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Informace č.24 – Co nám dělá Ovčačka?
18.7.2020
V informaci č.21 jsme Vás informovali o nutnosti realizace opravy přivaděče z Ovčačky do
sběrné studny.
Po 3 měsících provozu můžeme konstatovat, že opravený přivaděč funguje a Ovčačka se
zbláznila. Nemáme přesné údaje z předešlých let, ale ze sledování 2019 dávala ovčačka okolo 815m3/den. V rámci opravy přivaděče byl instalován na zdroj vodoměr a v tomto období, které je bohatší
na srážky než v předchozích letech, nám Ovčačka dává 100-150m3/den. Při denní spotřebě obce cca
12m3/den a odhadované podobné spotřebě hotelu je vydatnost studny zcela nad očekávání a vrt
během 3měsíců nebyl prakticky použit. Sběrná studna je plná až po okraj a přebytek vody prosakuje do
okolních pozemků. Voda je oproti vrtu průzračná – ve studni je vidět 4m na dno. Obec provádí
pravidelné záznamy nátoku a občany budeme průběžně informovat o datech v období s menšími
srážkami.
V rámci opravy byly provedeny i úpravy na úpravně vody, osazeno nové chlorovací zařízení
s automatickým dávkovačem dle přítoku vody, nová filtrace apod. - dodávka zařízení a práce v hodnotě
90 tisíc Kč.
K názoru některých občanů, že oprava měla být provedena svépomocí a ne dodavatelsky,
sdělujeme, že takto náročnou stavbu s požadavkem na rychlé provedení v lesním terénu, kdy obec byla
3 měsíce bez dominantního zdroje vody, nebylo možné zajistit svépomocí. Připomínáme, že zastupitelé
musí normálně chodit do práce a nemohli se 3 týdny věnovat stavebním pracím.
V souvislosti s Ovčačkou ještě doplňujeme informaci, že vzhledem k vyvrácenému stromu
přímo v prostoru přivaděče, se nám podařilo s pojišťovnou vyjednat pojistné plnění ve výši 63.000,-Kč.

Informace č.25 – Odpady
20.7.2020
Za měsíc květen (a přibližně stejně každý jiný měsíc) zaplatila obec za likvidaci pevných odpadů
celkem cca 16.500,-Kč.
Z toho směsný netříděný odpad : 7.218,-Kč, tříděný: 9.282,-Kč.
(Odměna obci za třídění odpadu (vratka) : cca 2.400,-Kč/měsíc.)
V součtu za celý rok se jedná o značně vysokou sumu. Občané se podílejí na placení těchto nákladů
částkou 400,-Kč/os/rok a tento příjem činil v loňském roce 56.000,-Kč, zbytek dotuje obec.
S účinností od 1.1.2020 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a všechny obce
tak musely přepracovávat své vyhlášky o poplatcích za komunální odpad a mnoho obcí využilo této
situace a poplatky zvýšilo (například Bobrová na 600,-Kč/osoba/rok).
Současné zastupitelstvo se bude snažit stávající cenu pro občany co nejdéle udržet, ale pouze za
podmínky, že se podaří odstranit problém, který nám všem svoz odpadů výrazně prodražuje.

Internetový občasník

Tímto problémem jsou lidé, kteří vhazují odpad do obecních kontejnerů, aniž by platili obci poplatky.
Občané Radešína prostřednictvím rozpočtu obce tak platí likvidaci odpadů i za ně. Do května 2020 byl
jedním takovým dokonce majitel zdejšího hotelu, který plnil naše kontejnery např. množstvím prázdných
skleněných lahví. Občané za něj platili likvidaci tříděného odpadu 10 let.
Dalšími parazity na systému komunálního odpadu jsou zde nežijící osoby, které obcí jen projíždějí, a
protože kontejnery jsou tak pohodlně přístupné – zastaví zde, vyloží z kufru auta plné pytle odpadu,
vyhodí je a zase jedou dál. Toto jednání vadí i místním občanům. (Chataři, kteří platí obci poplatek za
likvidaci odpadu, mají právo obecní kontejnery využívat.)
Jedním ze způsobů, jak tomuto jednání zamezit, je přesun kontejnerů na jiné místo, které by nebylo
z hlavní silnice tak snadno dostupné. Pečlivě jsme zvažovali několik možností, každá z nich má své
výhody a nevýhody, své zastánce i kritiky. Pro žádné místo nebude 100% občanů, to je jisté.
Zastupitelé odsouhlasili vybudování nového místa pro odpady na parcele 50/5 (pastvisko). V prvním
kroku bychom zrealizovali zpevněnou plochu vysypanou štěrkodrtí, v dalším pak zámkovou dlažbu a
živý stálezelený plot okolo celého „hnízda“ tak, aby pohledově toto místo nerušilo občany, kteří mají
v blízkosti své nemovitosti.
Nevýhody (větší vzdálenost pro občany bydlící směrem na Bobrovou) budeme postupně řešit dle
reakce občanů (ponecháním menší části kontejnerů na zastávce, zavedením pytlů s tříděným odpadem
pro seniory a jejich odvážení, apod.). Jsme přesvědčeni, že výhody, to znamená snížení nákladů na
likvidaci odpadu a také estetické hledisko (kontejnery budou schované stranou a nebudou hyzdit
centrální část obce ani zámecký park) výrazně převáží.
Jen pro připomínku – z loňského dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 52% občanů Radešína,
vyplynulo, že přesunutí kontejnerů na jiné místo je pro vás priorita číslo dvě s počtem preferenčních
bodů 97 (hned za chodníkem s počtem bodů 116).

