Dementia
Pečujete o seniora? Pomůžeme!
Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat, a nevíte, co vás čeká?
Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma. Víme, jak je péče
o blízkého člověka náročná, a proto pro vás máme náš poradenský tým –
sociální pracovník, psycholog, právník, neurolog, zdravotní sestra
a výživový specialista. Poradenství probíhá osobně, telefonicky
i elektronicky.
Kontakt pro Beroun a okolí: Veronika Maslíková, tel.: 725 923 181,
beroun@dementia.cz. Můžete nám také anonymně napsat na chat na našich
stránkách: dementia.cz/chat/

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Odpady
Vážení spoluobčané,
prosíme vás o důsledné skládání papírových krabic. Obaly – nesložené
krabice, volně položené papíry apod. se dají do kontejnerů, které jsou poté
ihned plné, a další krabice položené vedle kontejnerů vítr rozfouká. Jestliže
jsou kontejnery Na Sídlišti plné, pak je ještě možnost dát svázané, slepené
balíky ke škole nebo do kontejneru v ulici Úzká.
Děkujeme.

Hřbitov
Žádáme vás, abyste za hroby neukládali skleněné vázy, lahve a květináče. Při
sekání sekačkou dochází k jejich rozbití a může dojít k poranění
zaměstnanců. Pokud potřebujete za hrobem umístit vázy, květináče, kryty na
svíčky a úklidový materiál, zajistěte si bednu, truhlu, plechovou nádobu a tam
materiál ukládejte.
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Máte-li „volně vložený“ materiál uskladněný na zemi za hrobem, může dojít
při hrabání či sekání k jeho rozbití, či poškození. Pokud i nadále bude velké
množství materiálu uloženo za hroby, jako dosud, budeme nuceni ho
odstranit.
Děkujeme za pochopení.

Kulturní výbor
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov oznamuje, že se letos neuskuteční
tradiční rozsvícení vánočního stromku v parku u Diany. I přes nepřízeň
situace bude vánoční stromek ozdoben a bude nám zpříjemňovat adventní
čas. Doufáme, že příští rok se opět vrátíme k pořádání tradičních kulturních
akcí v naší obci. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce.

Ostatní
Integrace Berounska a Hořovicka od 13.12.2020
Ke konci roku 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti
Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23 nových linek a 8 stávajících bude
změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém PID.
Linka 637

Zadní Třebaň – Liteň – Koněprusy – Beroun, Autobusové
nádraží (- Beroun, Hlinky) – Nový Jáchymov – Kublov –
Broumy (linka nahrazuje větší počet stávajících linek SID a
zajišťuje nejen dopravu z uvedených obcí do Berouna a
Králova Dvora, ale také dopravu do ZŠ Liteň; v zastávkách
Beroun, Autobusové nádraží a Zadní Třebaň, žel. st. je
možnost přestupu na páteřní železniční dopravu).

Jízdné a tarif
Ceny jízdného za jednu cestu
Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem a časovou platností. Pásmové
zařazení zastávek naleznete v jízdních řádech linek. Papírové jízdní doklady
PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID,
dále v pokladnách železničních stanic např. v Berouně, Zdicích nebo
Hořovicích. Plný sortiment jízdních dokladů PID nabízí také aplikace PID
Lítačka a také jízdenkové automaty PID. Jízdné bude možné zaplatit i
z elektronické peněženky SID, jen už nebude poskytována žádná sleva.

Předplatné jízdné
Pro pravidelné cestování (zpravidla častěji než třikrát týdne) se nabízí též
možnost předplatného jízdného. Nejvýhodnější bývá je zakoupit společně
s předplatným na MHD v Praze. Ceny jízdného se řídí počtem projetých
pásem. Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenou
Průkazku PID, čipovou kartu Lítačka nebo jinou bezkontaktní kartu
kompatibilní se systémem PID Lítačka.
Průkazka PID
Průkazku PID lze zařídit na počkání v Praze ve vestibulech metra, například
na Zličíně, Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a na dalších prodejních
místech kanceláří ARRIVA v Hořovicích na Náměstí Boženy Němcové.
Časové jízdní doklady (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na stejných
prodejních místech, měsíční a tříměsíční variantu též na pokladnách
vlakových stanic (například v Berouně, Zdicích nebo Hořovicích).
Lítačka
Čipovou kartu Lítačka lze zařídit on-line nebo osobně na vybraných
prodejních místech v Praze. Místo Lítačky lze jako nosič jízdného PID použít
také bezkontaktní platební kartu nebo In Kartu ČD. Elektronické jízdné ke
kartě zakoupíte na prodejních místech v metru nebo on-line v e-shopu
Lítačky bez nutnosti navštěvovat kontaktní místo (s výjimkou cenově
zvýhodněných věkových kategorií). Nově je možné pořídit kartu Lítačka na
počkání a dobít elektronické předplatní kupony PID na pokladnách ČD
v železniční stanici Beroun.

