je u
jednotlivých způsobů užívání stanovena vyhláškou následovně:
a) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
služeb…………………………………………………………… 10,- Kč
b) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 100,- Kč
c) provádění výkopových prací………………………………………5,- Kč
d) umístění stavebních zařízení………………………………………5,- Kč
e) umístění reklamních zařízení……………………………………...5,- Kč
f) umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí………………………5,- Kč
g) umístění skládek (stavební materiál, dřevo apod.)……………… 5,- Kč

Za MO ČRS chci popřát rybářům a obyvatelům naší obce příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví do nového roku. Petrův zdar!
- jš -

Hotel Diana

Co se událo
První adventní neděli byl rozsvícen vánoční stromek. I přes velmi deštivé
počasí přišel nasát vánoční atmosféru velký počet lidí. Celou akci
zpříjemnilo vystoupení Broumského sboru základní školy a žáků ZŠ Nový
Jáchymov. Prvním rokem byla také rozdána a splněna vánoční přání pro
děti z dětského domova Pepa nedaleko Příbrami. Všem, kteří se stali
Ježíšky, mockrát děkujeme. Dárky budou předány, aby si je děti mohly na
Štědrý den rozbalit. Kulturní výbor obce přeje všem krásné a pohodové
vánoční svátky.
- as -

MO ČRS Nový Jáchymov
Podzimní výlov 24.11.2018
Konečně po dvou letech jsme mohli vylovit Monstranský rybník.
V minulých letech, vzhledem ke svízelné situaci s vodou, to nešlo. Málokdo
ví, že na naši MO ČRS z jedné strany tlačí obec „nejde to, nemáme pro lidi
vodu.“ I pro nás je to prioritní. Z druhé strany od nás vyžaduje SÚS
(středočeský územní svaz) ČRS každý rok zarybňovat revír č. 411171
Habrový potok 2 – Prostřední rybník. Po dohodě s vedením obce a
SAVEOU, jsme výlov uskutečnili. Stav vody byl neustále monitorován.
Díky počasí a koordinací s hospodáři Hořejšího rybníka, kde výlov byl o
týden dříve, jsme měli dostatek vody do „Druháku“ s velkou rezervou pro
napuštění „Prváku“.
Výlov byl nad očekávání úspěšný. Vylovilo se 1 600 ks kaprů, 122 ks
candátů, 83 ks štik, 300 ks línů a asi 350 kg bílých ryb (plotice, perlín,
karas). Kdo se přišel podívat, viděl opravdu i trofejní kousky, současně
dřinu v lovišti, na přebírce a přenášení přepravek plných ryb.

h) užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce………………5,- Kč
i) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce…………… 100,- Kč
j) užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl…………………………………………………10,- Kč
Občané jsou dále povinni nahlásit na obecním úřadě zahájení užívání
veřejného prostranství a rovněž uvést údaje, které jsou nezbytné pro
správný výpočet poplatku. Pokud tak neučiní, obecní úřad je k tomuto může
vyzvat. V případě, že nedojde ke sdělení potřebných údajů ani na základě
zaslané výzvy, obecní úřad vyměří poplatek z moci úřední, a to na základě
pomůcek, které má k dispozici, nebo které sám získá. Jestliže nedojde
k úhradě místního poplatku, obecní úřad jej vyměří platebním výměrem.
Platebním výměrem může být poplatek navýšen až na trojnásobek
a následně exekučně vymáhán.
Doposud nebyl místní poplatek za užívání veřejného prostranství
vybírán, což se od 01.01.2019 změní. Žádáme všechny občany, kteří
užívají veřejné prostranství jedním z výše uvedených způsobů, aby
splnili svou ohlašovací povinnost a místní poplatek uhradili. Ti, kteří
jej platit nechtějí, nechť nejpozději do 31.03.2019 uvedou užívané
veřejné prostranství do původního stavu.

Změna provozních a úředních hodin v závěru roku 2018
Dne 22.12.2018 a 29.12.2018 bude sběrný dvůr uzavřen a dne 31.12.2018
budou úřední hodiny na obecním úřadě od 8:00 do 14:00 hodin.

Nádrže na vodu na místním hřbitově

Nádoby na olej

V letošním suchém létě jsme měli v obci problémy s nedostatkem vody.
Také na hřbitově vyschla studna. Členové SDH Nový Jáchymov pravidelně
dováželi upravenou vodu z čističky odpadních vod do nádrží, aby si
návštěvníci hřbitova mohli zalít květiny a použít vodu do vázy s květinou.
K nádržím jsme pořídili nové redukční ventily. Ty nám však někdo ukradl.
A bohužel to není poprvé! Proto chceme požádat toho, kdo nutně ventily
potřebuje, aby si je zakoupil, tak jako každý z nás!
Zajistili jsme pro místní obyvatele přes 200 plastových nádrží a budeme se
snažit zajistit i další. Chápeme, že ventily se hodí. Pokud ho potřebujete,
redukční ventil lze pořídit za celkem rozumnou cenu 289,- Kč například na:
https://www.plastovenadrze.com/IBC-redukce-adapter-S60x6-3-4-zahradnikohout-d14.htm.
Berte prosím ohledy i na ostatní!

Nádoby na olej jsou umístěny u kontejnerů Na Sídlišti, v ulici Dědičná,
Letná a u obecního úřadu.

