pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení, nákup,
pochůzky k lékaři pro recepty apod.)
- doprovod k lékaři, dovoz k lékaři automobilem pečovatelské služby,
- základní sociální poradenství.
Komu: příjemci starobního nebo invalidního důchodu, lidé, kteří mají pro
trvalé změny zdravotního stavu sníženou soběstačnost a potřebují občasnou
nebo trvalou pomoc a podporu druhé osoby
Provozní doba: PO – NE 7:00 – 19:00 hod.
-

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Čs. Armády 969, Zdice
Tel.: 311 690 211
E-mail: rabochova.ivana@seniori-zdice.cz
Web: www.seniori-zdice.cz
Kontaktní osoba: Ivana Rabochová
Co nabízíme:
- domov pro seniory a domov se zvláštním režimem,
- odlehčovací služba a pečovatelská služba,
- půjčovna kompenzačních pomůcek.
Komu: senioři nad 65 let se sníženou soběstačností vyžadující péči druhé
osoby
Datum a místo vydání: 29.08.2018 Nový Jáchymov
Číslo: 8/2018
Periodický tisk územního samosprávného celku
Obecní úřad Nový Jáchymov, Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov
IČ: 00233650
Registrace: MK ČR E 105 43, Náklad: 270 výtisků měsíčně, ZDARMA
Web: www.obecnovyjachymov.cz E-mail: info@obecnovyjachymov.cz
© Linda Havelková, Eliška Bělohoubková, změna textu vyhrazena.

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Opatření obecné povahy
Obecní úřad oznamuje, že je nutné maximálně šetřit pitnou vodou
z vodovodu a používat ji pouze ke stravovacím a hygienickým účelům.
Připomínáme, že je na základě opatření obecné povahy zakázáno používat
pitnou vodu z vodovodu na zalévání zahrad a sportovišť, mytí aut,
kropení chodníků a zpevněných ploch a napouštění bazénů. Žádáme o
dodržování tohoto opatření. Děkujeme těm občanům, kteří s vodou šetří.

Volby do obecního zastupitelstva
Sdružení nezávislých kandidátů Nový Jáchymov – naše vesnice
1. Dagmar Vlachová
2. Zoja Spurná
3. Mgr. Václav Vacek
4. Petr Horčička
5. Jaroslav Hrůza
6. Zuzana Hrdličková
7. Ing. Linda Havelková
8. Bc. Eliška Bělohoubková, DiS.
9. Luboš Kleinmann
10. Martin Abrahám
11. Jaroslav Šmoranc

Volební program
Projekty
- pokračovat a dokončit stávající projekty – mateřská škola, oprava
místních komunikací (každý rok minimálně jedna ulice!), postupné
restaurování křížků a náhrobků na hřbitově,
- začít nové projekty – vyčištění Monstranského rybníka.
Voda
- dopracovat koncepci zásobování obce pitnou vodou s min.
dvacetiletým výhledem – vodní nádrž Želivka, vlastní zdroje, Savea
a zejména začít s vlastní realizací (přivaděč, vodojem, úpravna vody),
aby do 5 let byly eliminovány výpadky v zásobování pitnou vodou,
- eliminovat ztráty vody z vodovodního řadu – osazení uličních
vodoměrů, dálkové odečty občanů.
Nemovitý majetek obce
- stanovit koncepci péče o nemovitý majetek s dlouhodobým výhledem
(řešení situace restaurace Pod Kaštanem se společným sálem, obecní
dům č. p. 1, vinárna U Cechu, hasičská zbrojnice) a shromáždění
k tomu nutných finančních prostředků,
- vytváření fondů oprav vodovodního řadu, kanalizace a čistírny
odpadních vod.
Čistota a odpady
- zajistit soběstačnost, efektivnost a vůči občanům přívětivé řešení
odpadového hospodářství,
- eliminace černých skládek,
- zlepšit péči o místní komunikace v zimním období (multikára
s radlicí, včasný posyp komunikací),
- nadále zlepšovat práci zaměstnanců OÚ v péči o obec – i když se
hodně udělalo, jsou zde ještě rezervy, ale zároveň je nutné najít a
účelně vynaložit prostředky potřebné pro jejich práci,
- omezení a boj proti vypouštění odpadů z chat do potoka.

