Myslivost
Do poloviny ledna bude probíhat lov ve zvýšené míře. Do té doby se loví
zvěř jelení, pak už budou loveny pouze prasata, případně některá jiná mladá
zvěř, dle zákona. I když není velký mráz a sněhová pokrývka, zvěř tedy
nestrádá, je nutné dát do krmelců seno a sůl, případně obilí. Pokud by chtěl
někdo z občanů pomoci, je nutné respektovat některá pravidla:
 poradit se s místními myslivci, kam krmení dávat,
 nedávat zbytečně velké množství obilí na jednu hromadu – může to
zvěři i poškodit zažívání, lepší je několik malých hromádek,
 z druhů obilí preferovat především oves a ječmen, rozhodně ne
pšenici – opět může způsobit zažívací potíže zvěře,
 krmení nesmí být nijak napadené plísní,
 u pečiva vždy dávat malé porce a pouze dobře vysušené,
 nikdy nedávat čerstvé nebo jakkoliv zabalené pečivo.
Zajímavosti z přírody
Obyvatelé lesa přecházejí do režimu, kdy omezují aktivitu a šetří energií.
To ale neplatí například pro lišky, které právě v lednu mají období svého
páření. Říká se mu „kaňkování“ podle drobných krvavých skvrn
připomínajících tvarem kaňky, které na sněhu zanechávají feny. Leden a
únor jsou také měsíce, kdy dochází k postupnému vyčerpání přirozených
potravních zdrojů nejen pro zvěř, ale i pro ptáky. Zejména při silnějších
mrazech a déle trvající sněhové pokrývce je potřeba ptákům pomoci
přikrmováním. Ideálním krmivem je slunečnicové semeno a konzumují ho
stejně rády jak hmyzožravé, tak semenožravé druhy.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Pobíhání psů na veřejném prostranství
Již několikrát jsme v obecním zpravodaji žádali majitele psů, aby nenechali
své miláčky volně pobíhat po ulicích. Maminkám s malými dětmi a starším
občanům to nemusí být příjemné. Stále se množí stížnosti na volně
pobíhající psy po obci. Upozorňujeme majitele psů na vyhlášku č. 1/2008,
která stanovuje pravidla pro pohyb psů.
Povinnostmi majitele psa je zabezpečit psa, aby volně nepobíhal a při
pohybu na veřejném prostranství psa vést na vodítku opatřené obojkem, aby
pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich zdraví, životy a
majetek.
Pokud by majitelé psů toto dodržovali, nemohlo by se stát, že tráva
v dětském parku u Diany je poseta psími exkrementy. Maminky musí
nejdříve park projít, uklidit a pak teprve pustí děti hrát si do parku.
Nemyslíte si, že je to dost bezohledné?
Proto opět žádáme majitele psů, aby exkrementy po svých psech uklízeli a
nenechali pejsky volně pobíhat po obci!

Výsledky volby prezidenta České republiky v naší obci
I. kolo
Celkový počet osob zapsaných ve stálém a zvláštním seznamu: 535
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 380
Počet odevzdaných úředních obálek: 380
Počet platných hlasů: 378
1. Miloš Zeman
2. Jiří Drahoš
3. Michal Horáček
4. Pavel Fischer
5. Marek Hilšer
6. Mirek Topolánek
7. Jiří Hynek
8. Petr Hannig
9. Vratislav Kulhánek

140 hlasů
98 hlasů
48 hlasů
36 hlasů
29 hlasů
15 hlasů
7 hlasů
4 hlasy
1 hlas

II. kolo
Celkový počet osob zapsaných ve stálém a zvláštním seznamu: 539
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 401
Počet odevzdaných úředních obálek: 401
Počet platných hlasů: 400
1. Miloš Zeman
2. Jiří Drahoš

209 hlasů
191 hlasů

TJ Čechie Nový Jáchymov – Oddíl fotbalu
Čechie se na Strahově střetla se Spartou
V rámci soutěže pivovaru Gambrinus „Kopeme za fotbal“ jsme v loňském
roce vyhráli, co se dalo… Mimo jiné trénink s ligovým trenérským týmem a
zápas s ligovým mužstvem. Pro trénink jsme vybrali Slavii a pro zápas
Spartu. Trénink teprve bude u nás v Novém Jáchymově. Zápas se uskutečnil

