


Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
Myjte si často a opakovaně ruce:
 mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje
pravděpodobnost onemocnění,
 pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít
desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník
vyhoďte do koše. Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte
tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
Objeví-li se u Vás jakékoli příznaky onemocnění, vyhledejte svého
obvodního lékaře, nebo navštivte lékařskou pohotovostní službu.
Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte
doma a nešiřte tak onemocnění dále.
Děkuji Vám za pochopení
JUDr. Robert Bezděk, CSc.,
radní pro bezpečnost a zdravotnictví SK
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Současný stav vody
Vážení spoluobčané,
s jarem k nám zavítala opět zvýšená spotřeba vody a s tím i její nedostatek.
Jak jistě všichni víte z předchozích let, uzavření vodovodních kohoutků
může přijít neočekávaně a především opakovaně. Možná budete mít plné
bazény a zalité zahrady, ale doma voda nepoteče. Tedy žádný komfort
21. století, ale nepříjemné, opakované a stále se prodlužující stresové
situace zasahující velmi tvrdě do vašeho každodenního soukromého života.
Tato situace nemusí nastat, pokud dva největší zdroje spotřeby tj. bazény a
zalévání zahrad mají svůj vlastní nezávislý odběr. U bazénů je možné vše
vyřešit dovozem vody z Berouna, možná bude o něco dražší, ale za tekoucí
vodu z vodovodu to stojí. Zalévání zahrady vyřeší jistě svod vody ze
střechy do rezervoáru. V době, kdy nám počasí zcela určitě neposkytne
jistotu žádné pravidelné vláhy, je už takřka samozřejmostí u každého
moderního domu. Nikdo z vás nechce přijít ani o zahradu nebo bazén, a
proto je nutné požívat rozum při využívání vodních zdrojů v obci. Je nutné
si uvědomit, že jsou opravdu omezené.
Obecní úřad není nečinný a hledá dodatečný náhradní zdroj, ale ani ten
nemůže zajistit, že v době sucha enormní spotřeba nakonec nezpůsobí to, co
v naší vesnici v letních měsících bohužel již pravidelně zažíváme.
-lk-

Nádrže na vodu

Dopis správcům Středočeského kraje

Vážení občané,

Vážené starostky, vážení starostové,

stále máte zájem o 1000 l nádrže, které jsme v minulých letech zajišťovali a
dováželi z firmy VAFO Chrášťany. Několikrát jsme se dotazovali, ale
bohužel v letošním roce plastové nádrže zatím volně na prodej nemají.
Pokud budou nádrže volně k prodeji, bude nás zaměstnanec VAFO
Chrášťany pan Kapinus informovat.

od začátku letošního roku je ve Středočeském kraji hlášených 13 případů
onemocnění spalničkami. V 1 případě se jednalo o importované
onemocnění z Ukrajiny. Mezi nemocnými jsou 3 děti do 15 let, 1 mladiství
a 9 dospělých. S nemocnými přišlo do kontaktu 217 Středočechů. Většinou
se jednalo o kontakt v rámci zdravotnických zařízení – čekárny, ordinace
dětského lékaře, pohotovosti, ale také rodinné výskyty a kontakt v rámci
školy, školky nebo pracoviště. Dosud neonemocněl žádný senior.

Černé skládky
Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v prostředí každé obce.
Ať už jsou černé skládky na veřejném prostranství nebo na soukromém
pozemku, představují riziko pro životní prostředí, a v některých případech
i pro lidské zdraví. Za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 50 000 Kč,
ale hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá k tomu mnohdy
i nevšímavost lidí. Ke vzniku černé skládky můžeme přispět i pouhým
odhozením obalu od sušenky nebo PET lahve.
Nebezpečnost černé skládky pro životní prostředí je závislá na charakteru
odpadu. Na skládkách lze velmi často kromě domovního a stavebního
materiálu najít také zbytky barev, olejů, staré autobaterie, azbestovou
krytinu a další odpad, který je klasifikován jako nebezpečný.
Černé skládky se objevují nejčastěji podél silnic a cest. Tam, kam je možné
pohodlně zajet autem a opět rychle odjet, aniž by byl člověk někým
zpozorován. Na haldy odpadu však můžeme narazit i uprostřed lesa.
Na to už musí „odpadkář“ vynaložit velké úsilí. Přitom by stačilo zajet do
sběrného dvora a odjet s čistým svědomím, že odpad bude uložen bezpečně
tak, aby nehyzdil a neškodil přírodě ani lidem. V obci je umístěn dostatek
kontejnerů na tříděný odpad. Zde je možno uložit plasty, sklo a papír
zdarma. Železo bezplatně odvážejí hasiči, sběrem papíru pomůžete základní
škole. Za odevzdaný papír dětem paní učitelky zakoupí školní pracovní
pomůcky.

