Osobní asistence v domácím prostředí
Potřebujete si odpočinout a zpestřit den vašim postiženým dětem? Nabízíme
pomoc - Osobní asistenci v domácím prostředí.
Již měsíc jsou nařízením vlády uzavřeny denní stacionáře a řada dalších
ambulantních typů sociálních služeb. A vláda ještě stále nerozhodla, kdy
budeme moci znovu otevřít. Mnoho rodičů celodenně pečujících o své
postižené děti se svěřuje, jak je čím dál obtížnější zvládat běžné domácí a
leckdy i pracovní povinnosti a k tomu zajistit náročnou péči a zajímavý
program pro vaše děti. Proto nabízíme možnost Osobní asistence
v domácím prostředí. Naši asistenti mohou vaše děti navštívit, zabavit je
různými činnostmi a zpestřit tak jejich den a převzít veškerou péči o ně. A
Vám tak umožnit na chvíli si oddechnout nebo vyrazit na různé pochůzky.
Naši asistenti jsou nyní pravidelně 1x za 14 dnů testováni na koronavirus,
jsou vybaveni ochrannými prostředky a dezinfekcí, přijeli by služebním
automobilem, který pravidelně dezinfikujeme. Výše úhrady za poskytování
Osobní asistence v domácím prostředí činí 130 Kč za hodinu, podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud
poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pokud máte o službu Osobní asistence v domácím prostředí zájem,
kontaktujte,
prosím,
p.
Andreu
Vaníčkovou
–
email
avanickova@klubickoberoun.cz , tel. 720 289 346.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Odečet vody
Z důvodu změny sazby DPH proběhne odečet vody až 30.04.2020.

Veřejná sbírka na hračky do mateřské školy
Do „Veřejné sbírky za účelem pořízení hraček a herních prvků pro
mateřskou školu“ občané přispěli částkou 125 800,- Kč.
Poděkování patří všem, kteří přispěli.

Napouštění bazénů
Vážení občané,
blíží se jaro a s ním i pomalu naše starosti s vodou. Každý si bude chtít zalít
zahrádku, napustit bazén a spotřeba vody se rychle zvýší. Ani obec, ani
dodavatel vody Savea nechce dodávku vody nijak preventivně omezovat,
pokud je jí dost. Jenže po zkušenostech z posledních let se ukázalo, že první
horké dny mohou přinést enormní nárůst spotřeby vody přesahující kapacitu
studní. Obec se v minulosti snažila vyjít vstříc potřebám občanů a umožnila
odečíst vodu napuštěnou do bazénů od stočného. Bohužel jsme zjistili, že
lidé se vodou příliš šetřit nesnaží a narůstá jak spotřeba, tak i ztráty na vodě.
Zastupitelstvo proto i pro letošní rok rozhodlo, že tuto slevu umožňovat
nebude. Chtěli bychom vás všechny požádat, abyste nám i nadále
oznamovali, kdy hodláte napouštět bazény či jinak nadprůměrně používat
vodu. Obec pak může ve spolupráci s dodavatelem vody Savea preventivně
řešit případný nedostatek vody ve studních. Budeme pravidelně sledovat
spotřebu vody, a pokud její spotřeba přesáhne 100 m3/den vydáme varování

k omezení spotřeby. Nerespektování takového varování pak může vyústit ve
vydání opatření obecné povahy vedoucí k zákazu používání pitné vody pro
jiné účely než pitné a hygienické, což se již opakovaně stalo.
Na dopuštění bazénu a třeba i studny proto využijte nabídku firmy I.
Vodovody a kanalizace Králův Dvůr, která tuto službu nabízí za cenu 8 m3
vody za 650,-- Kč + doprava 37,-- Kč/1km. Bližší informace získáte na
telefonu 602 211 445.
Děkujeme, že myslíte na všechny.
Dagmar Vlachová, starostka obce

