Celý projekt potrvá čtyři roky. Jeho cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí
a žáků do 15 let věku prostřednictvím spolupráce všech relevantních aktérů,
strategického plánování a realizace společných vzdělávacích aktivit.
Skupina pro rovné příležitosti – vedoucí Mgr. Martina Kykalová
Obsahem práce této skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a
informací, odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných
příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Vytváří popis
stávajících stavu této problematiky na Berounsku, popis příčin a návrh
aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.
Skupina pro čtenářskou gramotnost – vedoucí Mgr. Olga Chocová
Práce skupiny je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o
metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Skupina pro matematickou gramotnost a rozvoje potenciálu – vedoucí
Mgr. Eva Chlumská
Práce této skupiny je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí
o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Skupina pro financování – vedoucí Ing. Karel Abrahám
Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem
bude financována realizace aktivit, zapracovaných do Strategického rámce
MAP/akčních plánů.
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NovýJáchymováček
Obecní úřad
Rekonstrukce místní komunikace Na Sídlišti
Jsme si vědomi, že po dokončení kanalizace jsou naše místní komunikace
v žalostném stavu, proto bychom rádi (dle finanční situace obce) každý rok
zrekonstruovali jednu z nich. V loňském roce byla zrekonstruována ulice
Na Sídlišti firmou STRABAG a.s. za cenu 2 166 754,64 Kč. Dotaci na tuto
akci jsme dostali ve výši 1 000 000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.
Ještě řešíme bezpečnost dětí u základní školy umístěním zpomalovacího
prahu. Na závěr žádáme řidiče, aby projížděli ulicí pomalu.

Lesní hřbitov v Novém Jáchymově – restaurování
centrálního kříže s korpusem Krista
V roce 2018 se uskutečnilo restaurování centrálního kříže na lesním
hřbitově. Akce byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR prostřednictvím programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, který administruje město
Beroun, oddělení památkové péče. Restaurátorské práce provedla
renomovaná firma Houska&Douda s příslušnými restaurátorskými
licencemi. Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě a trvaly přibližně 6
měsíců. V prosinci roku 2018 byl centrální kříž instalován zpět na původní
místo, ale již v novém kabátu. V průběhu realizace akce probíhaly
pravidelné kontrolní dny v dílně restaurátora za odborného dohledu

pracovníků z Národního památkového ústavu a z Městského úřadu Beroun,
oddělení památkové péče.
Celkové náklady akce:
Celková výše podpory:

708 573,50 Kč
487 000,00 Kč

V letošním roce chce obec pokračovat v dalším restaurování, a to konkrétně
hrobkou Františka Nittingera, zakladatele lesního hřbitova. Bez dotačních
možností to ale nebude možné, proto bude obec opět žádat ze stejného
programu i letos a navíc ještě ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek, aby finanční zátěž byla co nejmenší.
-eb-

Svoz odpadu
Od 01.01.2019 je cena za svoz sběrné nádoby na komunální odpad 68,- Kč.

Kalkulace vodného a stočného na rok 2019
Pro rok 2019 byla schválená výše vodného 51,- Kč a stočné 46,- Kč.
Celková cena za m3 je tedy 97,- Kč. Podle skutečných nákladů by výše
vodného činila 67,69 Kč a stočného 46,- Kč. Celková cena za m3 by měla
být 114,- Kč. Obec tedy vodu pro občany dotuje 17,- Kč za m3. Za rok je
obec ve ztrátě přibližně 300 000,- Kč. Žádáme všechny občany, aby se nad
touto skutečností zamysleli a s vodou náležitě šetřili.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Na základě výzvy z předchozího Nového Jáchymováčku upozorňujeme
na povinnost uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství
nebo uvedení veřejného prostranství do původního stavu do 31.03.2019.
Místní poplatek se v Novém Jáchymově platí pouze za umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, umístění dočasných
staveb sloužících pro poskytování prodeje, provádění výkopových prací,
umístění stavebních zařízení, umístění reklamních zařízení, umístění
zařízení lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek (stavební materiál,
dřevo apod.), užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce, užívání

