Nová kosmetika v Novém Jáchymově
Adresa: Pod Chvojinkou 244, Nový Jáchymov
Telefonní kontakt: 777 816 348
Jmenuji se Pavla Poláková a jsem kosmetičkou od roku 2002. Za sebou mám
20 let praxe.
Kosmetické studio nabízí komplexní kosmetické ošetření, jež trvá cca 2
hodiny za použití nejméně 3 až 4 přístrojů jako je kartáčový peeling,
ozonizér, diamantová dermabraze, ultrazvuková špachtle nebo galvanická
žehlička.
Můj kosmetický salon je tu pro všechny z Vás.
·
Pro všechny, jenž chtějí vypadat krásně a mladistvě v každém věku.
·
Pěstěný vzhled dodá sebedůvěru.
·
Služby jsou vhodné nejen pro ženy, ale i pro muže.
·
Přivítám Vás v příjemném a čistém prostředí. Relaxace a odpočinek je
mým přáním.
·

Podívejte více na www.kosmetikapavla.cz

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Oprava Finské ulice
Od srpna 2021 se pracovalo na opravě přípojek, došlo k výměně 14 ks.
Museli jsme provést svedení dešťových vod štěrbinovým žlabem do dešťové
kanalizace. V zimních měsících voda ze zahrad vytékala na vozovku,
docházelo k námraze a ulice byla těžko sjízdná. V některých místech byla
ulice zúžená, majitele nemovitostí tato místa s pochopením odstranili.
Opravila se nerovnost „kočičích hlav“ z ulice K Pyramidě. Firma Froněk
koncem roku položila asfaltový povrch a opravila poničené chodníky.
Žádáme tímto obyvatele Finské ulice, aby neparkovali na chodníkách a
nedošlo tak k jejich poškození. Došlo i k úpravě a zvětšení stání pro
kontejnery. Přidaly se kontejnery na papír. Jedna z místních komunikací, jejíž
stav nás tížil je opravena. V tomto roce bychom chtěli opravit podle
finančních možností některou z ulic K Pyramidě, Svážná, nebo V Kopci.
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V dětském parku u Diany jsme pro naše nejmenší nechali nainstalovat novou
dětskou skluzavku a dvojhoupačku. Stará skluzavka již nevyhovovala
bezpečnostním předpisům. Některým maminkám se u nově pořízené
skluzavky zdají být nebezpečné schůdky – velké mezery mezi nášlapy.
Firma, která provádí technickou kontrolu herních prvků na dětském hřišti,
nám sdělila:
Velmi důležitým aspektem týkajícím se bezpečnosti, je zabránění riziku
zachycení. Zařízení musí být sestaveno tak, aby žádné otvory netvořily zdroje
nebezpečí zachycení – rizika zachycení totiž tvoří tzv. „neočekávané
překážky“ a bývají zdrojem častých a vážných úrazů. Všeobecně lze říct, že
zařízení může obsahovat jen takové malé otvory, do kterých dítě nemůže

danou část těla strčit, anebo natolik velké, aby mohlo vsunutou část těla
bezpečně vytáhnout. Skluzavka i dvojhoupačka splňuje normy ČSN EN
1176-1 ed.2 a ČSN EN 1176-3 ed.2.
V parku u Diany byly zároveň vysazeny 3 stromy - Javor mléč (Acer
platanoides). Do budoucna si přejeme, aby díky stromům a lavičce vzniklo
zastíněné místo příjemné pro odpočinek.

Péče o obecní zeleň
Nabízíme práci na dohodu o provedení práce (max. 300 hodin do roka),
vhodnou pro ženu, důchodce, nenáročnou na fyzickou zátěž.
Jedná se o práci:
- údržba zeleně na hřbitově,
- údržba pomníku padlých, údržba historických hrobů,
- osázení květináčů, záhonů apod.
Nejedná se o sekání celého hřbitova, obecních ploch apod. Bližší informace
na obecním úřadě.

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

formulář pro zjištění zájmu o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ ve
Středočeském kraji. Kde a kdy můžete žádat? Na krajském úřadě poté, co
kraj vyhlásí výzvu pro občany (pravděpodobně jaro 2022).
Kontakty: kotliky@kr-s.cz Kotlíková linka: 257 280 991 (pondělí a středa
8:00 – 12:00)

Topenářský servis
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude
provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v NEDĚLI 06.02.2022
- cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
S pozdravem TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o.
Malá Morávka 287, 793 36
IČO:04346971

Z rozhodnutí paní ředitelky Hany Markové bude provoz MŠ v době hlavních
prázdnin probíhat do 15. července 2022. V době od 18.07. do 31.08.2022
bude mateřská škola uzavřena.

Ostatní
Kotlíkové dotace
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva? Do 01.09.2022 je třeba
ho vyměnit nebo požádat o dotaci na nový, jinak hrozí sankce. Jakých kotlů
se to týká? A jak požádat o dotaci? Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace. Tam můžete vyplnit i

HOMESHARING. HLEDÁME PRÁVĚ VÁS?
Homesharing je pomoc, na kterou rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním
žijící v České republice dlouho čekaly, a nyní se tato komunitní odlehčovací
služba má šanci dostat k rodinám také na Berounsku.

