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Jsme na suchu – studny vysychají
Extrémní sucho způsobilo prudké snížení hladiny spodních povrchových vod a
studny v obci postupně vysychají. Obec nabízí návod na krizové řešení situace
tím, že zajistí rozvoz vody do zásobníků, které si každá domácnost zajistí. Ceny
vody a způsob platby budou zveřejněny. Z dlouhodobého hlediska plánuje
zastupitelstvo objednat vypracování studie na zbudování obecního vodovodu, na
jejíž zhotovení jsou vypsány dotace ve výši 90% ceny výdajů. Teprve na základě
této studie dojde k jednání, jaký způsob zásobování občanů vodou bude do
budoucnosti nejvýhodnější.
Příklady nádob na pitnou vodu, které je nutné mít v nezamrzajícím místě
(minimálně, když venku mrzne) :
Všem známá nádrž 1000 l, lze sehnat i čistou, použitelnou pro pitnou
vodu:

Ustavující schůze
zastupitelstva se konala
5.11.2018 . Starostou byl
zvolen opět Mgr. Ladislav
Groh, místostarostou
Zdeněk Kraus. Byli zvoleni
předsedové a členové
výborů finančního,
kontrolního, stavebního,
výboru pro životní
prostředí a výboru pro
veřejné blaho.

Rozměry: 120x100x100 cm

Cena za čistou nádrž: cca 2 500,- Kč
Flexitank (lze rozložit a složit, jako stan), různé objemy do 1000 l:
Rozměry balení :
Rozměry po naplnění 1000 l verze: výška 120cm , průměr 90 cm
Cena: cca 7 000,- Kč
Elbi plastová nádoba CV-750
Objem: 750 l
Výška nádrže: 1630 mm
Průměr nádrže: 800 mm
Cena: cca 7 000,- Kč
Elbi plastová nádoba CP-1000
Objem: 1000 l
Výška nádrže: 1420 mm
Délka nádrže: 1400 mm
Šířka nádrže: 670 mm
Cena: cca 8 500,-Kč

Vodárna :
Komplet malá domácí vodárna, tlaková nádoba 19 l, výtlak 35 m, max. sací výška 7 m,
tlakový spínač a manometr, napájení 230 V, kovový vnitřní závit 1" na vstupu i
výstupu, hmotnost 11,6 kg.
Příkon 600 W, 230V, výtlak 35 m, max. průtok 2800 l/hod.
Cena : cca 2000,- Kč
V případě vhodného umístění nádoby s minivodárnou je možné tento systém poměrně jednoduchým
způsobem připojit na stávající rozvod vody po domě. Toto řešení nevyřadí z provozu možnost čerpání vody
ze studně, pokud by se opět zvýšila hladina.
V případě, že se Vás týká tento problém, přihlaste se k odběru vody v pondělí v úředních hodinách od 16 do
18hod v kanceláři obce. S technickými dotazy a příp sjednání osobní návštěvy se obraťte na p. Zdeňka
Krause, tel. 737 126 754.
Obnova polních cest
Ministerstvo pro životní prostředí vyhlásilo program obnovy zeleně a my bychom tento grant využili
k obnově polních cest s jednořadými alejemi, které jsou nyní využívány jako orná půda. Zajistí se tak
pro pěší, či cyklisty příjemný vycházkový okruh a spojení s ostatními obcemi Mlázovice, Svatojánský
Újezd, Hřídelec a Lužany Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby objednal zpracování projektové
dokumentace na tento grant. Ministerstvo tento program zadotuje ve výši 90% ceny výdajů.

Plánované akce do konce roku

Pravidělně každý pátek od 18 hod se koná kroužek

Chotečšké šachové školy
Pátek, 23. listopadu 2018 od 17 hod v hostinci u Šulců

Turnaj v křížovém mariáši
Sobota, 24. listopadu 2018 od 14 hod u klubovny na rybníku
Otevření workoutového hřiště s exhibicí, hřiště na petanque
a dobrodružná stezka pro děti
Neděle, 2. Prosince 2018 od 16,30 hod u prodejny
Rozsvícení vánočního stromečku
Pátek, 21. Prosince 2018 od 18 hod na Habru u čarodejnic
(je možno vozit ořezané dřeviny na spálení)
Oslava zimního slunovratu

