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Vodní hospodářství:
SFŽP ČR ke dni 15.08.22 vyhlásil program dotací na roky 2022 až 2027 pro
oblast vody. Původně měl být vyhlášen v únoru 2022, respektive již na podzim
roku 2021. V tomto je zařazen i program na výstavbu vodárenských systémů, a
tedy i našeho projektu vodovodu a Úpravny vody u vodojemu Hlávkov.
Okamžitě jsme pracovali na přípravě a podání žádosti pro získání dotace, což se
uskutečnilo ke konci září a nyní pracovníci SFŽP hodnotí náš projekt z hlediska
správnosti a úplnosti a vyžadují každý týden stále nové informace. Z důvodu
vysoké finanční náročnosti (cca 45 milionů s DPH) potřebuje Obec získat tuto
dotaci a její přiznání brzdí výstavbu již v tomto období.
Na jaře 2022 jsme instalovali ve VnJ elektronické ultrazvukové vodoměry,
následně proběhla příslušná instalace softwaru pro samotné odečty a nyní
občané ve VnJ dostávají domů nové faktury s elektronickými odečty bez
předchozích návštěv a opisu stavu vodoměru. Takto zjistíme případné úniky i
větší odběry vody. V příštím roce plánujeme instalaci těchto vodoměrů v Jiříně.
Na Hlávkově jsme v srpnu uskutečnili na čtyřech místech dosud neprovedené
dopojení vody na nové potrubí instalované při výstavbě vody do Jiřína. Zároveň
jsme přepojili několik občanů na domovních přípojkách, kteří byli napojeni ještě
na původní litinové potrubí. Při těchto výkopových pracích jsme osadili rovněž
první ze čtyř nadzemních hydrantů, které požadovali zbudovat hasiči. V každé
z našich obcí musí být po jednom nadzemní hydrantu, aby měli hasiči možnost
doplňovat cisterny požární vodou.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obec provozuje celou vodárenskou síť sama,
celkem 25 055 m potrubí, dva vodojemy, úpravnu vody, několik ATS a stovky
kusů různých armatur, je provoz dost náročný. K tomu přichází již fakt, že nás
vodárenští odborníci varují, že vzhledem ke stáří vodovodu jako celku, bude
nutné provést výměny především některých armatur. Máme v úmyslu to
provádět postupně během následujících let.

Lesy:
Především v oblasti Na Průhoně - cca 18 ha - provádíme výstavbu oplocenek a
výsadbu stromků. Pracuje na tom Lesní společnost Ledeč nad Sázavou. Totéž
pokračuje i na ostatních lesních plochách-na Rounku a V Krytu.
Kde je již vytěženo, uklízíme případné vývraty nebo opravujeme osazené
oplocenky.

Ostatní činnost v obci:
V období letních prázdnin proběhla další z plánovaných oprav budovy školy, a
tak se dnes můžeme pochlubit nově vybudovaným sociálním zařízením a
zrekonstruovanou chodbou v prostředním patře. Nyní připravujeme poslední,
ale nejnáročnější část rekonstrukce v suterénu, kde je v plánu rekonstrukce
kuchyně, jídelny, chodby, kanalizace, přípojky elektřiny včetně rozvodů a
vybudování přístavku pro zásobování k budově, kde vznikne i nový vstup do
školy a tím i šatna pro všechny žáky.
Dále byla na podzim dokončena rekonstrukce moštárny – nová podlaha včetně
izolace, oprava omítek, výměna obkladů a dlažby, elektroinstalace.
V hospodě ve VnJ, provozované panem Tothem, probíhají úpravy na pečení
pizzy. Osvědčuje se vaření obědů a další nabídky služeb návštěvníkům. Protože
se provozovatel potýká s vysokými náklady na vytápění, připravujeme i přidání
dalšího systému vytápění – dřevem, kamny s vodním výměníkem.
Svépomocí pracujeme na zprovoznění plochy pozemku Na Hangárech. Stavíme
bránu, oplocení, upravujeme plochu. Zde chceme skladovat dřevo, případně
vyrábět štěpku z větví nebo skladovat některé přebývající materiály Obce.
O prázdninách jsme svépomocí postavili dřevěný sklad na hasičské vybavení
v prostoru hřiště v Jiříně.
V těchto dnech Obec zakoupila přímo u výrobce hydraulickou radlici ke
traktoru.
Opakovaně se nám vyskytuje vandalismus. V těchto dnech jsme zjistili
poškození vstupních dveří nové garáže umístěné na fotbalovém hřišti, která
slouží k uskladnění materiálu SPOZ. Dále neznámý vandal roztrhl pletivo a vnikl
do prostoru nádrže na zavlažování fotbalového hřiště. Na místní komunikaci na
Novém Rounku neznámý člověk vysypal zhruba vozík jablek, přestože je po obci
rozmístěn dostatek kontejnerů na bioodpad.