Pečovatelské služby v Berouně a obcích a rozšířenou
působností
Digitus Mise, z.ú.
Sídlo: Pod Dražovkou 1142, 268 01 Hořovice
Tel.: 311 517 265, 739 833 316
E-mail: info@digitusmise.com
Web: www.digitusmise.com
Kontaktní osoba: Hana Anýžová
Co nabízíme:
- pečovatelská služba: poskytována v domácnostech občanům, kteří
potřebují pomoc druhé osoby,
- odlehčovací služba terénní: cílem je zajistit osobě, která jinak o
člověka pečuje, nezbytný odpočinek,
- centrum denních služeb: služby v objektu, který slouží k dennímu
pobytu od 7:30 do 17:00 (21:00) hod.
Komu: senioři, hendikepovaní občané, rodiny s dětmi
Provozní doba PO – PÁ 7:00 – 17:00 hod., dále po dohodě
Domov penzion pro důchodce Beroun – pečovatelská služba
Sídlo: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Tel.: 313 128 116, 725 501 848
E-mail: dpdberoun@tiscali.cz
Web: www.mesto-beroun.cz/mesto/socialni-sluzby-1/domy-s-pecovatelskou
-sluzbou/
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kučerová, ředitelka, Bc. Monika Razímová,
sociální pracovnice, paní Ivana Vrábelová, koordinátor pečovatelské služby
Co nabízíme:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu v domácím
prostředí obyvatel města (například pomoc s oblékáním, s osobní
hygienou, s přesuny na lůžko nebo vozík),
- pomoc při zajištění stravy (dovoz a podávání jídla),

Lítačka na In Kartě ČD
Máte již In Kartu ČD? Cestujete často vlakem a integrovanou dopravou
v Praze a Středočeském kraji? Svůj platný kupón PID si můžete převést
z Lítačky také na In Kartu ČD a cestovat MHD po Praze a příměstskou
dopravou PID ve Středočeském kraji jen s In Kartou ČD. Využívejte navíc
atraktivní slevy a nabídky benefitních programů PID Lítačka a In Karty ČD.
Lítačka na bankovní kartě
Lítačku si můžete nově nahrát na bezkontaktní bankovní kartu Visa a
Mastercard. Stačí v e-shopu pid.litacka.cz zaregistrovat bankovní kartu a
nahrát vaši fotografii ve správném formátu. Po zakoupení kupónu PID
můžete cestovat po Praze a Středočeském kraji jen s bankovní kartou.
Změna nosiče
Informace o kupónu PID nejsou uloženy na samotném nosiči, ale v centrální
databázi, v případě potřeby tak můžete snadno převést dlouhodobý kupón
PID na jiný nosič, a to na e-shopu pid.litacka.cz, na přepážkách DPP a ve
Škodově paláci.
Kdy bude kupón aktivní?
Kupón pro dlouhodobé jízdné (30 až 365 dní) se po zakoupení na přepážkách
aktivuje okamžitě a po zakoupení na e-shopu za 60 minut nebo v termínu,
který si zvolíte – stejně jako na Lítačku, In Kartu nebo na bankovní karty si
budete moci nahrát kupón PID s předstihem až 60 dní.
Novinky pro studenty
Studenti s průkazem ISIC nově nebudou muset chodit na kontaktní místa
prokazovat status studenta, stačí zadat údaje z průkazu ISIC a zakoupit
zvýhodněný kupón PID v e-shopu pid.litacka.cz

Lepší přístup k informacím
- zveřejňování uzavřených smluv přímo na webu obce,
- přidělení jednotlivých částí obce konkrétním zastupitelům,
- pokračování v distribuci „Nového Jáchymováčku“ a pracovat na jeho
obsahovém zlepšení,
Finance
- nadále podporovat systém pouze jednoho uvolněného a jednoho
neuvolněného funkcionáře,
- zlepšit vyhledávání a využívání dotací.
Kulturní a společenský život
- pokračovat v populárních kulturních a společenských akcích, které se
staly součástí života v naší obci, v případě zájmu z vaší strany o nové
či rozšíření stávajících tyto realizovat.
Osobní odpovědnost každého ze zastupitelů společně s participací na
vedení obce z Vaší strany!