Nakládání s odpady v době nouzového stavu
Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní
pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na
maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité
roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte
uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je
nedávejte do tříděného sběru.
Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými
odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li
v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle,
případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté
jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Školská rada. Schází se podle potřeby a vyjadřuje se k některým
dokumentům školy. Naše škola i nadále využívá možnosti dotačního
programu „Šablony pro ZŠ Hudlice II“. Díky tomu se děti mohou zdarma
přihlásit do Klubu zábavné logiky a deskových her. Nabízíme i doučování
žáků. Díky programu je škola vybavena deseti novými notebooky a tablety..
Nyní je běžné, že je žáci ve svých třídách při výuce používají. A jak je to
baví! Program nám umožňuje hradit některé výlety spojené s tvůrčí dílnou.
Proto mohli žáci první a druhé třídy prožít krásný program „Masopust
v Čechově stodole“ za nižší cenu. Podobně jsme použili finanční dotaci i
v projektu „Záchranář“. Přijela opravdická sanitka a my jsme si všichni
mohli prakticky vyzkoušet, jak postupovat při záchraně lidského života.
Další moc hezkou aktivitou, hrazenou dotací ze „Šablon“ byl preventivní
program ve druhé třídě, který proběhl v režii pražské Proximy sociale.
Odborníci na vztahy mezi dětmi byli z našich druháčků naprosto nadšeni a
nešetřili chválou. Děti si s lektorkami Terkou a Katkou upevnily své
kamarádství. Bylo to fajn!
Momentálně musíme všichni čelit napjaté situaci vzhledem k hrozícímu
nebezpečí virové nákazy. Škola zůstala bez dětí. Prázdná ale není. Stavební
firma, která realizuje rekonstrukci našeho školního areálu, rozjela stavební
úpravy naplno. Obě budovy se hemží řemeslníky a budoucí druhý stupeň
dostává stále konkrétnější podobu. Už se těšíme na příští školní rok
2020/2021 , kdy budeme moci poprvé na půdě naší školy přivítat žáky šesté
třídy. Už teď se jejich budoucí paní učitelky na ně připravují.
Byli bychom moc rádi, kdyby se k nám do šesté třídy přihlásilo co nejvíce
současných páťáků z okolí. Čeká vás úplně nová, prostorná a moderně
vybavené učebna a milé, zkušené paní učitelky.
Přeji všem pevné zdraví a věřím, že se do naší hezké venkovské školy
budeme moci brzy vrátit.
Mgr. Vlasta Humlová, učitelka ZŠ Hudlice

Ostatní
ZŠ Hudlice
Škola v Hudlicích se nachází zhruba uprostřed obce, nad kostelem u silnice.
Tvoří ji dvě budovy spojené spojovací chodbou. Starší z nich byla
postavena v roce 1824, ta druhá je z roku 1904. V současné době se staví
třetí budova a vzniká půdní vestavba – od příštího školního roku 2020/2021
plánujeme start druhého stupně. Zatím zahájíme výuku v šestém ročníku.
Na stavbě je momentálně velmi čilo a rušno. Vše je zatím na nejlepší cestě,
aby se to povedlo.
Naše škola je výborně vybavena. Ve třídách jsou nainstalovány
dataprojektory, ve dvou učebnách jsou interaktivní tabule. Místnosti jsou
světlé, prostorné, stěny zdobí nejrůznější obrazy a tabulky. Máme nový
školní nábytek, lavice i židle jsou výškově nastavitelné. Ve škole je i
počítačová učebna, keramická dílna a jídelna na školní svačinu.
Od školního roku 2011/2012 se žáci všech pěti ročníků učí podle vlastního
vzdělávacího programu“ Brána jazyka“. V odpoledních hodinách mohou
žáci navštěvovat některý z kroužků, které ve škole vedou paní učitelky –
dramatický, sportovní, keramický. Jednou týdně k nám dochází paní Alenka
Spilková, profesionální učitelka zpěvu a vede úspěšně pěvecký kroužek.
Letos její svěřenci reprezentovali naši školu na výbornou. V soutěži
Pionýrský sedmikvítek vyhrála skupina „Hudličáci“ první místo. Také
v soutěži Králodvorská koruna obsadil Pěvecký sbor ZŠ Hudlice příčku
nejvyšší.
Škola nemá vlastní tělocvičnu. Na tělesnou výchovu žáci docházejí do
místní sokolovny, která je v těsné blízkosti školy, nebo využívají sportovní
plochu pod školou. Součástí základní školy je školní družina s kapacitou 55
dětí. Máme dvě oddělení a také ranní družinu. Na škole pracuje i šestičlenná

