Sbírka Diakonie Broumov
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov vyhlašuje sbírku použitého ošacení:
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek a záclon
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
- peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
- obuv (veškerou nepoškozenou)
Věci, které vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace a koberce
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- znečištěný a vlhký textil
Prosíme věci zabalit do igelitových pytlů či krabic. Sbírka se koná 30.11.2020
a 2.12.2020 v čase 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 v přízemí budovy OÚ Nový
Jáchymov v prostorách komunitního centra. Nenoste věci dříve než
v uvedených termínech. Děkujeme.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Aktuální situace COVID
Od 18. září platí opětovná povinnost nošení roušek ve všech vnitřních
prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový
pokoj), ve školách a školských zařízeních, včetně středních a vysokých škol,
v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky,
taxislužby) a při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu
účastníků. Dále byly zakázány akce konající se převážně ve venkovních
prostorech s účastí nad 1 000 osob a akce konající se převážně ve vnitřních
prostorech s účastí nad 500 osob.
Okres Beroun se momentálně nachází na tzv. semaforu v oranžové barvě, což
znamená, že zde začíná docházet ke komunitnímu přenosu. S tímto souvisí
nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, dle kterého je
povinné nošení roušek na akcích, které se konají převážně ve venkovních
prostorech s účastí přesahující 100 osob.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Volby se konají v pátek 2. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října
od 8.00 do 14.00 hodin

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je důležité dbát pokynů
okrskové volební komise ohledně hygienických zásad.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Volič může hlasovat pouze v tom
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a zapsán ve stálém
seznamu voličů, s výjimkou voličů, kteří hlasují na voličský průkaz.
Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu
Parlamentu České republiky. V naší obci se volí pouze do zastupitelstev
krajů. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí, nebo koalici. Na každém lístku je
uvedeno číslo kandidujícího. Ve volební místnosti se zveřejňují informace o
případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů.
Průběh hlasování
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost potřebným dokladem, nebude
mu hlasování umožněno. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i
sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu nebude hlasování
umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému
Likvidace použitého nábytku, větví, křoví, stromů
Obec Hudlice a obec Nový Jáchymov se dohodly, že obec Hudlice umožní
občanům obce Nový Jáchymov a vlastníkům nemovitostí v katastrálním

území obce Nový Jáchymov ukládat na sběrné místo v Hudlicích „U pily“
použitý nábytek, větve, křoví, stromky, a to za splnění těchto podmínek:
- občan Nového Jáchymova se musí prokázat platným občanským
průkazem, ve kterém bude uvedeno jako místo trvalého bydliště obec
Nový Jáchymov,
- vlastník nemovitosti se musí prokázat platným občanským průkazem
a dokladem „Informace o pozemku“, ze kterého bude zřejmé, že je
vlastníkem nemovitosti v katastrálním území obce Nový Jáchymov.
Tento doklad získáte z nahlížení do katastru nemovitostí. Nejedná se
o žádný doklad, který byste si vyřizovali na úřadě, ale o doklad, který
si vytisknete sami doma.
- přijímat se bude nábytek bez čalounění, polstrování, může na něm být
ponecháno kování,
- nábytek musí být rozebraný, rozbitý nebo rozřezaný tak, aby byl při
dalším převozu co nejvíce skladný.
Sběrné místo obce Hudlice je otevřeno v následujících termínech:
duben – září
St
15:00 – 18:00
Pá
13:00 – 18:00
So
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

říjen – březen
St
13:00 – 16:00
Pá
13:00 – 16:00
So
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Na sběrném místě v Hudlicích se řiďte pokyny pracovníka sběrného místa.
K žádné změně nedochází u odvozu směsného komunálního odpadu,
tříděného odpadu – sklo, plasty, papír, kovy, textil, oleje a tuky.

Elektroodpad
Ukládání menšího elektroodpadu je možné celoročně v chodbě na Obecním
úřadě Nový Jáchymov anebo před budovou obecního úřadu do nádoby

s názvem „Sběrný box vysloužilých elektrozařízení a baterií“. Větší
elektroodpad je možné ukládat při svozu 2x ročně. Termín bude sdělován
v Jáchymováčku a je vyhlašován obecním rozhlasem.
Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad
Svoz bude prováděn 2x ročně. Termín bude sdělován v Jáchymováčku a je
vyhlašován obecním rozhlasem.
Rostlinný bioodpad
Co je rostlinným bioodpadem?
- Posečená tráva, listí, drobné větvičky ze stromů, zbytky ovoce,
zeleniny, kávová sedlina, čaj, rozštěpkované dřeviny.
- Rostlinný bioodpad může být využíván na zahradách majitelů.
Rostlinným bioodpadem nejsou větší větve, kmeny stromů nebo
jejich pařezy! Bioodpad větších rozměrů si likviduje každý sám na
vlastní náklady, např. prostřednictvím oprávněných firem.
Sběr probíhá celoročně na sběrném místě odpadu na konci ulice Boháčkova
směrem k fotbalovému hřišti u čistírny odpadních vod a to takto:
-

