Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel
poslední instance.

Nový Jáchymováček

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i
problém řešit. Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad, poradí Vám i Váš
starosta, nebo Vaše starostka. V každém případě si připravte poslední
vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a
vyřešit platby za elektřinu nebo plyn. Dodavatel poslední instance je
dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je
nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace
k této situaci – o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup,
jak změnit dodavatele a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se
dostali do stejné situace jako Vy.
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Klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, pohodu a správný vstup do
roku 2022 vám ze srdce přeje
Dagmar Vlachová
starostka obce

Kotlíkové dotace

Obecní úřad
Provoz obecního úřadu v prosinci
Pro veřejnost je obecní úřad otevřen naposledy v pondělí 20.12.2021.
V roce 2022 bude provoz zahájen v pondělí 3.1.2022.

Provozní doba sběrného dvora
Provozní doba sběrného dvora v měsíci prosinci, lednu, únoru a březnu je
každou sobotu v době od 10.00 do 11.00 hodin., kromě státem uznávaného
svátku (v sobotu 25.12.2021 a v sobotu 1.1.2022 bude sběrný dvůr
uzavřen).

Středočeský kraj stále zjišťuje zájem o podávání žádostí v připravované
výzvě kotlíkových dotací. Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem
vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní
údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má
zájem. Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se
pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci.
Dotazník je k vyplnění na webových stránkách Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz

Informace ke změně dodavatele energií, který ukončil

Kontejner na bioodpad bude možné využít 8. ledna 2022.

Odpady o vánočních svátcích
Největší nárůst po Štědrém dnu a po Silvestru se týká papíru a skla, a to až
o čtvrtinu více oproti množství ve zbytku roku.
Nadměrné množství obalů se začíná hromadit u popelnic ještě před
příchodem Vánoc. Kvůli nákupům prostřednictvím e-shopů se zvýšila
produkce obalů již v listopadu. Co se týká modrých popelnic, tedy těch na
papír, nejvíc je v nich kartonových krabic od zboží různého druhu. Žádáme
vás, sešlapejte krabice, nebo rozložte, rozřezejte na jednotlivé kusy, aby
v kontejneru zabíraly co nejméně místa. Neodkládejte celé krabice do
kontejnerů!
Děkujeme.

Úhrada poplatků za odpady v roce 2022
Dne 14.12.2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Nový
Jáchymov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, kterou se nově stanovuje poplatek za komunální odpad v obci
Nový Jáchymov pro rok 2022. Úplné znění vyhlášky je přílohou tohoto
Jáchymováčku a vyhláška je také zveřejněna na webu obce. Poplatek je

svou činnost
Seniorky a senioři, pozor!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit. Zkontrolujte si, kdo byl Vaším
dodavatelem elektřiny nebo plynu nebo zkontrolujte platby za elektřinu
nebo plyn.
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní,
BOHEMIA ENERGY, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie
České spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy nebo
X Energie a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie
dodavateli poslední instance. Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte nastaveny platby za elektřinu nebo
plyn. Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte,
dlužíte za energie dodavateli poslední instance. Pokud ano, peníze se
strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše
platby dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel
skončil. Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!

Ostatní

splatný do 31.8.2022. S úhradou vyčkejte, až obdržíte informaci od
obecního úřadu, ve které bude uvedeno číslo účtu a variabilní symbol.
Nádoby (popelnice) budou označeny žlutou známkou s pořadovým číslem,
kterou vám vydáme na obecním úřadě. Svoz bude probíhat v sudém týdnu,
tj. první svoz v roce 2022 bude dne 13.1.2022. Svozový den zůstává čtvrtek.

Aktuální informace z ordinace praktického lékaře

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov

31.12.
1.1.
2.1.

13.00 − 22.00 hod.
zavřeno
otevřeno

v Hudlicích
Ordinační doba o vánočních svátcích - pro akutní pacienty po telefonickém
objednání.
čtvrtek
23.12.2021
neordinujeme
pondělí
27.12.2021
8-10 hod
úterý
28.12.2021
8-10 hod
středa
29.12.2021
8-10 hod
čtvrtek
30.12.2021
8-10 hod
pátek
31.12.2021
8-9:30 hod
V ordinaci PL Hudlice očkujeme proti
Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech.

Covid-19

vakcínou

Posilovací dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném
vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci
látky Janssen. Přeočkování lze podstoupit 6 měsíců po dokončeném
očkování. Osoby starší 60 let, rizikoví a chronicky nemocní pacienti
očkujeme již po 5 měsících. Na očkování je nutno se objednat. Od 1. ledna
2022 dojde ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na 9 měsíců.
Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2021 hlavně zdraví.

