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Informace č.21 – Realizace opravy přivaděče vody S1 (ovčačka) - S2 (sběrná
studna)
28.4.2020
V prosinci 2019 dva dny před Štědrým dnem přestala téct voda z ovčačky do sběrné studny. Byl proveden
proplach potrubí pomocí tlaku vody a situace nevypadala dobře. Do potrubí voda v ovčačce natékala, ale ve
studni nevytékala. Bylo zřejmé, že potrubí je děravé, což po 60 letech v oceli nebylo nic neobvyklého a odborníci
říkali, že už je 20 let po životnosti.
Na obci jsme si uvědomovali, že oprava musí být velice rychlá. Ještě v průběhu prosince vyhotovil projekt Ing.
Milan Cifr a v průběhu ledna bylo zajištěno obcí výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána firma VHS
Bohemia s.r.o. Po vyřízení nutných povolení, stanovisek Lesů ČR a Povodí Moravy, vykácení cca 10 stromů, byly
práce zahájeny 26.3.2020 a ukončeny 17.4.2020. Při provádění prací bylo zjištěno proděravělé potrubí v místě
potoka, které bylo uloženo jen 30cm pod jeho dnem.

Nový přivaděč byl zrealizován z plastového potrubí PE DN80 v délce 172m s technickým řešením umožňující
proplach nejnižšího místa z obou konců pomocí čerpací techniky místních hasičů v případě usazování jemných
kalů. Potrubí totiž vede ve spádu 5m do nejnižšího místa u potoka a následně ke studni S2 vede v protispádu.
Rozdíl v hladinách je hodně malý – pouhé 3m. Očekáváme, že díky odstranění ztrát vody z děravého potrubí by
mohlo dojít ke zvýšení množství natékající kvalitní vody z ovčačky. V rámci trasy byl osazen silový a komunikační
kabel pro možnost zrealizovat v místě studny vrt.
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Stav betonových stěn ovčačky je též před koncem životnosti. Z finančních důvodů byla provedena pouze jílová
ucpávka v místě výkopů kolem studny a na základě prvotního sledování se jeví stav vyhovující. Na foto vidíte
záběry ze stavby a „pramen“ z porušeného potrubí v potoce, který mohl způsobit i kontaminaci pitné vody z
odpadních vod z ČOV. V blízké budoucnosti nás čeká oprava sběrné studny provedené z plných cihel a je
otázka, zda nedochází k propouštění vody do okolního terénu.
V místě sběrné studny čekalo na stavbaře překvapení v podobě značného množství různých trubek a kabelů a
znamenalo nepředpokládané značné množství ručního kopání.

Vedení obce děkuje tímto společnosti VHS Bohemia s.r.o. za kvalitně odvedenou práci a též občanům obce, kteří
se na realizaci podíleli svým dílem práce ve volném čase, jmenovitě Jaroslavu Neubauerovi st. a ml. v rámci
provozních věcí a Zdeňku Tulisovi při organizaci projektových prací a technického dozoru.
Radek Chocholáč
starosta obce

Informace č. 22 – Realizace opravy stoky C1
16.5.2020
V části stokové sítě před RD č.p.21 docházelo dlouhodobě k ucpávání kanalizace mezi šachtami RŠ2C a
RŠ1C1.
Vedení obce rozhodlo, o opravě této části kanalizace.
Vedly je k tomu tyto důvody:
ky C1
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Ve dnech 16.4.-23.4.2020 byla provedena nová rýha v přímém směru mezi šachtami (v části bylo nutné odstranit
skálu) a osazeno potrubí se zvýšenou odolností pod komunikace SN12. Výměna byla provedena v délce 28m s
navrtáním a utěsněním stávajících šachet a zaslepením šachet v místě původního potrubí speciálními cementy.
Potrubí bylo zapískováno a celý profil rýhy nad kanalizací v místě komunikace byl proveden ze štěrkodrti a po
dohutnění provozem bude opraven i kryt.
Na foto vidíte původní potrubí poškozené promáčknutím o kámen a nové vedení mezi stávajícími šachtami.
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Informace č. 23 – Dešťové vody – zkouška mlhováním
18.5.2020
Z důvodu zjištění skutečného technického stavu kanalizace nechala obec provést kontrolu kanalizace
mlhováním.
Zkoušku provedla dne 7.5.2020 VAS a.s.
Výsledkem zkoušky je jeden závadný stav na budově č.p.11 (hotel), jehož jeden svod je sveden do šachty
splaškové kanalizace obce. U ostatních budov v obci nebyl zjištěn žádný závadný stav.
Vlastník budovy byl vyzván k odstranění tohoto stavu.
S ohledem na časté výtky právního zastoupení vlastníka hotelu i jeho samotného (naposledy emailem 23.3.2020)
vůči obci ohledně nátoku dešťových vod do splaškové kanalizace a následně na ČOV a několika článkům na
webu www.radesin.cz (např. článek „Fantastické - 62m3“ ze dne 3.2.2020), je toto zjištění nepochopitelné.
Na základě této zkoušky vedení obce konstatuje, že všichni dříve napojení odběratelé respektují požadavek na
odpojení dešťových vod.
Vyhodnocení zkoušky a video ze zkoušky jsou k dispozici na webových stránkách obce www.obecradesin.cz nebo
v úředních hodinách na obecním úřadě.

Aktuální informace:
Informace o bohoslužbách
Stále platí omezení maximálního povoleného počtu osob na bohoslužbách (300)– ale nadále zůstávají v platnosti
hygienická opatření a dodržování 2m odstupu – což v praxi znamená, že v našich kostelích se nás vejde méně.
Prosím o dodržení následujících pravidel: Vás starší a nemocné, prosím, abyste byli ještě opatrní a svou účast
na nedělních bohoslužbách zatím odložili. Nadále platí dispenz od účasti na nedělní mši. U vchodu bude
připravená dezinfekce rukou. Před vstupem do kostela si vydesinfikujte ruce. V kostele prosím dodržujte
minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné domácnosti).
Obsazujte jen každou druhou lavici a snažte se ji zaplnit členy jedné rodiny. Všichni účastníci bohoslužeb mají
roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou. Je
omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
Středa Strážek 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:30.
Čtvrtek Moravec 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:30
Pátek Bobrová 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:30
Sobota Bobrůvka 18:00 mše svatá, svátost smíření od 18:30 do 19:00
Neděle Strážek 8:00 mše sv., Moravec 9:30 mše sv., Bobrová11:00 mše sv.
Po každé mši (mimo neděle) bude hodinu příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Pravidla přistupování ke
svátosti smíření: Pro dodržení hygienického odstupu je třeba zpovídat v kostele – v otevřeném prostoru. Z tohoto
důvodu je nutné na svátost smíření čekat venku před kostelem. V Bobrové je přede mší příležitost ke společné
modltibě růžence. To jest v pátek od 17:30 a v neděli od 10:30.
Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti způsobeném absencí sbírek při mších, prosíme - ty, pro které je
to možné - o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti. Číslo účtu/kód banky:farnost
Bobrová: 1623725379/0800.
Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi+ o. Michael –
608 274 276. Více informací na stránkách farnosti: www.farnostbobrova.cz
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