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Z jednání obecního
zastupitelstva
Osmé zastupitelstvo se konalo 26. 11. stupitelstvu bylo zveřejněno opatření
2019 na obecním úřadu. Hlavním bodem
jednání bylo schválení zásad tvorby rozpočtu na rok 2020, tj. stanovení priorit
financování jednotlivých akcí. Dle předběžného odhadu by obec měla hospodařit s rozpočtem ve výši 10,927 mil. Kč,
výdaje byly stanoveny na 10,067 mil. Kč.
Mezi hlavní výdaje patří výměna vodovodu a kanalizace v Radeníně, a pokud
se podaří získat dotace, tak i obnova
rybníka Klíšťovský v Hrobech. Kromě
výdajů na zajištění běžného provozu v
obci se předpokládá pořízení nového
traktoru na Drobnou provozovnu, pokud získáme dotaci, kde jsme zařazeni
až mezi náhradníky. S ohledem na vývoj
situace zásoby vody pro vodovod Hroby se v roce 2020 nepočítá s pořízením
úpravny vody, ale budeme čekat, zda se
nepodaří získat dotaci, která zatím není
na tento záměr vypsána.
Neméně závažným bodem bylo dlouho
očekávané schválení změny č. 1 územního plánu Radenín. Po schválení v za-

obecné povahy a územní plán je účinný
od 19. 12. 2019.
Dalším bodem bylo schválení návrhu
na zpracování obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za odpad a psy.
Novela zákona o místních poplatcích
vyžaduje, aby všechny obce své vyhlášky o místních poplatcích novelizovaly
v souladu s novelou zákona. Zastupitelé
se shodli, že bude zrušena vyhláška
o místních poplatcích a za odpady a
nově se zpracuje pouze vyhláška o místním poplatku za odpad a za psy. Zrušeny
tedy budou místní poplatky za užívání
veřejného prostranství a ze vstupného.
Kromě řady dalších bodů jednání je nutné zmínit určitě schválení zpracování
lesního hospodářského plánu na období
2022 – 2031, podpory pro Diakonii ČCE
– středisko Rolnička, středisko Společnosti pro ranou péči a podporu Běhu
Milénia pořádaného ZŠ Chýnov. Poté
byly podány informace o činnosti Drobné provozovny a stavu lesních porostů.

Deváté zastupitelstvo se sešlo 17. 12.
2019 na obecním úřadu. Byť to bylo
poslední zastupitelstvo v roce 2019,
byl program hodně nabitý.
Nejdříve byl schválen rozpočet na rok
2020. Po upřesnění některých položek
byly příjmy stanoveny na 11,079 mil. Kč
a výdaje na 10,240 mil. Kč. Jedná se tedy
o přebytkový rozpočet s tím, že přeby-

tek bude využit na dofinancování akcí,
na které bude žádáno o dotaci – především na výměnu vodovodu a kanalizace v Radeníně a na obnovu rybníka
Klíšťovský v Hrobech. Zachováno je
financování obvyklých kulturních a
společenských akcí, zajištěna je činnost
Drobné provozovny v rámci údržby
majetku obce a veřejných prostranství,

Na úvod bych rád popřál všem
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v celém roce 2020. Současně musím poděkovat vám
všem, občanům obce Radenín,
za vaši práci pro obec a přístup
k řešení problémů. Projevilo se
to nejen ochotou pomoci při výsadbě lesních dřevin po kůrovcových těžbách v obecních lesích
nebo účastí na různých sportovních a společenských akcích,
které zpravidla připravují občané
v jednotlivých osadách sami, ale
také úklidem a péčí o veřejná prostranství obce a přístupem k potřebám obce.
V tomto roce bychom měli začít
realizovat plány, které jsme si vytýčili ve volbách a které jsme v
uplynulém roce začali připravovat. To sebou ponese zcela jistě
určitá omezení. Proto chci požádat o trpělivost a určitou míru
tolerance, kdy se možná ne vše
podaří dle našich představ realizovat tak, aby omezení bylo co
nejmenší.
Rok 2020 má podle některý lidí
šťastnou kombinaci čísel. Tak ať
se vám splní všechny vaše plány
a předsevzetí.
Starosta
dotována je činnost v obecních lesích
a nově je počítáno s podporou činnosti
místních sborů dobrovolných hasičů.
Dále byly schváleny dvě nové obecně
závazné vyhlášky, které se týkají poplatků za odpad a za psa. Výše poplatků se nemění, podle zákona se ale
postihuje neplacení poplatků ve stano/dokončení na str. 2/
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vených termínech a zohledněny jsou
také úlevy stanovené přímo zákonem.
Zrušeno je osvobození členů JSDH
obce od poplatku za odpad, které ministerstvo označilo jako diskriminační a
v rozporu se zákonem. Nové znění vyhlášek bylo schváleno ministerstvem
vnitra a vyhlášky jsou platné od 2. 1.
2020. Znění vyhlášek je dostupné na
webových stránkách obce:
www.radenin.cz.
V dalším jednání se probíralo hospodaření v lesích. Byly schváleny nové
podmínky pro zadávání zakázek výchovných zásahů v mladých porostech
soukromým firmám. Jedná se o navý-