Zhodnocení činnosti za rok 2021
Bohužel ani rok 2021 nebyl nakloněn k pořádání kulturních a
společenských akcí. Vzhledem k situaci se nemohly uskutečnit Velikonoce,
čarodějnice, Den matek, oslavy konce 2. světové války a dětský den.
První konanou akcí byla 10. července dětská diskotéka s programem
(soutěže, hry, modelování z balónků). Odpolední diskotéku navštívilo
kolem 60 dětí s rodiči, což předčilo i naše očekávání. O taneční zábavu se
dětem postaral DJ Arny. Večer následovala diskotéka pro dospělé, která
byla opět v režii DJ Arnyho a zúčastnilo se jí kolem 120 lidí. Akce se
konaly v areálu Vinárny U Cechu.
Další letní akcí byl koncert rockové kapely Bugr, který se konal na konci
prázdnin 28. 8. 2021. Akce se konala v areálu Restaurace U Cechu. Koncert
navštívilo kolem 150 fanoušků kapely.
Na podzim 2. 11. 2021 se uskutečnil tradiční Lampionový průvod obcí. Děti
byly oceněny za vyřezané dýně a odvahu, kterou prokázaly na strašidelné
stezce. Akce se konala v areálu místní mateřské školky a zúčastnilo se jí
přes 50 dětí se svými rodiči.
Na první adventní neděli 28. 11. 2021 byl naplánován Vánoční jarmark,
který musel být bohužel zrušen. V parku u Diany byl alespoň ozdoben a
rozsvícen vánoční stromek bez účasti veřejnosti.

Všem, kteří se našich kulturních akcí zúčastnili, mockrát děkujeme a
doufáme, že příští rok bude v tomto ohledu lepší.
Kulturní výbor obce přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků,
pohodu v novém roce a hlavně zdraví.

Spolek Pohoda
Vánoční přání
Milí spoluobčané,
rádi bychom chtěli poděkovat za celý spolek Pohoda všem dětem i
dospělým, kteří svou účastí na našich akcích podpořili naši činnost. Díky
Vaší účasti víme, že naše práce má smysl.
Spolek Pohoda díky Vám všem mohl v letošním roce uskutečnit některé
z tradičních akcí, jako byl velice oblíbený Pohádkový les, Drakiáda nebo
Divadelní představení pro děti. Chtěli bychom tímto velice poděkovat všem,
kteří se podílí na organizaci našich akcí. A jelikož ochotných a nápadů
plných lidí není nikdy dost, rádi bychom oslovili Vás všechny, kteří by se
chtěli na chodu našeho spolku podílet. Máte šanci přinést do našich akcí
nového ducha, oživit je novým nápadem či pouze přiložit ruku k dílu.
Informace můžete získat na tel.: 737 126 178 Šárka Slánská nebo
602 319 589 Ivana Ledvinová.
Přejeme Vám krásné Vánoční svátky a úspěšný rok 2022.
Budeme se na Vás všechny v novém roce moc těšit.

AMK Nový Jáchymov
Motokrosová sezóna 2021
V letošním roce barvy AMK Nový Jáchymov reprezentovali pouze naši
junioři Adam Hanzlík (4 roky) a Matěj Hrdlička (15 let). Adam se ve své

první sezóně zúčastňoval seriálu závodů MX Kids Academy Dobřany, kde
obsadil celkově 5. místo ve své kategorii do 50 ccm mini. Každým závodem
se zlepšoval a porážel i starší soupeře. Matěj se zúčastnil seriálu MMČR
junior, kde hned v prvním závodě v Horažďovicích obsadil celkové
13. místo v kategorii 85 ccm. Po tomto slibném začátku však přišly
zdravotní komplikace, které mu vystavily dvouměsíční stopku. Po návratu
do sedla se zúčastnil dalších závodů MMČR junior a MOTUL CUPU
přeboru Středočeského kraje s uspokojivými výsledky vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu. Ke konci sezóny se rozloučil s třídou 85 ccm a prvně si
vyzkoušel dospělou třídu 125 ccm a to hned v kategorii profi. „Dváca“ mu
opravdu sedla. Klukům přejeme v příští sezóně hlavně zdraví a mnoho
úspěchů na závodních tratích. Všem sponzorům a lidem, kteří nás podporují
a kteří nám fandí, moc děkujeme.
Za AMK Nový Jáchymov bychom Vám všem chtěli popřát krásné a
pohodové Vánoce a hodně zdraví v roce 2022.

Otevírací doba o vánočních svátcích
Penzion Diana
20.12.
11.00 – 22.00 hod
21.12.
11.00 – 22.00 hod
22.12.
11.00 – 22.00 hod
23.12.2021 – 2.1.2022 ZAVŘENO
Personál penzionu Diana přeje všem krásné prožití Vánočních svátků a
šťastný vstup do roku 2022 ☺

Hospoda Pod Kaštanem
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

10.00 − 16.00 hod.
zavřeno
13.00 − 21.00 hod.
otevřeno

