INZERCE………………………..…………………………………

POJIŠTĚNÍ - SPOŘENÍ - INVESTICE - ÚVĚRY
Ing. Janette Jeřábková
Finanční poradenství a služby spojené se zastoupením
klientů u produktů:
- životní a úrazové pojištění
- cestovní pojištění
- pojištění firem, majetku a nemovitostí
- stavební a invest. spoření, úvěry ze stavebního spoření
- hypoteční úvěry a penzijní připojištění
- havarijní a zákonné pojištění vozidel apod.
Luštìnická 717/1
197 00 PRAHA 9 - Kbely
Mobil: 602 699 060
E-mail: janette.jerabkova@seznam.cz
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VYSLOUŽILÉ DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
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V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ……………………………………………
s.r.o.
je neziskový kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, který byl
založen významnými výrobci a dovozci z oboru spotřební elektroniky a
výpočetní techniky. ASEKOL v zastoupení výrobců elektrozařízení zajišťuje
na území České republiky zpětný odběr a oddělený sběr použitých
elektrických zařízení, jejich recyklaci a materiálové využití.
Ročně se v České republoce vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických
a elektronických výrobků. Velká část z nich bohužel končí na skládkách
komunálního odpadu nebo ve volné přírodě.Přitom se většina vysloužilých
zařízení dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Recyklací
šetříme přírodu i její zdroje.
Recyklace vysloužilých elektrozařízení u nás probíhá teprve třetím
rokem. Přestože lidé třídí stále více, na západní Evropu ještě hodně ztrácíme.
Loni každý občan ČR odevzdal ke zpětnému odběru zhruba 2,5 kg
elektroodpadu. Pokud se letos nevyberou alespoň 4 kg na obyvatele, budou
následovat sankce ze strany EU.
Elektroodpad vyžaduje pozornost už kvůli obsahu nebezpečných složek
(rtuť, olovo, kadmium), nebo naopak vzácných a využitelných kovů jako
např. zlato, stříbro, platina, kobalt, měď.
Občané k likvidaci drobného i většího elektrozařízení (lednice, mrazáky,
televizory, monitory,) mohou využít též mobilní sběr odpadů, který
organizuje obecní úřad dvakrát ročně prostřednictvím Technických služeb
Beroun, zpravidla na jaře a na podzim.
CO DO E-BOXU PATŘÍ?

Drobné elektrospotřebiče – kalkulačky, mobilní telefony, drobné
počítačové vybavení (myši, klávesnice), reproduktory, dálkové
ovladače, sluchátka, videokamery, digitální a analogové fotoaparáty,
teleobjektivy, blesky, elektronické a elektrické hračky, herní konzole,
videohry, joysticky, gamepady, autodráhy, vláčky, RC modely, faxy,
záznamníky, walkmany, rychlovarné konvice, topinkovače,
toustovače, žehličky, fény, holicí strojky a další.
CO DO E-BOXU NEPATŘÍ?
Zářivky, výbojky, baterie, akumulátory.

SPOLKY……………………………………………………………

OS POHODA NOVÝ JÁCHYMOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE
V SOBOTU 6.ZÁŘÍ.2008
na rozloučení s létem
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CESTOU
POHÁDKOVÝM LESEM
Začínáme ve 14:30 hodin u obecního domu čp.1
Startovné 10 Kč

Cestou děti čekají
pohádkovépostavy
a plnění úkolů
Na konci trasy malé
překvapení, občerstvení
a táborák pro dospělé ,
děti i pohádkové postavy

SPOLEČNOST....................................................................................

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulujeme občanům, kteří oslaví svá životní jubilea
v měsíci září 2008
Jordánová Marcela

70 let

AKTUALITY A INFORMACE……………………………………
•

•

Srdečně blahopřejeme
******************************************************

A je tu nový školní rok 2008-2009
V naší základní škole jsme 1. září přivítali čtyři prvňáčky:
Samuela Hrubého, Natálii Laipertovou, Jana Hříbala a Jaroslava Kříže
(v první řadě zleva)
Celkem bude v tomto školním roce navštěvovat naší školu pouze osm žáků.
Zastupitelstvo obce již na počátku kalendářního roku, když tuto situaci
zjistilo podle výsledku konaného zápisu, schválilo vyjímku z počtu žáků,
z které vyplývá, že škola se zachová za předpokladu, že obec se zaváže
douhradit mzdové náklady na personáloní obsazení školy, které nebude
vzhledem k podnormativnímu stavu žáků hradit krajský úřad. Obec ještě
před prázdninami vyhověla požadavkům kontroly Krajské hygiencké stanice
a těsně před prázdninami nechala v tělocvičně vyměnit část parketového
povrchu a celá podlaha byla opatřena nátěrem.