A jak to funguje? Dobrovolník (říkáme mu hostitel) si pravidelně bere dítě
na domluvenou dobu a společně pak tráví čas. Mohou jít na procházku, uvařit
si oběd, hrát si a získávat spolu nové zážitky. Rodiče zatím mají možnost
vyřídit si, co potřebují, věnovat se sourozencům nebo prostě na chvíli
vypnout.
Aby homesharing mohlo využívat co nejvíce rodin, je třeba zapojit
dobrovolníky, kteří chtějí věnovat čas a obohatit svůj život i život jiné rodiny.
Možná jste to právě Vy? Chcete vědět více?
OZVĚTE SE NÁM: homesharing@cpkp.cz nebo 603 946 501. DĚKUJEME.
Více na www.homesharing.cz
nebo na www.cpkp.cz/strednicechy/homesharing/.
Za tým CPKP Martina Macurová a Petra Štěpová

Ještě pár slov k odpadům a platbě za ně
Určitě všichni občané Nového Jáchymova zaregistrovali nový způsob platby
za komunální odpad daný vyhláškou obce. Projevilo se to i na prosincovém
veřejném zasedání zastupitelstva, kam alespoň pár občanů přišlo. I s dotazy.
A to je dobře. Následovala debata a vysvětlování. V prosinci 2021 k tomuto
tématu vyšel odstavec v Jáchymováčku. Nemyslím, že zcela pokryl vše, co
bylo řečeno a co Vás zajímalo, a tak jsem se rozhodl to doplnit.
Začátkem roku 2022 vchází v platnost novelizace zákona o místních
poplatcích 565/1990, který dává obci pouze dvě možnosti - tzv. paušál, tj.
platby systémem částka (max 1200,-Kč) občan/rok anebo výpočtem dle

skutečné hmotnosti či objemu odvezeného odpadu (pokud to technické
možnosti obce či dodavatele služby dovolují) anebo kapacity objemu
odvážené popelnice. Společnost AVE, která odvoz odpadu pro naši obec
realizuje, možnosti skutečného vážení či měření objemu odpadu neumožňuje,
takže pro naši obec zbyly pouze dvě možnosti – paušál (nově 840,Kč/občan/rok) nebo minimální poplatek za jednu 60 l popelnici, tj. 720,Kč/občan/rok.
Teď ještě ekonomická část. V r. 2021 obec vydala 904.000,- Kč za svoz
odpadu. Od občanů se vybralo 505.000,- Kč. Ztráta tedy byla cca 400.000,Kč. A podobně to bylo v minulých letech, pravidelně tedy obec doplácena na
svoz komunálního odpadu cca 40%. Z nového ceníku AVE vyplývá, že
pokud vyprodukujeme méně než 135,85 tun odpadu, což je náš limit pro
odvoz na skládku ve slevě a za všechny další tříděné odpady zaplatíme
786.000,- Kč po odečtení slevy za tříděný odpad od Ekokomu. Tuto částku
jsme tedy rozpočítali na počet obyvatel, chat a prázdných domů (ano, zde je
velká změna, za chaty a prázdné domy se bude platit také!) a dospěli jsme k
částce 840,-Kč/občan/rok.
Proč nevybereme výhodnější společnost než AVE, aby pro nás vyvážela
odpad? Žádná není. Skupina obcí v okolí Hořovic již dala dohromady své síly
a založili společnost pro svoz odpadu, ale je to od nás daleko. Rakovnická
společnost Rumpold nechce společnosti AVE konkurovat na Berounsku a
bylo by to možná pro ni i finančně nevýhodné. Obce v okolí Karlštejna
založili novou svozovou společnost, ale i to je pro nás daleko.
Na veřejném zasedání padla otázka, jak chceme občany motivovat. Každý by
si měl uvědomit, že AVE bude každým rokem ceny zvyšovat, objemy
skládkovného ve slevě se budou zmenšovat. Pokud se tedy někdo rozhodne,
že když už platí víc, tak nebude třídit a vše házet do popelnice, tak se příští
rok poplatek ještě zvedne. A to nechce nikdo. Obec dlouhá léta svoz odpadu
významně dotovala, tak jí to nyní vraťme a chovejme se k odpadům jako
dosud nebo ještě lépe. Já osobně jsem zvědav, zda občané, kteří dlouhá léta

platili jednu nebo žádnou popelnici za rok, budou stejně pečlivě třídit a
zacházet s odpadem i teď.
Hodně se debatovalo o úlevách z poplatku, takže tady bych rád citoval § 16a
zákona: Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství nebo jeho příslušenství, lze-li to s
přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Nebude snadné
najít hranici toho co je a co není a pro koho „tvrdost“ tohoto poplatku, ale
možné to určitě je.
-vv-

Upozornění
Od 01.02.2022 firma AVE nebude v naší obci vyvážet neoznačené popelnice
žlutým štítkem. Ten, kdo jej na popelnici nemá, vyzvedněte si jej prosím na
obecním úřadě v úředních hodinách. Děkujeme.

Vodné a stočné
Od 01.01.2022 je cena vodného ve výši 56,- Kč/m3 a stočného ve výši
50,- Kč/m3.

Sbírka použitého ošacení