Informace č.26 – Reakce na článek „Vodoměr“ ze dne 8.8.2020
11.8. 2020
Vážení občané, pan Škorpík uveřejňuje na svém webu www.radesin.cz opět nepravdivé informace, a
proto je obec nucena na článek reagovat.
Obec jako provozovatel je ze zákona oprávněna měřit množství dodávané vody každému odběrateli,
tedy i hotelu. V souladu se zákonem upozornila hotel dopředu tak, jako každý provozovatel nebo
distributor, že provede montáž vodoměru.
Je úplně jedno, jestli s montáží vodoměru pan Škorpík souhlasí nebo nesouhlasí.
Obec potřebuje měřit dodávku vody pro hotel z těchto důvodů:
 pro účely vyúčtování vodného
 pro účely podílu na nákladech ČOV
Pro účely kalkulace podílu nákladů na ČOV je nutné znát odběr vody obce a hotelu a z tohoto poměru
stanovit podíl nákladů za ČOV. Odběr vody hotelu není 4-6m3/den, jak při každém jednání informoval a
jak uváděl ještě nedávno na svém webu p.Škorpík. Po osazení vodoměru se ukazuje spotřeba hotelu
13m3/den. To je více než má obec.
Dále není pravdivý komentář, že byla zredukována hotelová přípojka na DN40. Přípojka hotelu je PE63,
číslo 63 značí venkovní průměr potrubí. Není tedy pravda, že se jedná o DN63, neboť vnitřní průměr
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neboli světlost potrubí přípojky zjištěná na místě je DN42mm a navíc je původní trubka zarostlá vodním
kamenem, který snížil průřez trubky na DN25-30mm (viz foto).

Není tedy pravda, že by obec montáží vodoměru DN40mm omezila odběr vody pro hotel.
K tvrzení, že hotel potřebuje pro požární vodu 13l/s, obec sděluje, že:
 neví o žádném závazku (dohodě) mezi obcí a hotelem, kde se obec zavazuje k dodávce požární vody
v popsaném množství 13l/s
 z technického hlediska takové množství vody není obec ani schopna zajistit – ze zdrojů S1 a S3
přitéká 1,2-2,8l/s do studně S2 a ve studni S2 není žádné zařízení, které by sledovalo množství
akumulované vody pro krátkodobý odběr ve výši 13l/s.
ZE STUDNĚ S2 NENÍ MOŽNÉ S VODOU PRO POŽÁRNÍ ÚČELY VŮBEC UVAŽOVAT.
Pozn.: Pan Škorpík 5.8.2020 upozornil dopisem starostu obce, že se montáží vodoměru mohl dopustit
naplnění skutkové podstaty trestného činu. Dále nebudu komentovat.

Plánované akce na léto 2020




15.8.2020 sobota POUŤ – mše svatá (17:00 u kapličky) a pouťová zábava v parku –
organizuje SDH Radešín
23.8.2020 neděle - DĚTSKÝ DEN – od 14:00 v COOLně
29.8.2020 sobota, 16:00 – VERNISÁŽ - slavnostní zahájení výstavy malířky Bedřišky
Znojemské a představení obrázků sv. Anny a sv. Františka, které budou instalovány na silničku
směrem ke Sklenskému rybníku. Všem dárcům, kteří zatím přispěli na obnovu obrázků, velmi
děkujeme.

Internetový občasník

Omlouváme se za chybu v bulletinu číslo 9 v článku Zápis z jednání zastupitelstva číslo 14/20 ze dne 9.6.2020, v bodě 1.
Oprava: 1.Přítomni:
Ing. Kateřina Hodulíková, Zdeňka Benešová, Jaroslav Neubauer, Ing. Radek Chocholáč, Mgr.
Jolana Tulisová. Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
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