Ostatní
Pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat?
Pečujete o někoho blízkého?
Potřebujete poradit?
Chybí vám informace a kontakty?
Víte, na co máte nárok?
Na Berounsku nabízíme pečujícím informace a praktické rady, užitečné
kontakty, setkávání svépomocných skupin, odborné přednášky a zážitkové
aktivity, relaxační pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
Odborníkům nabízíme vzdělávací semináře, organizaci a vedení
mezioborových setkávání, prezentaci nabízených služeb v místní komunitě,
podporu komunitního přístupu ve sdílené péči.
Obracejte se na koordinátorky pomoci:
Kateřina Vysloužilová
Andrea Lexová
725 439 017
725 985 856
katerina.vyslozilova@cpkp.cz
andrea.lexova@cpkp.cz
Po domluvě nás najdete: Komerční centrum, 2. patro, V Pražské bráně 74,
266 01 Beroun.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Aktuální situace COVID
Vzhledem k narůstajícímu počtu pozitivně testovaných byl vyhlášen
nouzový stav a přijata opatření, která mají zamezit šíření onemocnění
Covid 19. Mezi tato opatření patří uzavření obchodů. Výjimku mají např.
lékárny, obchody s potravinami, drogerie, prodejci pohonných hmot,
prodejci novin a časopisů, autoservisy a prodejci náhradních dílů
k dopravním prostředkům. Rovněž došlo k omezení pohybu s výjimkou cest
do práce, nezbytných cest za rodinou, nákupu základního sortimentu či nutné
pomoci blízkým a cest k lékaři. Dále není možné ubytovat se v penzionech či
hotelech za účelem rekreace. Restaurace musí být uzavřeny, v provozu může
být pouze výdejní okénko.
Nově je povinnost nosit roušku na veřejně přístupných místech v zastavěném
území obce v přítomnosti alespoň dvou osob, které jsou od sebe vzdálené
méně než dva metry. Rouška je povinná i na venkovních zastávkách a
nástupištích hromadné dopravy. Pokud v jednom autě cestují osoby, které
nejsou členy jedné domácnosti, vztahuje se na ně povinnost mít roušku.
Úřady jsou povinny omezit styk s veřejností a úřední hodiny. Úřední hodiny
OÚ Nový Jáchymov:
Po
8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
St
9:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Aktuální počet nakažených osob v obci je 25, z nichž čtyři jsou vyléčené.

Začínám nám topná sezóna – doufejme, že jedna z
posledních, která s sebou přinese s teplem i smog a nám
všem dýchací obtíže
Od října začal na území hlavního města Prahy platit zákaz topení uhlím,
uhelnými briketami a koksem. Praha se tak stala prvním městem v ČR, které
topení tímto palivem zakázalo. Změnit technologii topení ale budou
výhledově muset i stovky tisíc domácností po celé ČR. Už za dva roky totiž
nebude možné provozovat staré kotle na tuhá paliva. Pro domácnosti to bude
znamenat přechod na plyn nebo další ekologičtější zdroje tepla.
Jsme obcí, která je kompletně plynofikována, na druhou stranu máme okolo
nás v křivoklátských lesích množství levného dřeva. Topení dřevem má ale
několik úskalí – jak známo, dřevo hřeje dvakrát, poprvé při zpracování a
podruhé při topení. Tím méně diskutovaným je ale vlhkost dřeva – dřevo k
topení by mělo být vysoušeno dva roky na vzduchu. A že mokré dřevo nehoří,
víme všichni, tedy snad kromě těch, kterým se valí z komína hustý dým. A
kdo má pozemek dostatečně velký na uskladnění 40 m3? Dřevo také
potřebuje dobrý kotel – s ventilátorem či jinou moderní technologií – máte
takový?
Zákon o ochraně ovzduší za dva roky zakáže provoz kotlů na tuhá paliva, jež
nesplňují žádnou nebo jen první či druhou emisní třídu, a to jsou kotle
vyrobené před r. 2000. Přestože mnoho moderních nízkoemisních kotlů na
tuhá paliva spalovat uhlí ještě umožňuje, toto fosilní palivo už
v domácnostech velká budoucnost nečeká - uvažuje se o postupném
legislativním omezování hnědého uhlí jako paliva do kotlů, případně o jeho
vyšším zdanění.
Naše obec byla Ministerstvem životního prostředí vyhodnocena v
č.j.: MZP/2020/780/1972 jako jedna z cílových obcí Středočeského kraje v
rámci Programu „Zlepšování kvality ovzduší“ Středočeského kraje, a musím
konstatovat, že právem. Byť je obec obklopena lesy, v topné sezóně, v

podvečer, se obcí valí hustá oblaka kouře z komínů – okolo žádné továrny
ani jiné zdroje kouře nemáme, tak se není na co vymlouvat.
Nepomohly četné výzvy, vysvětlování – jednoduše, mírné prostředky byly
vyčerpány, takže bude nutno přistoupit k těm drastičtějším – kontroly, pokuty
– takto jednoduché to je. A přitom je to vše v nás – tedy v těch, kteří své kotle
dusí, spalují plasty. Například dřevo pokryté vrstvou umělé hmoty je
oblíbeným topivem, natřená prkna, palety se špalky napuštěnými impregnací
atd.
Všichni se třeseme hrůzou před Covidem19, ale že si sami způsobujeme
poškození plic nevhodným topením, to nám jaksi nevadí. Začne to tedy vadit
našim peněženkám, až se budou platit pokuty.
-vv-

Sbírka Diakonie Broumov
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov vyhlašuje sbírku použitého ošacení:
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek a záclon
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
- peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
- obuv (veškerou nepoškozenou)
Věci, které vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace a koberce
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- znečištěný a vlhký textil
Prosíme věci zabalit do igelitových pytlů či krabic. Sbírka se koná 30.11.2020
a 2.12.2020 v čase 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 v přízemí budovy OÚ Nový
Jáchymov v prostorách komunitního centra. Nenoste věci dříve než
v uvedených termínech. Děkujeme.

