Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Tolikrát diskutovaná voda… a ještě mnohokrát bude
Chtěl bych shrnout celkovou situaci s vodou v naší obci, abyste si mohli
učinit jasný a přehledný obrázek o tom, jak na tom obec s vodou je, co se
dělá, co se připravuje a také co se udělalo.
Dodávka vody
Vodu nám dodává Savea s.r.o. ze studen na pozemku č. 581/4, který Savea
koupila od naší obce před nějakými deseti či více lety. Savea vodu upravuje
a dodává ji přes vodojem společnosti do vodovodního řadu, který je
v majetku obce. V místě, kde voda vstupuje do vodovodního řadu obce
(zhruba před pilou J. Bona) je umístěn předávací vodoměr ve správě Savey.
Po zhruba tříletém období, kdy nebyla mezi Savea a obcí uzavřena smlouva
o dodávce vody, se jí podařilo před cca měsícem uzavřít a vyjednat
oboustranně rozumné podmínky.
Vodovodní řad
Co se týká vodovodního řadu obce, tak v zatáčce v Letné je umístěna
vodoměrná šachta obce, ve které se vodovodní řad rozvětvuje na dvě větve
pro spodní a horní část obce a každá z nich je osazena vodoměrem.
V současné době řešíme rekonstrukci šachty a instalaci přesných vodoměrů
s dálkovým odečtem, abychom vyřešili dosavadní nesrovnalosti mezi odečty
na vodoměrech Savea a obce a nutnost manuálních odečtů pracovníky obce.
Z horní a spodní větve jdou pak rozvody do jednotlivých ulic a domů.

Rekonstrukce poslední části vodovodního řadu z osinko-cementu na plast
byla dokončena společně s výstavbou splaškové kanalizace v minulém roce.
Bolestí celého vodovodního řadu je, že nejsou vodoměry na jednotlivých
uličních větvích, u mnoha domů při úpravách cest „zmizely“ domovní
uzávěry a vodoměry jsou umístěny v domech namísto jejich umístění na
veřejné komunikaci, jak je obvyklé.

Ostatní
Prodej dušičkového zboží
V sobotu 29. října od 9:00 do 12:00 hod. se na návsi uskuteční prodej
dušičkového zboží. Bude možné zakoupit např. věnce, svícny, svíčky,
hřbitovní dekoraci, hrnkové květiny a řezané květiny za příznivé ceny.

Úniky a rozdíly v odečtech
Asi není třeba složitě popisovat čísla, která mluví sama za sebe…
Odečet Savea Odečet obec / %
1. Q. 2016
5 101 m3
4 967 m3 97 %
3
2. Q. 2016
6 735 m
6 579 m3 97 %
3. Q. 2016
6 615 m3
6 417 m3 97 %

Spotřeba občanů / %
4 438 m3 87 %
5 561 m3 82,56 %
5 321 m3 80,4 %

Vodoměry mají svou přesnost, která se pohybuje okolo 2 %. Lze tedy
konstatovat, že vodoměry mezi Saveou a obcí jsou víceméně v souladu. Horší
jsou odečty od občanů – buď dochází ke ztrátám, o kterých nevíme, anebo
někteří odběratelé manipulují s odběrem vody. Na závodu Savea máme
ověřené, že přítoky v nočních hodinách jsou do obce nulové, a proto ke
ztrátám na hlavních řadech nedochází.
Vodní zdroje
Smlouva se Savea nám zaručuje předpokládaný roční odběr přibližně 40 tis.
m3, dnes se roční průměr pohybuje okolo 25 tis. m3. Jenže počet obyvatel
poroste, jsou na prodej pozemky pro 40 rodinných domů, dalších 7 se staví
pod lesem K Pyramidě a dalších 20 pozemků pro rodinné domy se plánuje.
Postupně jsme zvažovali a konzultovali jednotlivé možnosti, a to s odbornou
firmou na základě jednání u hejtmana. Jednali jsme se dvěma hydrogeology,
zvažovali jsme úpravu vody a případné žádosti o dotaci, jednali s ředitelem
VAK Beroun. Jednotlivé možnosti zde následně shrnu.
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Voda ze Želivky
Voda ze Želivky by byla možná ze skupinového vodovodu BKDZH
(Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice). Bohužel již potrubí do Svaté nemá
dostatečnou kapacitu pro připojení naší obce. Hudlice jsou zásobovány
z tohoto vodovodu pouze částečně, je jím doplňován, v noční době, vodojem,
ze kterého se pak přes den zásobuje. Zbytek Hudlic je zásobován z vlastních
zdrojů. Vše je ve správě VAK Beroun.
Z Berouna je nově i přivaděč do Trubské, ale i zde potrubí nemá dostatečnou
kapacitu pro připojení dalších vesnic. Město Beroun plánuje připojení
Zdejciny, ale je to teprve ve fázi přípravy a není připraven ani projekt. Jak
Ing. Plechatý ze společnosti VRV, tak i ředitel VAK Beroun se nezávisle
shodli, že připojení ze Želivky pro naši obec by se pohybovalo v oblasti 40 –
60 mil. Kč a dotace se poskytují ve výši cca 40 – 60 %.
Úprava vody z Habrového potoka
Ing. Stehlík, společnost CheSL zabývající se úpravami vody vypracoval
posudek na možné využití vody z Habrového potoka či Monstranského
rybníku a nedoporučil toto řešení z následujících důvodů:
 nelze zajistit trvale požadovaný průtok vody korytem Habrového
potoka (10 l/s). Nelze předpokládat, že by vodoprávní odbor
v Berouně vydal souhlasné stanovisko k odběru 2 l/s, když není
kontinuálně zajištěn dostatečný průtok vody ani pro stávající vrt
společnosti Savea s.r.o.
 Kvalita vody z Monstranského rybníka by vyžadovala velmi
nákladnou úpravu, aby se z ní stala pitná, cca 2 mil. Kč. Stavební část,
včetně jímacího objektu další 2 mil. Kč. Provozní náklady na takto
složitou úpravnu v této fázi nelze odhadnout, musely by se provést
pečlivé a opakované rozbory vody v Habrovém potoce, včetně
opakovaných koagulačních pokusů se separací na membráně. Ideální

