Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Zhodnocení volebního období 2018 – 2022
Vážení občané,
ráda bych krátce zhodnotila uplynulé čtyři roky. Pro volební období 2018 –
2022 zastupitelstvo stanovilo 11 členné zastupitelstvo obce, došlo ke zvýšení
o 2 zastupitele. V obci byla zaregistrována pouze jedna kandidátní listina, a
tak většina zastupitelů pokračovala v práci.
Velký úkol, který před námi stál, bylo dokončení výstavby mateřské školy.
To se podařilo a od 1.9.2019 mateřská škola zahájila svůj provoz, v dalším
roce byly pořízeny herní prvky na zahradu.
V tomto volebním období se podařilo opravit několik ulic, a to ulici
Hornickou, Finskou, Větrnou, Svážnou a K Pyramidě. Ještě je zpracovaný
projekt na opravu ulice V Kopci, kdy se nyní vyřizuje stavební povolení.
Na hřbitově se zrestauroval náhrobek Františka Nittingera a v současné době
probíhá restaurování hrobového místa rodiny Carl Merlet.
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Každým rokem jsme rozšiřovali veřejné osvětlení, a to v Letné ulici a v ulici
Pod Chvojinkou, a to vždy osazením 3 sloupů veřejného osvětlení. Někteří
občané nám poděkovali, ale některým se to i nelíbilo, že osvětlení u nich
rozšiřujeme.
Byla zrekultivována bývalá skládka.
Podařilo se zrekonstruovat základní školu.

Probíhá rekonstrukce bytu č. 2 v bytovém domě čp. 1. Jedná se o byt, který
vznikl původně z knihovny, ale stavební úřad vzhledem k velkému množství
plísně tento byt zakázal užívat.
Dokončila se výměna ohrazení v parku U Diany, částečně se vyměnilo shnilé
oplocení a pořídili se nové herní prvky pro děti. Byly vyměněny fošny na
stolech a lavičkách u vinárny U Cechu.
Bylo vybudováno vyústění dešťové kanalizace do habrového potoka před
hřištěm. Stará jednotná kanalizace byla zrekolaudována na dešťovou
kanalizaci a byla přepojena do vyústění. Tím došlo k úplnému odpojení
z kanalizace společnosti Savea.
Celé toto volební období se rovněž zabýváme přivedením vody ze Želivky
do obcí Nový Jáchymov a Otročiněves. Bohužel tuto akci velmi ovlivnilo
covidové období a vše se velmi zdrželo. Nicméně 31.8.2022 byla podána
žádost o stavební povolení. Toto bude prioritní věc pro nové zastupitelstvo.
Dne 9.8.2022 se uskutečnilo jednání na Savee, spol. s r.o., kde předmětem
jednání bylo množství dodávané vody do obce Nový Jáchymov, Otročiněves
a pro závod Savea spol. s.r.o. Bylo nám sděleno, že víc vody, než kterou nyní
odebíráme, již více nedokáží navyšovat, a proto nám doporučují, abychom
více domů již nepřipojovali na vodovodní řad. Spotřeba vody od roku 2017
se stále navyšuje a když budeme stále vydávat souhlasy s napojením na
vodovodní řad, tak mohou být omezeni stávající odběratelé. Proto jsme se
rozhodli, že nebudeme vydávat souhlasy s napojením na vodovodní řad do
doby, než bude pro obec zajištěn a zprovozněn další zdroj pitné vody.
Zájemci o výstavbu rodinných domů v obci si budou muset vybudovat jiný
zdroj. Stejné rozhodnutí učinila i obec Otročiněves.
Co se týká odpadového hospodářství, tak se zastupitelstvo rozhodlo,
vzhledem k legislativním změnám, z poplatku za svoz za popelnici přejít na
paušální roční poplatek za trvale přihlášenou osobu. Poplatek hradí i majitelé
chat a nemovitostí, kde není nikdo trvale přihlášen.