•

•

******************************************************
Dne 23.srpna 2008 se v naší obci konal první svatební obřad. Své
manželství zde uzavřeli Jitka Kaliničová a Daniel Šarvaš. Stali se tak
historicky prvním párem, který má ve svém oddacím listě uvedeno: oddáni
v Novém Jáchymov.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 24.září
2008 od 18:00 hodin v hotelu Diana.
Program: rozpočtové změny, výpověď z nájmu vinárny U Cechu,
zpráva kontrolního výboru, vyhodnocení letních kulturních akcí .
Nezapomeňte na výměnu osobních dokladů. Máte občanské
průkazy vydané po 31.12.2003 bez strojově čitelných údajů?
Výměna se netýká občanských průkazů typu karty zelené barvy,
které mají ve spodní části dva dlouhé řádky textu, tedy strojově
čitelné údaje. Občané jsou povinní provést výměnu těchto
občanských průkazů do 31.12.2008. Nezapomeňte si vzít s sebou
starý doklad a jednu fotografii.
V Berouně obnoven nepřetržitý provoz chirurgické pohotovosti.
V berounské nemocnici je opět nepřetržitý provoz chirurgické
pohotovosti, která měla od začátku letošního roku omezený provoz
pouze do 19 hodin. V současné době již pacienti s úrazy, nebo jiným
chirurgickým problémem nemusí vyhledat jiné zdravotnické zařízení
a mohou se nechat ošetřit v berounské nemocnici. Mohou tak učinit i
ve večerních hodinách a v noci. Chirurgická pohotovost je již opět
otevřena v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, a to včetně
víkendů a svátků. Od 7 do 17 hodin ve všední dny pracuje v režimu
ambulance, následně od 17 do 7 hodin v režimu pohotovosti, stejně
tak po celých 24 hodin o víkendech a svátcích.
V berounské nemocnici se toho za dobu působnosti nového
vlastníka, zhruba za rok, změnilo opravdu hodně. Bylo nakoupeno
220 lůžek, nové přístroje, zprovozněny byly operační sály i moderní
počítačová síť. Byla otevřena nová gynekologická ambulance ve
městě, další ambulance přímo v nemocnici, byly opraveny některé
budovy, vyměněny 2/3 oken nemocnice. A co se plánuje? Nové
chirurgické oddělení, nová interna, JIP lůžka, rehabilitace.
UZAVŘENÍ SILNICE V ZAHOŘANECH
z důvodu napojení
kanalizačního řadu bude o víkendu 20.9.2008 od 7:00 hodin do 21.9. do 18
hodin. Pokud se nepodaří práce dokončit v tomto termínu, stejné omezení
bude i o dalším víkendu 27.9 – 28.9. Autobusová linka C27 bude vedena
v době uzavírky přes Svatou a Trubín. Sledujte prosím informace formou
dopravního značení a v autobusech. Pokud bude informován obecní úřad,
aktuálně budeme informovat veřejnost obecním rozhlasem a úřední deskou.

INFORMACE pro seniory………………………………………
Tisková zpráva : V Berouně dne 25.8.2008 Mgr. Hana Fibingrová
Rozšíření nedostatkových sociálních služeb pro seniory
na Berounsku
Stacionář sv. Anežky pro seniory v Berouně rozšiřuje od 25. srpna
2008 své služby. Senioři a zdravotně postižení mohou využívat
službu 24 hodin denně.
Stacionář sv. Anežky nabízí komplexní služby seniorům, kteří pro
svůj věk, zdravotní či psychický stav nebo sociální situaci nemohou žít
samostatně ve své domácnosti. Klientům při pobytu ve stacionáři
pomáháme zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zlepšovat
jejích soběstačnost. Součastně tak poskytujeme odlehčovací službu
rodinám, které o tyto seniory pečují. Během doby pobytu příbuzného
ve stacionáři si může pečující osoba zařídit nutné záležitosti mimo
domov, a získává tak i volný čas pro sebe.
Od 25.srpna 2008 Stacionář poskytuje také respitní péči. Jedná se o
kontinuální 24 hodinovou službu na přechodnou dobu. Pečující osoby
tak mohou v klidu obnovit síly na dovolené nebo se zotavit v lázních.
Sociální služby poskytuje odborně vyškolený personál v příjemném,
nově vybaveném bezbariérovém prostředí, které navozuje domácí
atmosféru. Nabízené služby poskytujeme podle individuálního zájmu
každého klienta. Pří práci se seniory dbáme pečlivě o jejích osobní
přání a potřeby.
Poskytované služby
- Svoz klientů vozem stacionáře
- Ubytování (u týdenního stacionáře)
- Stravování
- Pomoc při osobní hygieně
- Pomoc při sebeobsluze a vyřizování osobních záležitostí (doprovod
k lékaři, nákup, atp.)
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Aktivizační činnosti (výtvarné i jiné techniky, trénování paměti,
apod.)

- Možnost individuálního odpočinku
- Pomoc sociální pracovnice při uplatňování práv a oprávněných
zájmů
- Felinoterapie (léčebné působení kocourka)
Týdenní stacionář je v provozu nepřetržitě, denní stacionář je otevřený
denně od 7 do 19 hodin včetně víkendů. Farní charita Beroun rozšiřuje
službu v rámci projektu Zvýšení zaměstnanosti žen na Berounsku
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.
Kapacita denního stacionáře je 10 osob, týdenního stacionáře 6 lůžek.
O nástup do týdenního stacionáře žádejte pro své blízké minimálně 7
kalendářních dnů předem telefonicky nebo osobně. Poplatky za pobyt
jsou upraveny v ceníku Stacionáře sv. Anežky.
Kontakt:
Stacionář sv. Anežky pro seniory v Berouně
Adresa: Pražská 108, Beroun 3 – Závodí
Kontakt: telefon: 311 613 612
Mgr. Hana Fibingrová, vedoucí stacionáře – mobil 606 639 627
Anna Fuksová, DiS. – sociální pracovnice – mobil 774 953 807
http://www.charita-beroun.cz
hanaf.fcberoun@seznam.cz
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