Komu: senioři a zdravotně postižení občané, osoby s chronickým
onemocněním
Provozní doba: Po – Ne 7:00 – 20:00
Domov Na Výsluní Hořovice
Vedoucí zařízení: PhDr. Drahomíra Boubínová
Tel.: 311 514 895
Web: www.seniori-navysluni.cz
Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku
Vedoucí zařízení: Bc. Marie Hošková, DiS.
Tel.: 311 533 181, 775 595 205
Web: www.mestozebrak.cz/dps/
Pečovatelská služba Hlásná Třebáň
Vedoucí zařízení: Ing. Vnislav Konvalinka
Tel.: 311 681 101
Web: www.hlasnatreban.cz/sluzby/pecovatelska-sluzba/

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Volby do zastupitelstva obce
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil prezident
republiky volby do zastupitelstev v termínu:
pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
V souladu s uvedeným zákonem stanovila starostka obce Nový Jáchymov
jeden volební okrsek, okrskovou volební komisi, která bude mít 6 členů
včetně zapisovatele. Všichni členové okrskové volební komise byli
jmenováni starostkou obce.
Pro příští volební období 2018 – 2022 stanovilo zastupitelstvo obce svým
usnesením 11-členné zastupitelstvo obce a pověřený úřad MěÚ Beroun
zaregistroval pro naši obec v zákonné lhůtě jednu kandidátní listinu.
Hlasovací lístky do zastupitelstva obce budou distribuovány nejpozději 3 dny
před konáním voleb.
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Hlasování – úprava hlasovacího lístku:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany. Tím je dán hlas všem kandidátům volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku. Pokud volič označí křížkem volební stranu,
neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého volič hlasuje. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební
komise vyšle za tímto voličem v den voleb 2 členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zhodnocení volebního období 2014 – 2018
Vážení občané,
dovolte, abych krátce zhodnotila uplynulé čtyři roky, které pro většinu
zastupitelů byly novou zkušeností. Zastupitelstvo obce Nový Jáchymov bylo
po volbách v roce 2014 složeno ze tří volebních uskupení.
Hned v listopadu začala výstavba splaškové kanalizace a pro všechny to bylo
velmi náročné období. Neměli jsme vůbec žádné zkušenosti, a tak jsme se
museli spolehnout na firmy, které stavbu prováděly a na technický dozor.
S odstupem času musíme říci, že bychom některé věci udělali jinak, ale to už
nejde. Po kanalizaci nám v obci zůstaly v hrozném stavu některé místní
komunikace, které bychom rádi opravili. Nechali jsme proto zpracovat
projekt na opravu místních komunikací a těmi jsou ulice Na Sídlišti a
Hornická. V letošním roce 01.10.2018 se začíná opravovat ulice Na Sídlišti
firmou STRABAG a.s. Praha, na kterou jsme získali dotaci ve výši 1 mil. Kč
a z vlastních prostředků musíme investovat 1,4 mil. Kč. Proto jsme v této
ulici opravili nefunkční hydranty a uzávěry vody k jednotlivým
nemovitostem.
Dalším velkým úkolem pro nás byla rozestavěná mateřská školka. Na tu se
nám podařilo získat dotaci ve výši 4 mil. Kč, ale na její dokončení to nestačí.
Rádi bychom MŠ dokončili v příštím roce tak, aby zahájila svůj provoz od
01.09.2019, a proto ještě v závěru tohoto volebního období podáváme žádosti
o dotaci na Ministerstvo školství a do Integrovaného regionálního operačního
programu.

Co nabízíme:
- v rámci terénních služeb pro seniory poskytujeme pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o svou osobu,
- pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti, doprovody a odvozy
k lékaři či na nákup,
- aktivizační služby,
- zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Komu: senioři a osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým
onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Provozní doba: každý den 7:00 – 19:00
Senior Care pečovatelská služba o.p.s.
Sídlo: Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun
Tel.: 311 512 525, 778 480 593, 778 480 225
E-mail: info@senior-care.cz, socialni@senior-care.cz
Web: www.senior-care.cz
Kontaktní osoba: Marie Bendová, DiS.
Co nabízíme:
- pečovatelská služba – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu a domácnost, jednoduchá cvičení a masáže, pomoc při
obnově pohybu, rozvoz a donáška obědů, doprovody k lékařům, na
úřady apod.
- osobní asistence – pomoc se zvládnutím sebeobsluhy, doprovod,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením,
- odborné sociální poradenství (oblast sociálních služeb, státní soc.
podpory, informace při získávání kompenzačních pomůcek apod.),
- fakultativní služby pro klienty v domácím prostředí – pedikúra,
kadeřnické služby a masáže,
- zajišťujeme vyzvednutí receptů a léků, odvozy k lékaři či na úřad a
doručení inkontinenčních pomůcek na adresu klienta (celá preskripce
od lékaře, aniž by klient musel objednávat v lékárně nebo řešit
odvoz).

Ostatní
Pošta Hudlice
Oznamujeme Vám tímto, že s účinností od 17.09.2018 budou u pošty Hudlice
trvale změněny hodiny pro veřejnost takto:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 11:00 15:30 – 18:00
7:00 – 12:00
8:00 – 11:00 15:30 – 18:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00

Revize kotlů na tuhá paliva – změna termínů
Dne 19.07.2018 byla schválena novela zákona 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, kterou se změnil termín pro kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, tzv. revize.
Z původních dvou let byl termín prodloužen na 36 měsíců a to zpětně.
To znamená, že revize vystavené v roce 2016 již nyní platí až do roku 2019.