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne v obci ve dnech 13. října
2022 - 14. října 2022. Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva – 1 480,- Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čistění – 650,- Kč včetně DPH a dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
(Po – Pá 8:00 – 16:30 hod.)
Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona č. 201/2012 Sb., § 17odst. 1
písm. h) povinná 1x za 3 roky. Kontrolám provedeným v roce 2019 končí
tento rok platnost. Od 1. ledna 2020 mají technici povinnost informace o
kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru Ministerstva životního
prostředí.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ: 01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto
značky kotlů: Agromachanika Lhenice, Atmos, Buderus, Dakon, Ekoscroll,
Enbra, OPOP, Slokov, Viadrus, Multibio, Kotle zaniklých výrobců či domácí
výroby.
Každý obdrží protokol o provedené kontrole.

Inzerát
Koupím důlní vozík HUNT. Cena po dohodě. Tel.: +420 604 845 695

• Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů
ČTÚ, kde je možno rušení oznámit. K tomu je vhodné si připravit
informace v rozsahu viz následující odstavec:
Praha a střední Čechy, Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025, 224 004 504
Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo
poštou na adresu:
Český telekomunikační úřad,
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025
„Oznámení o rušení TV příjmu“ – přičemž toto oznámení by mělo
obsahovat následující údaje:
➢ Identifikace podatele: jméno a příjmení podatele - datum narození –
adresu trvalého pobytu (adresa pro doručování), - IČO (pouze podnikatelé a
právnické osoby), - kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail).
➢ Popis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud je odlišná
od adresy pro doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..),
typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití
zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), stručný popis projevu rušení,
začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení - případná další sdělení.
III. Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ:
• Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ (telefonicky), který upřesní další
detaily a domluví termín měření u Vás, anebo Vám přímo oznámí, že
odrušení u Vás provede operátor, který s Vámi následně dohodne termín
zásahu.
• V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po
provedeném technickém zásahu do Vašeho anténního systému moci sledovat
televizi přes anténu ve stejné kvalitě.

Kulturní a společenský život v obci je náplní kulturního výboru, který
spolupracuje se spolkem POHODA. Bohužel vzhledem ke covidu se
spousta akcí v letech 2019 – 2021 neuskutečnila. Dalšími výbory, které
pracovaly, byly kontrolní a finanční.
Zastupitelstvo také podporuje místní spolky a jako zřizovatel jsme zásahové
jednotce SDH Nový Jáchymov doplňovali materiální vybavení a výstroj dle
jejich požadavků. Jednotka SDH vždy na žádost starostky nebo
místostarostky plnila požadavky obce.
Myslím si, že to bylo úspěšné volební období vzhledem k tomu, co se
vybudovalo. Bylo to finančně velmi náročné.
Je ale spousta věcí, které naši obec ještě čekají. Každý z nás kolem sebe vidí,
co se mu nelíbí, co je potřeba udělat nebo co by on sám udělal jinak a lépe.
Jsou to místní komunikace, restaurace, obecní dům, hasičárna a spousta
dalších věcí. Co je hodně vidět, a je předmětem kritiky, je vzhled naší obce
jak v zimě, tak i v létě. V zimě nestačíme s naší technikou na zimní údržbu
místních komunikací a v létě zase nestačíme včas všechno posekat. Proto
jsme před nedávnem pořídili na sekání traktůrek STIGA a na zimní údržbu
máme objednaný malotraktor KUBOTA s příslušenstvím. Budu věřit, že
s touto technikou, se i toto zlepší.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům zastupitelstva obce, předsedům
a členům výborů, zásahové jednotce SDH Nový Jáchymov, spolkům, obsluze
na čističce, a i vám všem občanům za práci, připomínky i podněty.
Novým zastupitelům přeji v jejich práci hodně úspěchů
Dagmar Vlachová - starostka obce

Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu
České republiky
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu České republiky
vyhlásil prezident republiky v termínu:
-

pátek 23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
sobota 24. září 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

