Ostatní
Ordinace MUDr. Michala Bureše
Ordinace MUDr. Michala Bureše v Hudlicích oznamuje, že v termínu
2. července – 6. července a 23. července – 3. srpna bude ordinace zavřena
z důvodu čerpání dovolené. Zastupující lékař bude MUDr. Roman Kotrlý na
Poliklinice Zdraví v Králově Dvoře, Průmyslová 614 (třetí patro), tel.: 606
096714.

Vaše sousedka, Vaše makléřka
Jmenuji se Jana Čermochová a nabízím vám své znalosti, odbornost
i pochopení a osobní přístup při prodeji nebo nákupu vaší nemovitosti.
Zajistím pro vás předání nemovitosti a budu vám k dispozici po celý průběh
naší společné transakce.
Bydlím v Broumech a specializuji se především na Berounsko.
Využijte mých služeb se zázemím mezinárodní realitní sítěRE/MAX. Budu
se na vás těšit.
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka
+420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Zpráva ze zastupitelstva
MŠ a její dokončení
Na dokončení MŠ včetně venkovních úprav a oplocení chybí 5 mil. Kč.
V únoru jsme požádali paní hejtmanku a zastupitele Středočeského kraje
o mimořádnou účelovou dotaci a nyní po urgenci čekáme na jejich odpověď.
V pondělí 11.06.2018 jsme poslali náš projektový záměr na dokončení MŠ
také na Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha, kde bylo možné
tyto žádosti podat v rámci ITI projektů na zvýšení kapacit předškolního
vzdělávání. Dále bude možné podat naši žádost také v rámci MAS Mezi
Hrady, kde budou vyhlášeny výzvy na zvýšení kapacit v MŠ.
Dotace
V letošním roce z dotace od MZE bude provedena oprava střechy na hasičské
zbrojnici. Smlouva se zhotovitelem je již podepsána a dílo by mělo být
dokončeno k 31.08.2018.
Nově jsme v letošním roce získali dotaci na restaurování centrálního kříže na
lesním hřbitově od Ministerstva kultury ve výši 383 000 Kč, kdy oprava by
měla být provedena do 15.11.2018.
Dále se podařilo získat dotaci na opravu jedné místní komunikace v obci od
Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o opravu komunikace v ulici Na
Sídlišti. Dostaneme dotaci ve výši 1 mil. Kč. Před provedením opravy
musíme zkontrolovat funkčnost všech uzávěrů vody a hydrantů, a v případě
potřeby zajistit jejich opravu.

Ostatní
V současné době vyřizujeme rekolaudaci původní jednotné kanalizace na
dešťovou, aby mohlo být provedeno její vyústění do potoka.
Stále se zabýváme naším bytovým domem č.p. 1, jak a kde získat finanční
prostředky na opravu střechy, jak odvlhčit dům. Začaly odcházet plynové
kotle v bytech, které se postupně začínají vyměňovat. V loňském a letošním
roce se vyměnily dva kotle. V současné době je možné žádat o dotaci
v IROPu (Integrovaný regionální operační program) a to z titulu –
energetické úspory v bytových domech. Jednalo by se o výměnu střešní
krytiny se zateplením. Dotace je ve výši 30 – 40 % a jednou z podmínek je
zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.
Naše obec se zapojila do akce „100 lip pro Křivoklátsko“. Na území
křivoklátského regionu má být vysazeno v letošním roce 100 lip.
Zastupitelstvo se rozhodlo vysadit 1 lípu, a to v lokalitě Pod Chvojinkou, na
pozemku p. č. 308/23. Vhodnost tohoto místa jsme konzultovali s panem Ing.
Mouchou.
Finance
Základní běžný účet
Účet hospodářské činnosti
Pokladna hlavní činnost
Pokladna vedlejší činnost
Prostředky na obnovu kanalizace
Prostředky na obnovu vodovodu
Úvěr na kanalizaci: stav k 28.2.2018

5 983 492,31
183 751,92
9 567,00
2 222,00
150 076,38
30 000,00
17 495 900,00

V letošním roce nás čekají tyto investiční akce:
 vyústění dešťové kanalizace, náklady 3 mil. Kč,
 komunikace na sídlišti 1 400 000 Kč,
 kříž na hřbitově 200 000 Kč,
 zkušební vrt 100 000 Kč, nákup pozemku pod vrtem,

nic nechytli, byli rádi, že přišli. Bylo zajištěno občerstvení a opékání buřtů,
což u některých „mrňousků“ bylo přivítáno s větším zájmem než trpělivě
čekat na záběr. Díky krásnému počasí a pohodě, která zde byla, si myslíme,
že se tyto dětské rybářské závody vydařili.
Za MO ČRS Jaroslav Šmoranc