testem by bylo zapůjčení pilotní ultrafiltrační jednotky s
in-line koagulací.
Nalezení vlastních vrtů
V současné době je nad lávkou před Monstranským rybníkem provedený
průzkumný vrt, který je schopen podle čerpací zkoušky dodávat cca 0,3 l/s.
Jednáme v tuto chvíli se dvěma hydrogeologickými firmami o podmínkách
zadání průzkumu dalších vrtů s cílem nalézt zdroje o hodnotě cca 2 l/s, tak
aby šlo alespoň částečně zajistit zásobování obce vodou. Máme v tuto chvíli
vytipované 3 – 4 lokality pro uvažovaný průzkum a doufáme, že přinesou
výsledek.
Ze všech výše uvedených možností jsme se shodli, že jediné schůdné řešení
je nalezení dalších vrtů, výstavba vlastního vodojemu a přiváděcího potrubí
tak, aby se zajistilo doplňkové řešení k zásobování vodou ze Savea. Chceme
nastavit korektní a dlouhodobý obchodní vztah se Savea, zároveň se
zajištěním nezávislých zdrojů vody pro obec.
Cena a spotřeba vody
Snažili jsme se udržet cenu vodného na stejné výši, protože chápeme, že pro
mnoho, zejména starších obyvatel je každá koruna potřebná. Bohužel zákon
neumožňuje dvojí cenu vody, kterou bychom tak rádi aplikovali na
domy/rodiny, kde si dovolí zalévat i ve vyhlášeném období sucha, a které
cena vody prakticky nezajímá. Budeme dělat opatření, jak tomu zamezit.
-vv-

Revize kotlů
Občanům, kteří se přihlásili na obecním úřadu o kontrolu kotle, sdělujeme,
že revize bude probíhat ve čtvrtek 24. listopadu během celého dne.
Průběh revize:
 firma bude kontaktovat zákazníka s dohodnutím termínu,
 navštíví vás revizní technik,
 revizní technici se prokazují průkazkou firmy FleetCom s.r.o. „Dům
kotlů,“
 zákazníci na místě nic neplatí, poštou nebo e-maile obdrží osvědčení
o provedené revizi a fakturu k uhrazení.

Hodnocení kvality pitné vody – pramen „U hada“
Stanovení
Výsledek
Jednotka
Limit
Hodnocení
Barva
10,4
mg/l Pt
max. 20 mg/l Pt
vyhovuje
Zákal
4,66
ZF (t)
max. 5 ZF (t)
vyhovuje
Pach
přijatelný
přijatelný
vyhovuje
Elektrická
56,20
mS/m
max. 125 mS/m
vyhovuje
konduktivita
pH
7,13
6,0 – 9,5
vyhovuje
CHSK-Mn
< 0,40
mg/l
max. 3 mg/l
vyhovuje
Amonné
< 0,100
mg/l
max. 0,5 mg/l
vyhovuje
ionty
Dusitany
< 0,050
mg/l
max. 0,5 mg/l
vyhovuje
Dusičnany
1,4
mg/l
max. 50 mg/l
vyhovuje
Chlor volný
< 0,03
mg/l
max. 0,3 mg/l
vyhovuje
Teplota
9,70
°C
8 – 12 °C
Mangan
0,32
mg/l
max. 0,05 mg/l nevyhovuje
Železo
0,33
mg/l
max. 0,20 mg/l nevyhovuje
Koliformní
201
KTJ/100ml
max. 0
nevyhovuje
bakterie
KTJ/100ml
Escherichia
0
KTJ/100ml
max. 0
vyhovuje
coli
KTJ/100ml
Počty kolonií
26
KTJ/1ml
max. 40 KTJ/1ml vyhovuje
při 36°C
Počty kolonií
34
KTJ/1ml
max. 200
vyhovuje
při 22°C
KTJ/1ml

Provoz sběrného dvora



1. října – 31. března
1. dubna – 30. září

sobota 10:00 – 11:00 hod.
středa 16:00 – 18:00 hod.
sobota 10:00 – 12:00 hod.

Listopadové události