Všichni se prosím snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů,
které není v současné době nutné produkovat.
Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem
lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Opakovaná výzva k nakládání se tříděným odpadem
Vážení spoluobčané,
opětovně vás žádáme, abyste ukládali tříděný odpad pouze do kontejnerů
k tomu určených. Nikoliv vedle. Současně přikládáme fotografie, jak to
vypadat nemá.
Děkujeme.

•

regenerační nebo rekondiční služby, zámky, hrady, skanzeny
(venkovní prostory).
25.05.2020 – restaurace, hospody, bufety, kavárny, kinotéky,
pivotéky (vnitřní prostory), hotely, venkovní kempy a další
ubytovací zařízení, tetovací salóny, divadla, zámky, hrady a ostatní
kulturní aktivity, kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob
bude specifikován), zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku,
svatby, zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně
vnitřních prostor).

Kulturní výbor obce
Aktuální informace k COVID-19
Ke dni 22.04.2020 eviduje krajská hygienická stanice v okrese Beroun
celkem 43 nakažených a 16 vyléčených osob.
S ohledem na aktuální vývoj epidemie COVID-19 došlo k částečnému
rozvolnění omezení volného pohybu. Povinnost mít zakrytá ústa a nos platí
dál.
Plán postupného rozvolňování (s ohledem na epidemiologickou situaci)
• 20.04.2020 – řemesla s provozovnou, farmářské trhy, autobazary a
autosalóny, venkovní trénink profesionálních sportovců, svatby do
10 osob.
• 27.04.2020 – provozovny s plochou do 2 500 m2 (pokud nejsou
v obchodních centrech nad 5 000 m2), autoškoly, posilovny a fitness
centra bez využití zázemí, bohoslužby do 15 osob, knihovny,
zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory).
• 11.05.2020 – všechny provozovny v nákupních centrech,
provozovny nad 2 500 m2 (které nejsou v nákupních centrech),
restaurace, hospody, bufety, kavárny, kinotéky, pivoňky s prodejem
přes výdejní okénko a v rámci venkovních zahrádek, holičství,
kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské,

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov se připojil k Velikonoční výzvě 2020,
kterou vyhlásilo středisko volného času Domeček Hořovice. Rodiny v obci
měly vyrobit minimálně jednoho zajíce a vystavit ho před domem nebo v
okně. Výzvy se zúčastnilo 19 rodin a vyrobilo celkem 39 zajíců.
Z 80 přihlášených měst a obcí Nový Jáchymov obsadil 43. místo v počtu
vyrobených zajíců. Děkujeme vám, že jste se zapojili a zpříjemnili sobě i
nám letošní netradiční velikonoce.
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov a Občanské sdružení Pohoda
oznamují, že v souvislosti s nařízením vlády - zákaz shromažďování, se
nebude konat tradiční pálení čarodějnic. Kulturní výbor obce Nový
Jáchymov ve spolupráci s obecním úřadem informuje, že letošní oslavy
výročí konce 2. světové války se uskuteční dne 5. 5. 2020. Bude položena
květina u pomníku na návsi a položen věnec u pomníku Obrany národa na
„Žížale“. V souvislosti s nařízením vlády se nejedná o hromadnou akci.
Na druhou květnovou neděli připadá oslava Dne matek. Tímto bychom rádi,
alespoň touto cestou, popřáli všem maminkám, aby si tento den užily.
Další vývoj nařízení vlády, s dopadem na kulturní život v naší obci, budeme
i nadále sledovat a o možnosti konání dalších akcí vás bude včas
informovat.
-as-