Události

Každý občan si dále může zažádat o dotaci „Dešťovka“, která poskytuje až
50% dotaci, a to v jednom ze tří systémů – zachytávání srážkové vody na
zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku
nebo využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Žádost lze podat
na krajském pracovišti SFŽP (Státní fond životního prostředí) na adrese
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha nebo elektronicky na adrese
https://www.dotacedestovka.cz/. Budete k tomu potřebovat, stejně jako
v případě většiny dotací, vyplněnou žádost o dotaci, odborný posudek a popř.
další dokumenty. Do tří týdnů by měla být vaše žádost posouzena a popř.
akceptována. Pak musíte opatření během jednoho roku na své náklady
zrealizovat, tuto realizaci doložit, včetně formuláře o realizaci, faktur,
soupisu prací, potvrzení o úhradě faktur, a v některých specifických
případech i doložit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
a vlastníkem kanalizace, tj. v našem případě s obecním úřadem. Na základě
rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře
písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní podmínky, za kterých se podpora
poskytne, a po všech podpisech vám Fond dotaci převede na účet.
-vv-

Český rybářský svaz
Dětské rybářské závody
Dne 26.05.2018 se na rybníčku „Na drahách“ pořádali dětské rybářské
závody. Závody byly dvoukolové a celkem se zúčastnilo 21 dětí. Hodnotila
se celková ulovená délka ryb. Mezi nejčastějšími úlovky byl karas, perlín a
také několik sumečků amerických. Vítězem se stal Ondra Zábranský
s celkovou ulovenou mírou 169 cm. Na druhém místě se umístila Natálka
Zábranská s ulovenou mírou 152 cm a třetí byl Jára Csík s ulovenou mírou
90 cm. Kromě diplomů dostali všechny děti tašku s drobnostmi. A tak i ti, co



oprava střechy na hasičárně do 100 000 Kč.

Voda v obci
Již několikrát jsme o problematice vody psali zde v Jáchymováčku, i jednali
na veřejných zasedáních. Chtěl bych tuto situaci ujasnit. Voda do
vodovodního řadu obce je dodávána společností SAVEA, která ji čerpá ze
zdrojů v blízkosti Habrového potoka do svého vodojemu umístěného
v závodě na Krušné hoře o kapacitě cca 130 m3. Z tohoto vodojemu je pak
voda dodávána do naší obce a také do části obce Otročiněves. Čerpadla ze
zdrojů jsou schopna dodávat do vodojemu cca 10 m3/hod, omezení je dáno
kapacitou potrubí. Spotřeba vody ve špičkách je okolo 130 m3 pro Nový
Jáchymov a 50 m3 pro Otročiněves. Z toho vyplývá, že ve špičce, která
nastává pravidelně v pátek a o víkendech, čerpadla nestačí dodávat vodu do
vodojemu. V noci je pak odběr menší a situace se srovná, pokud je však ve
zdrojích dostatek vody.
Zdroje jsou tvořeny soustavou tří studen (vrtů), které jsou navzájem
propojené a jsou částečně závislé na hladině Habrového potoka a zavodnění
okolí studen, které zabraňuje propouštění vody ze studny do okolní půdy,
nikoliv naopak. Z toho vyplývá, že voda z Habrového potoka není zdrojem
pitné vody, ale tvoří jakýsi špunt, nutný pro udržování hladiny spodní vody
na výši, potřebné k jejímu odběru. K tomuto je nutno podotknout, že dle
provozního řádu Monstranského (Prvního) rybníku, je zakázáno používat
regulační stavidlo odtoku k jiným než rybolovným účelům.
Spotřeba vody v obci se pohybuje okolo 60 – 70 m3/den, ale především
v pátek a o víkendech narůstá až k 110 m3/den, v období velkého sucha až
130 m3/den. Vyhláškou č. 120/2011 Sb., je stanoveno tzv. směrné číslo
spotřeby vody, které je pro občany v rodinných domech 35 m3/občan/rok, což
je při počtu 665 obyvatel Nového Jáchymova 63 m3/den. Z toho vidíme, že

