Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Komunální volby do
zastupitelstva obce
Ve dnech 5. – 6. října 2018 se budou konat volby do zastupitelstva obce, které
mají dlouhodobě v obci největší účast a je tedy více než vhodné jim věnovat
pozornost i zde, v Jáchymováčku.
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Nejprve tedy pár slov k dění před volbami. Do voleb se mohou zaregistrovat
dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění
pozdějších předpisů, registrované politické strany a politická hnutí, nezávislí
kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů, popř. koalice výše
jmenovaných. Kandidátovi musí být více než 18 let a musí mít trvalý pobyt
v obci. Registrace se podává na kandidátní listině, která musí být odevzdána
zmocněncem (tj. osobou jednající za kandidáta) na MěÚ Beroun do 31.
července 2018, 16:00 hod. Současně s kandidátní listinou musí každý
jednotlivý kandidát doručit podepsané prohlášení kandidáta a zároveň i
petiční listinu, obsahující 28 podpisů podporovatelů v případě jednotlivého
kandidáta (jednotlivce) nebo 48 podpisů podporovatelů sdružení kandidátů.
Každé sdružení kandidátů musí mít svůj název. Na petiční listině musí každý
podporovatel uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu a podpis.
MěÚ Beroun pak projedná registraci kandidátů, může je vyzvat k doplnění
údajů a podle výsledku registrace jsou pak vytištěny volební lístky. Způsobu
vyplňování se budeme věnovat bezprostředně před volbami.
Volební kampaň je zakázána až v den voleb a to ve volební místnosti a jejím
bezprostředním okolí. Starosta obce pak může vyhradit nejméně 10 dnů před

konáním voleb místo k vylepování volebních plakátů, jejíž využívání musí
odpovídat zásadě rovnosti kandidátů.
Rozhodli jsme se, že mimo tuto možnost, dáme všem kandidátům rovným
způsobem možnost prezentovat jejich program, kandidátní listiny či volební
plakáty i zde v Jáchymováčku. Doufáme, že budou další kandidáti či jejich
sdružení, protože věříme v pluralitu názorů, demokracii a tvůrčí kritiku.
-vv-

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební
období
Zastupitelstvo obce Nový Jáchymov stanovilo na svém veřejném zasedání
dne 30.05.2018 usnesením č. 5/6/2015 počet členů zastupitelstva obce pro
nadcházející volební období 2018 – 2022. Zastupitelstvo obce bude mít nově
11 členů.

Zprávy z kultury
23.06.2018 proběhlo na letním parketu „U Cechu“ tradiční Vítání léta.
Sobotní odpoledne patřilo celé dětem. O jejich zábavu se postaral DJ Olda
Burda, který připravil spoustu zábavných úkolů a příjemné muziky. Jako
bonus si děti mohly odnést spoustu zvířátek tvarovaných z balonků, které
připravila slečna Martina ze spolku „Vše pro dětský úsměv“.
Večer pokračoval v rytmu diska a to opět pod taktovkou Oldy Burdy.
Děkujeme, že Vás chladné počasí neodradilo a vítání léta s nádechem zimy
zdárně proběhlo.
Nadále se v rámci „Kulturního léta“ můžete těšit na tyto akce, které se
budou vždy konat v areálu letního parketu U Cechu.
-šs-

Memoriál F. Spurného
Dne 25.08.2018 se uskuteční již 8. ročník turnaje starých gard za účasti čtyř
týmů. Turnaj se odehraje v areálu fotbalového hřiště Čechie Nový Jáchymov.
Více informací naleznete na vývěsních plochách v obci.

Ostatní
Vaše sousedka, Vaše makléřka
Jmenuji se Jana Čermochová a nabízím vám své znalosti, odbornost
i pochopení a osobní přístup při prodeji nebo nákupu vaší nemovitosti.
Zajistím pro vás předání nemovitosti a budu vám k dispozici po celý průběh
naší společné transakce.
Bydlím v Broumech a specializuji se především na Berounsko.
Využijte mých služeb se zázemím mezinárodní realitní sítěRE/MAX. Budu
se na vás těšit.
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka
+420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova
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