snahám o udržení kvalitního lesa, na který však nemají momentálně
finanční prostředky. Jsem však pevně přesvědčen, že situace v českých
lesích se v průběhu doby uklidní a potenciál lesa ve všech jeho podobách a
funkcích bude opět plně využit ku prospěchu a prosperitě vlastníků lesa i
místních občanů a návštěvníků zdejšího regionu.
Nám, místním lesníkům, není nastalá situace vůbec lhostejná. Proto
neustále hledáme cesty, jak vlastníkům lesa pomoci. Možnost
čerpání finančních prostředků formou dotací může být jednou z hledaných
cest, i když chápu, že by asi někdo více uvítal konkrétní šikovné ruce
s pilou, případně odběratele dřeva se solidní cenou.
Právě zimní měsíce jsou nejoptimálnějším obdobím pro pálení kůrovcem
napadeného klestu. Požární nebezpečí je při dodržení elementárních
pravidel zanedbatelné. Právě pod kůrou kmenů a těžebních zbytků
přezimuje nejvíce lýkožroutů a spálením klestu eliminujeme jak množství
rojících se dospělců v jarním období, tak i atraktivitu napadení okolních
stromů, kde klest leží a brouka svou vůní láká. Množí se případy, kdy
návštěvník lesa volá hasiče, protože vidí stoupat dým z lesa. Každé pálení je
například u Lesů ČR vždy předem ohlášeno u místně příslušného
Hasičského záchranného sboru kraje. Než tedy vyjedou dobrovolní hasiči,
stojí za to si nejprve zjistit, zdali není na úřadě nahlášeno pálení, aby se
zamezilo zbytečným výjezdům.
Miroslav Pecha
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Základní škola Hudlice
Oznamujeme občanům a rodičům budoucích žáků šestých ročníků základní
školy, že Základní škola Hudlice od 01.09.2020 zahajuje výuku v 6. třídách.

Sbírka na herní prvky pro děti do mateřské školy
Do 31.03.2020 ještě stále trvá veřejná sbírka na herní prvky pro děti do
místní mateřské školy. Těm, kteří přispěli, velmi děkujeme.

Číslo účtu 30031 - 0363878349/0800
Koše na psí exkrementy
Rozhodli jsme se v obci instalovat speciální koše na psí exkrementy.
Nádoby se objevily na čtyřech místech. U dětského parku Na Sídlišti, u
Diany, v Letné ulici a u parčíku v zadní části Jáchymova. Bohužel někteří
majitelé psích mazlíčků koše nevyužívají a na ulicích, na chodnících a v
parcích dál nacházíme psí výkaly.
Zároveň vás upozorňujeme, že v obci platí vyhláška o zákazu volně
pobíhajících psů. Pes, který není na vodítku, může ohrožovat ostatní psy a
lidi, zejména děti. Majitel nemá neuvázaného psa plně pod kontrolou a
často si ani nevšimne, že jeho pes vykonal potřebu.
Děkujeme, že se chováte dle těchto pravidel, udržujete čistotu, odklízíte
exkrementy po svých psech a využíváte odpadkové koše.

Seniorská obálka
Cílem projektu je výroba a distribuce kompletu Seniorské obálky k cílovým
skupinám obyvatel, u kterých se dají předpokládat zdravotní obtíže a
komplikace, převážně u seniorů nebo osob se zdravotním postižením
(OZP).Posláním projektu je maximálně zefektivnit zásah všech složek
integrovaného záchranného systému při poskytnutí první pomoci v
domácím prostředí.
Seniorská obálka je komplet, který se skládá z těchto 3 částí:
− I.C.E. formulář* - standardizovaný formulář se všemi důležitými
údaji o uživateli pro efektivní poskytnutí první pomoci,
− průhledná plastová obálka - pro viditelné umístění I.C.E. formuláře,
− klips s magnetem - pro umístění na vstupních dveřích nebo lednici v
domácnosti.
Na I.C.E. formuláři si uživatel doplní tyto nezbytné údaje o své osobě:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

datum vyplnění,
jméno a příjmení,
zdravotní pojišťovna,
datum narození nebo rodné číslo,
alergie (od kdy),
léky – název (dávka, dávkování),
kontakty na blízké osoby,
jméno a kontakt na praktického lékaře,
souhlas uživatele (podpis).

Formulář je složen a umístěn do průhledné obálky, aby na obou stranách byl
viditelný nápis „I.C.E. KARTA".
Seniorská obálka je dle jednotné metodiky umístěna na vnitřní straně
vstupních dveří do domácnosti (doporučeno) nebo na lednici.

V případě zájmu bude formulář dostupný na obecním úřadu nebo je
dostupný ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje
https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/seniorska-obalka.

Informace k třídění skleněného odpadu
Svozová společnost AVE odpadové hospodářství informuje občany, že již
není nutné skleněný odpad třídit na čiré a barevné sklo. Nyní můžete
skleněný odpad odkládat do bílého i zeleného kontejneru, bez ohledu na
barvu skla. K třídění bude docházet následně automaticky na třídící lince.

Události
11. školní ples
Škola Nový Jáchymov zve na 11. školní ples, který se uskuteční dne
28.03.2020 od 20:00 hod v restauraci Pod Kaštanem. K tanci a poslechu
hraje Kolář Banda. Vstupné je 90 Kč. Čeká na vás i soutěž o ceny.

Ostatní
Informace z Křivoklátských lesů
Vážení přátelé,
asi nebudu moc originální, když řeknu, že obecná situace v lesích je
v současnosti velice složitá, možná nejsložitější za poslední staletí. Ani náš
region a lesnický park není ušetřen kalamitní reality. Nejen smrky, ale i
další dřeviny jsou vystaveny extrémním klimatickým vlivům a následně i
hmyzím škůdcům a houbovým patogenům. Propad cen dřeva a jeho téměř
nulová možnost ho vůbec prodat staví mnoho vlastníků do svízelné,
mnohdy až existenční situace. Drobné vlastníky i organizace mohou tak
napadat myšlenky na prodej svých lesních majetků a tím řešit momentální
problémy vztažené například s dodržování zákona o lesích nebo i jen