Opatření na ČOV
Na ČOV je také používána voda z vodovodního řadu. A to na WC a při
oplachu česlí. Dále jsme si pomáhali vodou z vodovodu při stahování
plovoucích nečistot ze separačních nádrží (S1, S2) a k zakrápění kalu
v separačních válcích. Vzhledem k letošnímu nadměrnému suchu a
nedostatku pitné vody jsme začali uvažovat o opatřeních ke snížení spotřeby
pitné vody na ČOV. Na WC je minimální spotřeba a pak je nutné
z hygienických důvodů provádět mytí rukou čistou vodou. Provoz česlí je
automatický. Jednak je závislý na nátoku, kdy sonda v nátokovém žlabu
uvádí česle do pohybu a zároveň se otevírá oplach (solenoidový ventil).
Pokud není nátok, jsou česle spouštěny a oplachovány v pravidelných
intervalech. Takto se zamezuje opotřebení kartáče, který odvádí tzv. shrabky
do popelnice. Přívodní potrubí pro oplach tedy musí být pod stálým tlakem.

Pravidelné intervaly byly po poradě se servisem sníženy. Jediná možnost jak
nějak uspořit pitnou vodu byla instalace odbočky a hadice na výtlačné potrubí
z odtokové jímky a tuto vodu používat na stahování plovoucích nečistot,
zakrápění kalu a také na zalévání (dosud nebylo prováděno) trávníku a
osazených stromků v prostoru ČOV. O provedení prací byla požádána firma
Maly-Bohemia spol. s.r.o., která tuto záležitost vyřešila během dvou dnů a
v sobotu 28.07.2018 provedla montáž. Firma věnovala obci sponzorský dar
ve formě výrazně snížené ceny za materiál (nákupní ceny) a práce byly
provedeny zdarma. Myslím si, že je na místě zmíněné firmě velmi poděkovat.
-mr-

Veřejné pohřebiště
Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí řádem veřejného pohřebiště
– provozním řádem. Provozní řád vydává obec. Obec musí vést evidenci
související s provozováním veřejného pohřebiště. Tato evidence obsahuje
zejména následující údaje:
- jména a příjmení osob, jejichž ostatky budou na veřejném pohřebišti
uloženy,
- místo a datum jejich narození a úmrtí,
- rodné číslo, bylo-li přiděleno,
- datum uložení lidských pozůstatků, nebo zpopelnění lidských ostatků,
včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení,
u zpopelnění lidských ostatků způsob uložení jejich popela,
- záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky
byly uloženy do hrobu, byla touto nemocí nakažena,
- jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, datum narození
nájemce hrobového místa,
- datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání, včetně údajů o
změně smlouvy.
To znamená, že nájemce hrobového místa má povinnost oznamovat obci
veškeré změny údajů, potřebných k evidenci pohřebiště. Nahlásit písemně
ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků.

Jezdím často – pořiďte si dlouhodobý kupón PID
- standardní karta Lítačka,
- IN Karta ČD,
- bezkontaktní bankovní karty Visa nebo Mastercard,
- papírové kupóny PID.
Využijte nový e-shop pid.litacka.cz s možností pohodlného nákupu PID
online bez nutnosti validace ve stanicích metra nebo zakupte kupón PID na
stávajících kontaktních místech Dopravního podniku.
Jezdím občas – pořiďte si krátkodobé jízdné PID
- zakoupení prostřednictvím nové mobilní aplikace PID Lítačka
s možností nákupu všech druhů krátkodobých jízdenek PID a
cestování nejen v Praze, ale i Středočeském kraji (platí ve všech
pásmech PID),
- zaplacení jízdného bezkontaktní bankovní kartou ve vybraných
tramvajích,
- využití stávající papírové jízdenky,
- využití SMS jízdenky (platí jen v pásmu P, neplatí v pásmech 0, B a
ve vnějších tarifních pásmech a ve vlakových spojích).
Co bude s Opencard?
Kupóny PID na stávajících kartách Opencard a Lítačka budou automaticky
přeneseny do nového systému. Od 01.09.2018 bude možné vyměnit zdarma
jakoukoliv Opencard za novou Lítačku. Od 01.11.2018 nebude možné na
Opencard nahrát nový kupón PID, v tomto případě můžete požádat o novou
Lítačku (k objednání online na stránkách pid.litacka.cz) nebo použít jako
nosič IN Kartu ČD nebo bezkontaktní bankovní kartu.
Kde můžu získat Lítačku?
Prostřednictvím nového e-shopu pid.litacka.cz nebo expresně ve Škodově
paláci na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1. Další místa vzniknou v roce
2019 i ve Středočeském kraji.