Projekt MAP ORP Beroun II. počítá s workshopy pro
žáky, rodiče i pedagogy
Odborné semináře pro pedagogy, workshopy pro žáky i rodiče, ale i
podpora škol v oblasti finančního a projektového řízení dotací či unikátní
projekt regionální vlastivědy. To vše nabízí Místní akční plán rozvoje
vzdělávání (MAP ORP Beroun II.), pro který se berounské radnici podařilo
získat dotaci z evropských fondů, z operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Do projektu se zapojilo rekordních 73 základních, mateřských a
uměleckých škol z Berounska, což je 96 % všech těchto subjektů na
Berousnku.
„Potěšilo nás, že zájem o zapojení se do tohoto projektu byl mezi školami
tak velký,“ uvedla hlavní manažerka projektu Ing. Jitka Štembergová.
Koncem roku 2018 byly na adrese www.mapberoun.cz spuštěny webové
stránky projektu. Současně jsou informace přístupné i na
facebookuwww.facebook.com/mapBeroun. Zveřejňovány jsou zde aktuality
týkající se projektu, k dispozici je tu přehled všech zapojených škol, ale také
kalendář akcí týkajících se projektu nebo nástěnka, kterou pro zveřejnění
svých aktualit mohou využít všechny zapojené subjekty. V prosinci byl
rovněž zvolen Řídící výbor MAP, který tvoří zástupci klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání v území. Do čela výboru byla zvolena Mgr.
Zdeňka Hylasová Benešová z organizace Pro zdraví 21 z.ú. Ustanoven byl i
realizační tým a čtyři povinné pracovní skupiny: pro financování, pro rozvoj
čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a pro rovné
příležitosti. Další skupina je zaměřená na spolupráci subjektů neformálního
vzdělávání. „Jen na první polovinu roku 2019 je připraveno několik setkání
ředitelů škol i školek k řešení aktuálních problémů, návštěvy pedagogů
mezi školami. Chybět nebude ani workshop pro rodiče,“ vyjmenovala Ing.
Jitka Štembergová. V rámci projektu vzniká i zajímavá publikace
s učebními texty o regionální vlastivědě. Jejím autorem je Mgr. Emil
Šnaidauf, který se dlouhodobě věnuje projektům a realizace naučných
stezek, organizuje exkurze pro žáky, učitele a zájmové skupiny

Ostatní
Ordinační hodiny ambulance praktického lékaře Hudlice
objednaní
pacienti +
odběry

akutní
pacienti

pondělí
úterý

7:00-8:00
7:00-8:00

8:00-9:30
8:00-9:30

středa
čtvrtek
pátek

7:00-8:00

8:00-9:30

7:00-8:00

8:00-9:30

objednaní
pacienti

9:30-12:30
09:3010:30
9:30-12:30
09:3010:30

objednaní
pacienti+
telefonické
konzultace
12:30-13:00
10:30-11:00
12:30-13:00
13:00-13:30
10:30-11:00

Objednaní
pacienti

Co se událo
Dne 22.12.2018 předali členové Kulturního výboru obce Nový Jáchymov
dárky dětem z dětského domova Pepa, které obdarovali někteří občané
Nového Jáchymova, kterým ještě jednou takto děkujeme.

13:30-18:00

Naše ordinace nabízí možnost se k vyšetření předem objednat tak, aby
odpadlo dlouhé čekání. Objednaní pacienti mají přednost. Délka vyšetření
není u každého stejná a nelze ji předem odhadnout. Proto i čas objednání
může být pouze orientační a znamená čas, od kterého se čeká na vyšetření,
nikoli začátek vyšetření. Buďte, prosím, trpěliví.
V případě závažného, zejm. život ohrožujícího stavu, je pacient ošetřen
přednostně i bez předchozího objednání. Pro případy akutního onemocnění,
které vyžaduje ošetření, jsou určeny ordinační hodiny pro akutní pacienty.
Prosíme pacienty, aby v případě telefonických dotazů směrovaných na
lékaře (výsledky, zdravotní stav, užívání léků, atd.), volali v určené době.
Dotazy v ordinační době ruší a zdržují provoz.
MUDr. Sergej Kafka, tel.: 311 697 333

veřejného prostranství pro reklamní akce, užívání prostranství pro potřeby
filmových a televizních děl.
-lh-

Události
Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů v Novém Jáchymově Vás srdečně zve na tradiční
HASIČSKÝ PLES, který se koná 15.02.2019 od 20:00 hod. v restauraci
Pod Kaštanem. K tanci a poslechu hraje skupina KOLÁŘBAND. Čeká na
vás bohatá soutěž o ceny. Vstupné je 90,- Kč.
Tradiční předprodej lístků se uskuteční 03.02.2019 od 13:00 hod., kdy
místní hasiči budou procházet obcí.

Dětský karneval
V sobotu 16.02.2019 zveme všechny děti a rodiče na dětský karneval
s moderátorem Oldou Burdou v restauraci Pod Kaštanem. Začátek je od
14:00 hod. Vstupné je dobrovolné.

Sportovní karneval

