Destinační agentura Berounsko
Destinační agentura Berounsko, která byla založena na konci léta 2019, slaví
úspěch – získala certifikaci dle Kategorizace organizací destinačního
managementu. „Cesta k naší certifikaci začala ještě před samotným
založením agentury, už od začátku jsme věděli, že budeme o certifikát
usilovat. Z jeho získání mám opravdovou radost, naše tvrdá práce se
vyplatila a myslím, že můžeme s klidným svědomím říci, že destinační
agentura Berounsko se zařadila k profesním organizacím cestovního ruchu.
Kromě toho se nám nově otevírá možnost získávat dotace z národních zdrojů
a dále tak rozvíjet naši činnost,“ uvedl Dušan Tomčo, předseda
představenstva. Žádost o certifikaci agentura podala na konci listopadu 2020,
certifikační komise rozhodla začátkem března 2021. Z celkového počtu 100
bodů získala organizace 83, certifikační komise ocenila profesionalitu
zpracovaných dokumentů, vizuální styl a webové stránky a také snahu o
vybudování a řízení moderní organizace destinačního managementu.
Certifikát byl udělen na rok, tedy do března 2022.
Kategorizace organizací destinačního managementu vznikla jako norma,
která definuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací
destinačního managementu. Po úspěšném splnění podmínek získává
organizace certifikát. Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a
efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a
přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit
na domácím a zahraničním trhu.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
.

Upozornění pro majitele čtyřnohých miláčků
Přichází konečně slunečné počasí, na vycházky se svými miláčky vychází i
ti, kteří je jindy nechávají většinu času doma. Na psech je potom znát, že
nejsou zvyklí na cizí lidi a ostatní psy, a vyprovokovat je pak dokáže kdeco.
Stále se opakujeme, píšeme v Jáchymováčku, na webu obce, hlásíme
rozhlasem, ale bohužel někteří majitelé pejsků nechtějí pochopit, že některým
obyvatelům, sousedům, maminkám s dětmi, starším lidem není příjemné se
potkat s volně pobíhajícím psem. Stále se na obci opakují stížnosti. Většinou
na jedny a ty samé neohleduplné majitele psů. Vy jste přesvědčeni, že váš pes
je hodný, neublíží. Ale pochopte, že člověk, který psa nezná, si jist není.
Většina dětí, ale i někteří dospělí se psů bojí. Starší lidé mají nestabilní chůzi,
bojí se pádu při setkání s volně pobíhajícím psem. Někomu není zase
příjemné, když mu pes znečistí oblečení. Pokud zvíře někoho přímo
nepokouše, nemusí jít o nic fatálního, ale přesto to člověka namíchne.
Přesněji řečeno, kolikrát ho rozčílí spíš reakce jeho majitele než samotné
počínání zvířete.
My vám lásku k čtyřnohému příteli nebereme, jděte ho vyvenčit do přírody,
ale v obci ho mějte přivázaného na vodítku. Je plno míst, kde psa můžete
později vypustit.
A ještě jedna prosba. Zatímco většina pejskařů po svých čtyřnohých
svěřencích uklízí, někteří méně zodpovědní exkrement nechají ležet. Stačí
jeden člověk v okolí, který po pejskovi neuklidí, a za týden tam máte 14
a víc hromádek. Šlápnout do psího exkrementu na cestě nebo dokonce
v dětském parku není nic neobvyklého. Maminky než vypustí své ratolesti do

parku, obzvlášť do pískoviště, nejprve musí prostor prohlédnout
a uklidit!

přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s
krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Žádáme vás, uklízejte po svých psech!

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České
pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena
přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte
na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Buďte ohleduplní a pochopte ty občany, kterým setkání s cizím volně
pobíhajícím psem není příjemné.