1.10. - 31.10. každou sobotu v otevírací době
1.11. - 31. 3. 1x měsíčně vždy první sobotu v měsíci
v otevírací době
1. 4. - 30. 4. každou sobotu v otevírací době
1. 5. - 30. 6. každou středu a každou sobotu v otevírací době
1. 7. - 30. 9. každou sobotu v otevírací době

tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů volit sám, může být v
prostoru určeném pro úpravu volebních lístků jiný volič, nikoliv člen
okrskové komise. Může za něho i vhodit obálku do volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
S voličským průkazem je možné hlasovat mimo „domovský“ volební okrsek,
avšak pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič je povinen voličský průkaz
odevzdat volební komisi.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise může své
členy vysílat s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního
okrsku.

Nová podoba webových stránek obce
V uplynulém
měsíci
dostaly
webové
stránky
obce
www.obecnovyjachymov.cz nový kabát. Nyní jsou přehlednější, modernější
a občané se na nich mimo jiné mohou zaregistrovat k odběru informací, které
mu budou zasílány prostřednictvím jeho e-mailové schránky.

Čištění a kontrola komínů
z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to,
aby do obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče
neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje

Oznamujeme občanům, že jsou vyhlášeny termíny pro čištění a kontrolu
komínů. Čištění a kontrolu bude provádět kominík p. VLK z Hudlic:
www.kommonstav.cz, tel. +420 725 493 873

Cena za čištění a kontrolu je 590 Kč/jednu spalinovou cestu. Pro objednání
konkrétního dne a hodiny volejte pana Vlka.
Termíny:
středa 7.10., pátek 23.10. Vždy od 8:15 do 13:15.
V případě vyššího zájmu budou vypsány další termíny.

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva
Kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne 13.10. – 15.10.2020. Tyto dny platí
snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a dopravy.
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy.
Pro objednání volejte technika na číslo +420 734 442 762 (PO - PÁ 8:00 16:30)
Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1 písm.
h) povinná 1x za 3 roky. Od 01.01.2020 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. Firma má
nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky
kotlů: Atmos, Buderus, Ekoscroll, Dakon, OPOP, Slokov, Viadrus, Kotle
zaniklých výrobců či domácí výroby. Každý obdrží protokol o provedené
kontrole. Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz .

.

Sběr víček u základní školy
Základní a mateřská škola Nový Jáchymov sděluje všem občanům, že již
nevybírá víčka od PET lahví.

Nakládání s odpady
Obecně závazné vyhlášky k nakládání s odpady:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Nový Jáchymov
Proč dochází ke změně
Z důvodu rekultivace skládky dochází ke změně místa, kde je možné odpad
odkládat. Toto nové sběrné místo je stanoveno na konci ulice Boháčkova
směrem k fotbalovému hřišti u čistírny odpadních vod.
Otevírací doba sběrného místa v Novém Jáchymově je stanovena:
- leden, únor, březen, říjen, listopad a prosinec - každou sobotu v době
od 10:00 – 12:00 hodin (kromě státem uznaného svátku)
- duben, červenec, srpen, září - každou sobotu v době od 9:00 – 12:00
hodin (kromě státem uznaného svátku)
- květen, červen – každou středu v době od 16:00 – 18:00 hodin a
každou sobotu v době od 9:00 – 12:00 hodin (kromě státem uznaného
svátku).
Neodkládejte zde odpad, když není sběrné místo otevřeno. Na tomto místě
bude umístěna kamera. Vzhledem k velikosti místa již nebude možné zde
ukládat všechny komodity, tak jak jste byli zvyklí. Jsou zde kontejnery na
železo, na drobnější velkoobjemový odpad a na bioodpad (trávu). Již zde
nebude možné odkládat velkoobjemový odpad, jako jsou sedačky, křesla,
dřevěný nábytek, atd. Dále zde nebude možné odkládat velké elektroodpady,
jako jsou lednice, pračky, televize, mrazáky, atd. a v neposlední řadě se zde
nebude moci odkládat rostlinný odpad velkých rozměrů, jako jsou větší
větve, kmeny stromů a jejich pařezy.