spotřeba během týdne je v souladu s tímto číslem, enormně však narůstá ve
spojení s příjezdem chalupářů/chatařů a s tím, že o víkendu mají lidé čas na
práce na zahradách a okolo domů. Spotřebu vody ovlivňují i úniky vody a
neoprávněné odběry – na obojím pracujeme. Připravujeme místa pro instalaci
uličních vodoměrů k bližší lokalizaci takových případů, stejně jako testujeme
dálkové odečty vodoměrů, které chceme začít instalovat. Jsme však
limitováni omezenými finančními prostředky a technickými podmínkami
umístění vodoměrů. Jen na okraj poznámku, pro obec by bylo jednoduché
prodat vodovodní řad např. VaKu Beroun, ale víme, že VaK by okamžitě
požadoval instalaci domovních vodoměrů do šachet na hranici pozemku a
zvýšené náklady by převedl do ceny vody, která by se tak stala pro mnoho
občanů neúměrnou. V současné době je cena vody v Berouně a v Novém
Jáchymově prakticky na stejné výši. Pokud je vody dostatek, je výslovným
požadavkem společnosti SAVEA vodu neregulovat a odběr neomezovat.
Nyní se dostávám k tomu, co se situací děláme dlouhodobě. Již v minulých
letech jsme jednali o tom, jak zásobování obce vodou zlepšit a vyřešit.
Probírali jsme tři alternativy – Želivku, vlastní study a čistírnu (úpravnu)
vody z Habrového potoka. Přepočtem spotřeby vody pro Nový Jáchymov
(150 m3/den) na litry za vteřinu dojdeme k okamžité spotřebě 1,7 l/sec pro
celou obec. Obec se bude rozšiřovat a je tedy nutno počítat s nárůstem
spotřeby vody. Na druhou stranu, všechny informace hydrogeologů a
odborníků na vodu uvádějí, že hladiny spodní vody celkově klesají, tudíž
klesá i vydatnost zdrojů a je nutné s tím počítat. A to platí i pro Želivku, neboť
VaK Beroun již v dubnu vydal varování a požádal občany o šetření s vodou,
stejně jako jsme to udělali my v minulém Jáchymováčku.
Vrty/studny
Již v minulosti byl vyvrtán vrt nad Monstranským (Prvním) rybníkem.
V době svého vyvrtání v roce 2012 měl vrt vydatnost 0,27 l/sec. Dnes,
hydrogeolog odhadl, že jeho vydatnost klesla a je okolo 0,20 – 0,25 l/sec. Vrt
stál obec cca 300 000 Kč. V současné době byl vyvrtán vrt na louce pod
chatovou oblastí Amerika. Jakou má vrt vydatnost, se dozvíme po ukončení

čerpacích zkoušek v srpnu 2018. Jakákoliv informace v této chvíli by byla
pouhou spekulací. Nicméně již teď víme, že na cca 2 l/sec nedosáhneme.
K vrtu bude potřeba přivést čerpací potrubí, oba vrty propojit, vystavět
vodojem včetně úpravny vody dle její kvality (kterou budeme znát rovněž až
v srpnu 2018, po dokončení zkoušek).
Druhou možností je posílení stávajících vrtů společnosti SAVEA. Oslovili
jsme SAVEU s nabídkou, že budeme financovat posílení jejich zdrojů
výměnou za smluvní záruky, že voda bude přednostně pro Nový Jáchymov.
Nabídku nepřijali. S novým vedením budeme o tomto opět jednat.
Želivka
Nejbližší voda ze Želivky je přiváděna tzv. přivaděčem BKDZH (Beroun –
Králův Dvůr – Zdice – Hořovice) na Svatou, ze které jsou pak kapacitní
přebytky v noci čerpány do Hudlic. Nový Jáchymov v Plánu rozvoje
ministerstva zemědělství z roku 2007 není. I tak jsme jednali (a informovali
v Jáchymováčku i na veřejném zasedání v minulém roce) se společností VaK
Beroun. Naše starostka, Dagmar Vlachová, jednala osobně s tehdejším
hejtmanem Středočeského kraje, který nás odkázal na společnost VHS a.s.
Praha. Výsledkem všech jednání byla informace, že přivedení vody ze Svaté,
pokud by vůbec kapacita potrubí ze Zdic na Svatou připojení další vesnice
zvládla, by byla investice okolo 40 mil. Kč s možnou dotací ve výši 60 %.
Obec má v této chvíli dluh z kanalizace ve výši necelých 17,5 mil. Kč a je
otázkou, zda by zadlužení o dalších 16 mil. Kč nepřivedlo obec ke krachu.
I tak, protože situace s vodou se neustále ve vládě mění, jsme se rozhodli, že
se připojíme ke studii možností zásobování obcí Otročiněves a Nový
Jáchymov vodou ze Želivky. Studie byla zadána a její výsledek bude znám
do konce října 2018.
V minulých letech jsme třikrát zprostředkovali nákup kubíkových plastových
nádrží za velmi slušnou cenu cca 500 Kč + náklady, od společnosti VAFO na
výrobu krmiv v Chrášťanech u Prahy. Nakoupili jsme 76 ks nádrží. Bohužel,
tato možnost je nyní omezena, ale i přesto se snažíme zajistit další nákup.