Odpady
Třídění odpadu
Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali
do nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito
materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich
svoz, třídění a hygienické požadavky.
Tříděný odpad patří do barevných kontejnerů na ulicích. Modrý kontejner
slouží k vyhazování papíru. Svázaný, nebo v krabicích uložený papír lze
odevzdat také do nádoby u školy. Žlutý kontejner je na plasty, zelený a bílý
na sklo, nápojové kartony můžete házet do žlutého kontejneru. Malý
elektroodpad patří do speciálních nádob u budovy OÚ, velké
elektrospotřebiče můžete zdarma dvakrát v roce odevzdat na sběrném místě,
železo na sběrném místě zdarma do kontejneru. Objemný odpad můžete
dvakrát v roce likvidovat do přistavených kontejnerů. Do šedých kontejnerů
lze odkládat plechovky od piva i jiný drobný kovový materiál. Do speciálních
nádob můžete vhodit oleje a tuky v plastových nádobách. Drobný bioodpad
na sběrném místě do kontejneru. Velký bioodpad lze odvézt na skládku do
Hudlic.
Žádáme vás, abyste odpad nevhazovali do kontejnerů ve vedlejší obci.
Každá obec platí za likvidaci odpadů nemalé peníze a nelíbí se nikomu,
aby kontejnery plnili odpadem občané jiných obcí. Děkujeme.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené
informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace
k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.
Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,
což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu.
Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k
výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a
obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do
domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně
testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku
253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a
online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Provozní doba sběrného místa
Duben, červenec, srpen, září – každou sobotu v době od 9.00 do 11.00 hodin,
kromě státem uznaného svátku.
Květen, červen – každou středu v době od 16.00 do 18.00 hodin a každou
sobotu v době od 9.00 – 11.00 hodin, kromě státem uznaného svátku.
Místa zpětného odběru pneumatik
Žijeme v krásné přírodě křivoklátských lesů. Proto nelze pochopit, když
vidíme v lese pohozený odpad z domácností, staré elektrospotřebiče,
vysloužilý nábytek, nebo staré pneumatiky. Právě pneumatiky budou v lese
ležet stovky let, nebo se nikdy nerozloží. Přitom právě pneumatiky lze
odevzdat bezplatně, nebo za malý poplatek v místě zpětného odběru
pneumatik.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech
sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i
vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost
využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost
výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru
pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což
znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného
odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku
na úplatu, bez vázanosti na koupi nové pneumatiky. Výrobce musí
pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo
typu.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst
se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců

Existuje seznam míst pro zpětný odběr pneumatik. V níže přiloženém
souboru je uveden seznam míst zpětného odběru, který byl vytvořen na
základě informací uvedených v ročních zprávách jednotlivých individuálně
plnících výrobců. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního
systému ELTMA je pak souborem adres provozovatelů, se kterými má
smlouvu o zřízení místa zpětného odběru kolektivní systém ELTMA, který
tímto způsobem zajišťuje plnění zákonných povinností pro své účastníky.

Tento seznam je průběžně aktualizován. Firmy, které nám na dotaz potvrdily,
že skutečně zajišťují zpětný odběr pneumatik:
Strach s.r.o., Pražská 404, Beroun
PRO BAG JV spol. s.r.o., Na Morávkově 159, Beroun
Kunick Group – Best Drive, Plzeňská 378, Králův Dvůr

Obecní knihovna
Místní knihovna oznamuje, že od 19. 4. a každé další pondělí bude knihovna
otevřena od 16.00 do 17.00 hodin.

Oslavy konce 2. Světové války
Vzhledem ke stále trvající pandemii, budou i v letošním roce oslavy
2. světové války probíhat v souladu s vládními nařízeními. Zástupci obcí
Nový Jáchymov, Otročiněves a Nižbor položí květiny u pomníku každý
samostatně.

Napouštění bazénů
Vážení občané,
blíží se jaro a s ním i pomalu naše starosti s vodou. Každý si bude chtít zalít
zahrádku, napustit bazén a spotřeba vody se rychle zvýší. Ani obec, ani
dodavatel vody Savea nechce dodávku vody nijak preventivně omezovat,
pokud je jí dost. Jenže po zkušenostech z posledních let se ukázalo, že první
horké dny mohou přinést enormní nárůst spotřeby vody přesahující kapacitu
studní. Obec se v minulosti snažila vyjít vstříc potřebám občanů a umožnila
odečíst vodu napuštěnou do bazénů od stočného. Bohužel jsme zjistili, že lidé
se vodou příliš šetřit nesnaží a narůstá jak spotřeba, tak i ztráty na vodě.
Zastupitelstvo proto i pro letošní rok rozhodlo, že tuto slevu umožňovat
nebude. Chtěli bychom vás všechny požádat, abyste nám i nadále
oznamovali, kdy hodláte napouštět bazény či jinak nadprůměrně používat
vodu. Obec pak může ve spolupráci s dodavatelem vody Savea preventivně
řešit případný nedostatek vody ve studních. Budeme pravidelně sledovat
spotřebu vody, a pokud její spotřeba přesáhne 100 m3/den vydáme varování

k omezení spotřeby. Nerespektování takového varování pak může vyústit ve
vydání opatření obecné povahy vedoucí k zákazu používání pitné vody pro
jiné účely než pitné a hygienické, což se již opakovaně stalo.
Děkujeme, že myslíte na všechny.
Společnost I. Vodovody a kanalizace Králův Dvůr s.r.o. nabízí zejména
službu týkající se rozvozu pitné vody cisternou do bazénů a studní, aby
nedocházelo k nadměrnému odběru pitné vody z vodovodního řadu, kdy
následkem je snižování tlaku a zakalování vodovodní sítě. Naše služby lze
využít 24h denně.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel: 602 211 445.

Ostatní
Bezpečně, online, raz dva.
Sčítání začíná 27. března 2021
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online
sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v
Google Play i AppStore. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně
vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o
rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