Více o onemocnění spalničkami na webu KHS Stč. kraje:
http://khsstc.cz/obsah/vzdusne-nakazy_136_1.html
Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se velmi snadno
šíří vzdušnou cestou. Začíná horečkou, příznaky zánětu horních cest
dýchacích (rýma, kašel), zánětem spojivek. Následně vzniká vyrážka,
začínající za krkem a šíří se po celém těle, objeví se i červené skvrny na
sliznici tváří v ústech.
Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den
před začátkem počátečních příznaků onemocnění a končí do čtyř dnů po
vzniku vyrážky.
Byť v současné době jde o pouhý zvýšený výskyt onemocnění spalničkami,
je nutné již nyní připomenou veškerá vhodná opatření, kterými by bylo
možno zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění. Zvýšená pozornost by
měla být věnována mateřským školkám, dětským skupinám, školám a
dalším místům, kde se ve zvýšené míře shromažďují děti a obyvatelé
Vašich měst. Proto se na Vás na základě doporučení Bezpečnostní rady
Středočeského kraje obcím se žádostí, abyste dále informovali své občany,
aby dodržovali následující obecná preventivní hygienická opatření:
 Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.

Program Jáchymovského kulturního léta 2018


23.06.2018





21.07.2018
04.08.2018
18.08.2018

Přivítání léta – program pro děti,
večer diskotéka – DJ Olda Burda
3.ročník Country Bluegrass večer
Diskotéka – DJ Moravec
Jáchymovský kulturní festival

Ostatní
Vaše sousedka, Vaše makléřka
Jmenuji se Jana Čermochová a nabízím vám své znalosti, odbornost
i pochopení a osobní přístup při prodeji nebo nákupu vaší nemovitosti.
Zajistím pro vás předání nemovitosti a budu vám k dispozici po celý průběh
naší společné transakce.
Bydlím v Broumech a specializuji se především na Berounsko.
Využijte mých služeb se zázemím mezinárodní realitní sítě RE/MAX. Budu
se na vás těšit.
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka
+420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova

Všude tam, kde se objevují černé skládky, si musíme položit otázky:
Jsou lidé dostatečně informováni o bezplatné možnosti uložení odpadu ve
sběrném dvoře? Je v obci dostatek kontejnerů na separovaný odpad?
Jsou plochy, kde se skládky vyskytly opatřeny výstražnou cedulí "Zákaz
skládkování"? Pořádají se v obci úklidové akce? Myslíme si, že
informovanost je dostačující. V obecním zpravodaji jsme informovali
občany mnohokrát, kontejnerů je dostatek, cedule jsou umístěny na
„kritických“ místech. Úklidové akce jsou pořádány každoročně……
Co tedy vede lidi k černému skládkování? Šetrnost? Lenost? Je to hlavně
bezohlednost! Na černých skládkách najdeme velmi často odpad
z domácností jako je starý nábytek, elektrospotřebiče, oděvy apod.
Někdo takový odpad veze kilometry daleko do lesa, jiný bez skrupulí
odhodí odpad přímo ke kontejneru. Přitom je možné zajet do sběrného
dvora, starý elektrospotřebič od vás odebereme zdarma, nezničené oděvy je
možné nabídnout charitě nebo vyhodit do kontejneru na textil.
Každý rok pořádá Spolek Pohoda jarní úklid obce, nejinak tomu bylo
i letos. Dobrovolníci nasbírali mnoho pytlů odpadu. Uklízeli za ty, kteří
naváží odpad do krásného prostředí, ve kterém žijeme!
Obecní zaměstnanci uklidili dvě rokle za obcí, kam poblíž bydlící obyvatelé
a chataři naházeli velké množství odpadu. Stromy a keře v rokli vyřezali,
nepořádek vyčistili. Vyvezli několik multikár odpadu. Za týden byl opět do
rokle navezen odpad ze zahrad! Ten lze také bezplatně odvézt na sběrný
dvůr, nebo doma kompostovat!
Máte rádi uklizený svůj pozemek, zahradu, dvůr? To chápeme, ale
nedělejte nepořádek na obecních pozemcích a v lese! Také máme rádi
čisté a uklizené prostředí, ve kterém žijeme!

Nabídka sezonní brigády
Hledáme zaměstnance na práce spojené s údržbou zeleně v obci.
Jedná se o přivýdělek na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu
o pracovní činnosti. Vhodné jak pro ženy, tak pro muže. Nejedná se
o sekání velkých travnatých ploch po obci, ale o péči o zeleň na hřbitově,
v parcích, u pomníků, střihání živých plotů, keřů apod. Požadujeme
pracovitost, spolehlivost, zručnost a vztah k zahradničení.
Bližší informace na obecním úřadu.

Spolek POHODA
Jáchymovský dvoumílák
Dne 26.05.2018 se konal v naší obci nultý ročník lehkého orientačního běhu
„Jáchymovský dvoumílák“. Závod byl určen pro dvojice ve složení
1 dospělý a 1 dítě. Akce se zúčastnilo celkem 15 týmů. Celková délka tratě
byla 3,2 km a nejrychlejší tým ji zvládl v čase 15:03 min.
Umístění:
1. místo – Viktorie Šimonová a Petr Šimon
2. místo – Kateřina Slánská a Vojtěch Slánský
3. místo – Natalie Hodačová a Vladimír Hodač

čas: 15:03 min
čas: 18:01 min
čas: 21:55 min

Počasí nám velmi přálo a nádherné zákoutí „Prvního rybníku“ přispělo
k tomu, že spokojenost všech účastníků byla veliká. Všem zúčastněným
bychom chtěli jménem pořadatelů moc poděkovat a výhercům poblahopřát
k úžasným výkonům.
Příští rok se budeme těšit na další ročník „Jáchymovského dvoumíláku“
-šs-

Události