Pečovatelské služby v Berouně a obcích s rozšířenou
působností
Farní charita Beroun – Terénní služby pro seniory – pečovatelská,
odlehčovací služba, osobní asistence
Sídlo: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun – Zavadilka
Tel.: 313 030 430, 724 216 813
E-mail: terennipece@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Kontaktní osoba: Marta Altmanová

Z dalších projektů, které byly v letech 2014 – 2018 realizovány, to jsou:
- oprava bezpečnostního přelivu Monstranského rybníka,
- podařilo se majetkoprávně vyřešit hasičskou zbrojnici a v letošním
roce byla provedena rekonstrukce střechy,
- nechali jsme zpracovat restaurátorský záměr na opravu křížů na
hřbitově a v letošním roce se začal opravovat centrální kříž,
- repas hasičského vozu CAS,
- byla dokončena analýza rizik staré ekologické zátěže
k nezabezpečené skládce,
- provedli jsme hydrogeologický průzkumný vrt a dále necháváme
zpracovat studii na přivedení vody do obce ze Želivky, kdy její
výsledky budou známy ke konci září letošního roku,
- v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace jsme museli
v Dědičné ulici přeložit plyn, ve Spojovací ulici vodu i plyn. Dále
jsme zrealizovali přeložku vodovodu v louce za panem Valvodou
(přivaděč vody do obce) a nechali jsme zpracovat projekt na vyústění
jednotné kanalizace za obcí, ze které se stala dešťová kanalizace.
K tomuto je již vydáno stavební povolení a akce se bude realizovat
v 1. polovině roku 2019. Finanční prostředky na tuto akce jsme
našetřili,
- nechali jsme zrekonstruovat vodoměrnou šachtu v Letné ulici, kde
jsme instalovali dva vodoměry na dálkový odečet,
- nechali jsme zpracovat projekt na odbahnění Monstranského rybníka.
Opět jsme pravidelně začali vydávat Nový Jáchymováček, zde mi dovolte
poděkovat všem, kteří se na této práci podíleli. V obci byly nově umístěny
dvě vývěsní plochy pro informování občanů. Podařilo se nám plně uhradit
všechny závazky vůči společnosti Savea spol. s.r.o. a uzavřeli jsme s ní
smlouvu na dodávku pitné vody. Posekat a uklidit veřejné plochy, udržovat
cesty a v zimě zajistit jejich včasný posyp, tak to je oblast, kde máme co
dohánět. Snažíme se likvidovat na území obce černé skládky, ale věřte, že

než jsme odvezli poslední hromadu, tak tam přes noc přibyla nová. U
dětského hřiště v parku u Diany jsme opravili dvě strany, na třetí máme
zakoupený materiál a do konce roku bude tato strana také vyměněna. Kulturní
a společenský život v obci byl náplní kulturního výboru, který někdy ve
spolupráci se spolkem POHODA, tyto akce zajišťoval. Bohužel nás ale mrzí,
že z místních občanů se těchto akcí zúčastní někdy jen malý počet. Dalšími
výbory, které v tomto volebním období pracovaly, byly kontrolní a finanční.
Zastupitelstvo podporovalo místní spolky a jako zřizovatel jsme zásahové
jednotce SDH Nový Jáchymov, dle potřeby, doplňovali materiální vybavení
a výstroj.
Nebylo by ale správné mluvit pouze o tom, co se nám podařilo. Z věcí, které
se nám nepovedly to jsou: dokončení mateřské školky, pravidelně udržovat
bytový dům č.p. 1, rekonstrukce restaurace, nepodařilo se najít černé odběry
vody, neodstranili jsme nátoky dešťových vod na ČOV, chtěli jsme
zpřehlednit webové stránky obce, vyčistit koryto Habrového potoka a mnoho
dalších věcí.
Ještě mi dovolte zmínit se o finanční situaci, jak jsme začínali a jak končíme:
Stav k 24.11.2014
Neuhrazené
dodavatelské faktury
Úvěry – ČS a.s.
vodovod
Úvěr – ČMSS č.p. 1
Úvěr – ČS a.s.
splašková kanalizace
Finanční hotovost

2 236 426,17 Kč

Stav k 25.09.2018
Všechny jsou hrazeny
v termínu splatnosti.
Po splatnosti žádná.

55 000,- Kč

0

372 260,- Kč

0

19 900 000,- Kč

17 247 200,- Kč

- 175 242,- Kč

7 417 583,73 Kč

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala za práci všem členům zastupitelstva
obce, kteří tuto náročnou práci vydrželi až do konce, předsedům a členům
jednotlivých výborů, zásahové jednotce SDH Nový Jáchymov, obsluze na
čističce a i vám všem občanům, kteří jste se zapojili do práce pro obec.
Děkuji.
Dagmar Vlachová, starostka obce

Sběrný dvůr
Žádáme všechny občany, aby neodkládali plastové stoly, židle, nádoby
a sklo ke kontejnerům na tříděný odpad. Pro tento druh objemnějšího
tříděného odpadu je k dispozici sběrný dvůr.
Provozní doba sběrného dvora:
od 01.04. do 30.09. středa 16:00 – 18:00 hodin
sobota 10:00 – 12:00 hodin
od 01.10. do 31.03 sobota 10:00 – 11:00 hodin.