V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál
pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí
nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupón na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN Kartu;
- aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru);
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především
rodiny a firmy pro své zaměstnance).
Se spuštění regionální dopravního systému PID Lítačka mají cestující
k dispozici i novou uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci PID Lítačka,
kterou si mohou stáhnout zdarma. S aplikací PID Lítačka umožní cestujícím
zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut
až na tři dny.
Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností okamžité
navigace na tato parkoviště.

Zřídit, upravovat, opravovat, nebo měnit hrob nebo hrobové zařízení můžete
na základě písemné žádosti obsahující dokumentaci projektu stavby až po
písemné vyjádření provozovatele pohřebiště.
Povinností je nahlásit obci osobu, na kterou bylo převedeno vlastnické právo
k hrobovému zařízení při úmrtí současného vlastníka apod. V případě smrti
nájemce, právo nájmu přechází na osobu, kterou nájemce určil. Není-li
přechod nájmu možný, nebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu
na manžela, na děti, na rodiče, sourozence. Osoba, na kterou právo přešlo, je
povinna sdělit provozovateli bez odkladu potřebné údaje.
Řád veřejného pohřebiště, Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa, Žádost
o změnu nájemce hrobového místa najdete na stránkách obce:
www.obecnovyjachymov.cz.

Oprava mylných informací z předešlého vydání
Nového Jáchymováčku
V minulém vydání Nového Jáchymováčku jsme nesprávně uvedli informaci
o věku osob, které mohou kandidovat do obecního zastupitelstva. Bylo zde
uvedeno, že věková hranice je 21 let. Tato hranice je daná zákonem na 18 let
v den konání voleb.
Za uvedení mylné informace se velmi omlouváme.

Události

Ostatní

Pohádkový les

Představujeme nový regionální dopravní systém

Spolek Pohoda ve spolupráci s Kulturním výborem obce Nový Jáchymov
pořádá v září tradiční Pohádkový les. Podrobnější informace budou dostupné
na vývěsních plochách v obci.

PID Lítačka

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl fotbalu
Rozpis podzimní části sezóny 2018/2019
Kolo
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Datum
Zápas
18.8.
Březová - Nový Jáchymov
26.8.
Nový Jáchymov - Komárov B
1.9.
Neumětely - Nový Jáchymov
9.9.
Nový Jáchymov - Karlštejn
16.9.
Broumy - Nový Jáchymov
23.9.
Nový Jáchymov - Chyňava
30.9.
Cembrit - Nový Jáchymov
7.10.
Nový Jáchymov - Drozdov
14.10.
Trubín - Nový Jáchymov
21.10. Nový Jáchymov - ČL-U Beroun B
27.10.
Stašov - Nový Jáchymov
4.11.
Nový Jáchymov - Tlustice
11.11.
Nový Jáchymov - Žebrák

Výkop
14:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
10:15
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je
nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr
mezi více platebními kanály. Dochází tak k zásadní modernizaci stávajícího
systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a
propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze
Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu,
což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze
Středočeského kraje dojíždí.
Na co se můžete těšit?
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu.
Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci využít bezkontaktní
bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České republice
vydávány a vlastní je většina obyvatel. Dalším novým nosičem
dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté využívají
ti, kteří cestují často vlaky ČD. Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat
na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku.
Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na
přepážkách ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém
z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si
budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a
už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat k validátorům ve
stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po
jejím zaplacení.