především jehličnanů. Větrnou kalamitu z podzimu začaly lesnické firmy
naplno zpracovávat a zatím se jeví, že bude včas veškerá větrem dotčená
hmota zpracována. Tím se zásadně eliminuje riziko vzniku následné
kůrovcové kalamity. Pokud jde o zvěř, tak v minulém roce pokračoval
nastolený trend postupného snižování stavů zvěře a tím i negativních vlivů
na lesní i zemědělské pozemky. Pokud však bude zvěř v optimálním
množství, bude přinášet užitek jak člověku, tak i okolní krajině. Zjištěním
afrického moru prasat na území České republiky se tlak na tuto zvěř celkově
zvýšil. Nákaza je sice od našeho regionu daleko, opatření však postihla
celou republiku. Odstřel černé zvěře zaznamenal mnohdy rekordní odlovené
počty kusů.
Pěstební činnost
Hlavní pěstební činností v tomto čase je kontrola a případná oprava větrem
a pády stromů poškozeného oplocení, aby zvěř nepoškodila oplocené
výsadby. V lesnickém parku bylo po poslední vichřici různě poškozeno
kolem 200 oplocenek. Mnohdy stačila jen drobná oprava, občas ale bylo
poničeno i několik desítek metrů plotu Mimořádně teplý leden s teplotami
nad 5 stupňů umožňuje i v tomto období chemickou likvidaci ostružiníku
v kulturách. V 1. a 2. zóně CHKO je mlžno provést likvidaci pouze
v porostech, kde byla udělena výjimka MŽP z ochranných podmínek
CHKO.
Ochrana lesa
Mimo již zmíněnou kontrolu stavu oplocení se v zimě zjišťuje i stav škod
drobnými hlodavci na mladých stromcích. Z toho důvodu lesníci omezili
lov lišek v lesních komplexech, neboť myši tvoří jejich zásadní zdroj
potravy. Lokálním problémem může být i zajíc, který dokáže proniknout
oplocením a přes zimu zcela zničit celou výsadbu listnáčů v dané
oplocence.

Dětský karneval
SDH Nový Jáchymov zve Vás a především Vaše ratolesti na již tradiční
dětský karneval, který se bude konat v sobotu 03.02.2018 v Restauraci Pod
Kaštanem od 15:00 hodin. Akcí bude provázet známý DJ Karel Moravec.
V rámci karnevalu bude pro děti připravena řada soutěží o ceny včetně
tradiční soutěže masek. Na Vaši návštěvu se budeme moc těšit.

Zájezd na muzikálové představení FUNNY GIRL
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov zve dne 11.02.2018 na zájezd na
muzikál FUNNY GIRL, kde v hlavní roli uvidíme Moniku Absolonovou.
Odjezd je ve 12:00 hodin od Restaurace Pod Kaštanem. Jako vždy jsou
lísky k dostání na Obecním úřadě Nový Jáchymov. Cena i s dopravou je
450,- Kč.

Ostatní
Rok v lese: „Leden a únor – období klidu“
Každoročně v lednu lesníci bilancují uplynulý rok, vyplňují statistiky,
hlášení a roční uzávěrku. Pokusím se shrnout některé zásadní vlivy
minulého roku očima lesníka. Minulý rok byl z pohledu ekonomiky
v mnoha směrech přelomový. Cenu dřeva začal výrazně ovlivňovat problém
s usycháním smrku a částečně borovice vlivem velkých srážkových deficitů
zejména v některých částech České republiky. Severní Morava byla tím
nejviditelnějším místem, kde se tento několikaletý problém s usycháním
lesních porostů minulý rok naplno projevoval. Tento neblahý ekonomický
stav byl ještě umocněn několika větrnými kalamitami ve Střední Evropě,
kdy během chvíle padlo k zemi několik milionů kubíků dřeva. Cena dřeva
šla rychle dolů a tím byl negativně ovlivněn nejeden hospodářský výsledek
firem hospodařících v lesích. I na Křivoklátsku bylo zaznamenáno schnutí

23.01.2018 na Strahově v tréninkovém centru Sparty. Hrálo se v nafukovací
hale na umělé trávě 2x30 minut.
Sparta nastoupila v ohlášené sestavě, tedy: Vorel, Karavaev, Kulhánek,
Sáček, Frýdek, Plavšič, Mustedanagič, Lafata, Drchal, Dao, Vatejelu. Navíc
si zahrál asistent trenéra Radek Kováč.
Čechie dala dohromady dva kompletní týmy:
Tým 1: Merhout, Havel, Spurný, Stárek, Frydrych, Krob, OdeeshoYaqo,
Morstein, Pém.
Tým 2: Janda, Suchý, Cimpa, Krákora, Patera, L. Bartoš, F. Bartoš, Žalud,
Vlček.
Náhradník: P. Cihelka
Vzhledem k tomu, že jsou nějaké dohady o výsledku, bereme za relevantní
informaci rozhodčího po zápase, že skončil 12:1.
Rozsáhle hodnotit zápas nemá cenu, naši borci ale podali velmi dobrý
výkon. Předvedli několik pohledných kombinačních akcí a vytvořili si
nějaké vyložené šance. Bohužel, zbrklostí jsme je zahodili. Jedinou branku
vstřelil Morstein. Samozřejmě, v důsledku tlaku soupeře jsme se
nevyvarovali chyb v obranné činnosti a soupeř je trestal. Celkově se
z našeho hlediska zápas vydařil, byla zde výborná atmosféra. Všichni si
jistě odnáší hezký sportovní zážitek. Derniérou byl zápas pro Jirku Péma…
- mr -

Únorové události