(Případné druhé kolo do Senátu ve dnech 30. září a 1. října 2022)
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 2022 – 2026 stanovilo zastupitelstvo obce 11členné
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.
Hlasování – úprava hlasovacího lístku do Zastupitelstva obce:
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

Ostatní
Informace Českého telekomunikačního úřadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají
televizi přes anténu. Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto
regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových
mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a
dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může
za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu
televizního signálu přes anténu. Rušení televizního příjmu přes anténu, se
doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Při
tomto oznámení je vhodné dodržet následující postup:
I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ:
• Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje
známky závady - doporučeno je např. kontaktovat sousedy.
• Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte
televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu
spuštěna základnová stanice mobilní sítě.
• Ověřit si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vlastního
mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti televizního
přijímače a není tak zdrojem rušení.
V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit
tuto skutečnost ČTÚ formou: „Oznámení o rušení televizního příjmu“.
II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ:
• Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a
odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář
vytisknout-podepsat a odeslat poštou.

TJ Čechie Nový Jáchymov – oddíl fotbalu

komise vyšle za tímto voličem v den voleb 2 členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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Úprava hlasovacího lístku do Senátu:
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
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Sběr a svoz objemného odpadu
Kontejner bude přistaven na točně autobusů u fotbalového hřiště o víkendu
24. září – 25. září 2022. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob. Například koberce,
matrace, nábytek, sedačky atd. Objemný odpad můžete odkládat zdarma.
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 24. září 2022 od
8:30 do 9:30 hod. na točně autobusů u fotbalového hřiště. Do nebezpečného
odpadu patří: olejové filtry, akumulátory a baterie, tuky, maziva, obaly
obsahující zbytky nebezpečných látek, léky, barvy, laky, ředidla, kyseliny,
zásady, rozpouštědla, pesticidy, chemikálie atd. Nebezpečný odpad se
odkládá zdarma. Nevybírají se pneumatiky a stavební suť.

-

dohoda
klubů

Sběr a svoz elektroodpadu
Vysloužilý elektroodpad bude možné zdarma uložit na sběrném dvoře u
fotbalového hřiště v provozní době od 24. září do 1. října 2022.

Končí desetileté smlouvy o nájmu hrobového místa na
hřbitově v Novém Jáchymově
K 31. prosinci 2022 končí desetileté smlouvy o nájmu hrobového místa na
místním hřbitově. Žádáme nájemce hrobových míst, aby na obecním úřadě
ústně, nebo písemně nahlásili, pokud došlo ke změně rozměru hrobu, nebo
pokud došlo ke změně nájemce. Můžete přijít na obecní úřad v pondělí, nebo
ve středu odpoledne podepsat nové smlouvy.

Dočasná změna trasy a zastávek pro linku PID 637
Z důvodu opravy mostku u třetího rybníku na hranicích katastrů obce Nový
Jáchymov a Roztoky u Křivoklátu, dochází k následujícím změnám ve
vedení trasy autobusové linky. Předpokládaná doba uzavírky je do
31.01.2023.
Směr „Broumy, škola“:
do zastávky „Nový Jáchymov, sídliště“ po stávající výlukové trase přímo
silnice III/ 2367 – vpravo silnice III/2369 - vlevo silnice
III/23617 – vlevo silnice III/23611 – vpravo silnice III/2367a dále po stávající
trase
Směr „Řevnice, nádraží“:
do zastávky „Roztoky, Karlov“ beze změny – přímo silnice III/2367 – vlevo
silnice III/23611 – vpravo silnice III/23617 – vpravo
silnice III/2369 – vlevo silnice III/2367 a dále po stávající výlukové trase

Vzhledem k šířkovým poměrům silnice III/2369 a stavu vegetace v okolí
komunikace žádám řidiče, aby tímto úsekem projížděli s mimořádnou
opatrností.
Ruší se:
Nový Jáchymov, hájovna - v obou směrech
Nový Jáchymov - v obou směrech – pouze zastávky na silnici III/2367

SPOLEK Pohoda