šení platby za zásahy v porostech, které
jsou silně zahuštěné a nelze je běžným
postupem prořezávat. Zde budou prováděny zásahy ve dvou fázích s tím, že
první zásah, tzv. zpřístupnění porostu,
bude mít vyšší sazbu za 1 ha, než je
běžná prořezávka. Dále byla schválena
smlouva na dodávku traktor u pro
Drobnou provozovnu, která je podmínkou pro zařazení mezi náhradníky v případě, že se uvolní pořadí z důvodu
nedodání všech podkladů schválenými
uchazeči. Zastupitelstvo dále schválilo
podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova na nákup mechanizace
pro údržbu veřejných prostranství a na

opravu fasády obecního úřadu.
Posledním a velmi důležitým bodem
jednání bylo řešení dalšího provozu
obchodů se smíšeným zbožím v obci.
Paní Křivánková, která provozuje obchody v Nuzbelích, Radeníně a Terezíně, požádala o podporu, bez které by
byla nucena koncem ledna 2020 stávající činnost ukončit. Zastupitelé se shodli na tom, že bude pro všechny obchody
stanovena podpora ve výši úhrady nákladů na el. energii v obchodech a výši
odváděného zdravotního a sociálního
pojištění. Za této situace je tedy zatím
provoz obchodů zachován ve stávajícím
rozsahu.

Co se dělo v obci
V závěru roku získala obec povolení na výměnu
vodovodu a kanalizace v Radeníně. Na počátku ledna
2020 obec podala žádost o dotaci na tuto akci na
Jihočeský kraj. Nyní se připravuje výběrové řízení na
zhotovitele. Předpokládáme začátek prací na jaře
(pravděpodobně v dubnu či květnu), dokončení pak
do konce srpna.
V polovině prosince byl zkolaudován vrt v Kozmicích, ke kolaudaci bylo nezbytné zpracovat a schválit
nový provozní řád na celý vodovod, což trvalo cca
5 měsíců. Obec nyní musí postupně odstranit zjištěné
závady, týkajících se převážně některých nefunkčních
částí armatur na řadu a ve vodojemu a instalace nových
vodoměrů na objekty ZD Hroby. Byly zajištěny všechny
zdroje vody proti volnému přístupu.

stromů. Na Kozmicku se jedná odhadem o 150 m3,
na Bítovsku o cca 150 m3 a na Lažansku o dalších cca
100 m3 dřeva. V lese pracují těžařské čety a v Bítově
bude harvestor.
Pokračuje projektování ČOV v Radeníně a přivaděčů z volných výustí. V podstatě je vyřešena trasa
sever od obecního úřadu a před dokončením je trasa
jih. V oblasti sběrače západ se navrhuje tlaková kanalizace s domovními tlakovými stanicemi.
Představení Divadla Kapota

Od 19. prosince 2019 je platná změna č. 1 územního
plánu obce Radenín. Nyní se ještě vyřizují formální záležitosti, na jejichž základě požádá obec o dotaci na
Jihočeský kraj.
V posledních dvou letech došlo k výraznému nárůstu spotřeby vody ve vodovodní soustavě Hroby –
Nuzbely. V závěru roku 2019 byly provedeny čerpací
zkoušky na studních a koncem ledna obec získala
povolení navýšení odběru vody ze stávajících starých
studní z 5600 m3 na 9965 m3 vody za rok (v posledních
dvou letech byla spotřeba okolo 9 000 m3 za rok). Podle
čerpací zkoušky zdroje měly v době zkoušky vydatnost až 0,92 l/s, nicméně se ale může velmi výrazně
lišit v závislosti na klimatických podmínkách. Odběr
je povolen ve výši 0,65 l/s (což je povolený roční odběr)
a v záloze stále máme nový vrt.
Situace s kůrovcem se v závěru roku opět výrazně
zhoršila. Po prvních mrazících se objevila se řada
stromů napadených kůrovcem. Pod na první pohled
zelenými korunami stromů se začíná loupat kůra na
kmenech, což je známka aktivních kůrovcových

Prvního prosince od 19 hodin
uvedlo Divadlo Kapota z Tábora v kulturním domě v Nuzbelích komedii s názvem „Ze
života hmyzu“. Přestože byla
první adventní neděle, sál byl
plný a představení mělo velký úspěch. Za organizaci patří
dík místnímu spolku žen, který se ujal nejen organizačních záležitostí, ale také občerstvení.

Upozornění na možnost zaplatit
zálohu na vodné a stočné
V souvislosti s navýšením ceny za vodu upozorňujeme,
že zájemci mohou platbu rozložit. Zálohu ve výši poloviny spotřeby vody v roce 2018/2019 je možné zaplatit
od 17. února buď na obci, nebo na základě dohody
převodem z účtu.

3

ODPADY
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost
zajistit celoroční sběr upotřebených
jedlých olejů a tuků. Obec Radenín
má na sběrném dvoře v areálu Drobné
provozovny nádobu, kam občané
mohou upotřebené jedlé oleje a tuky
odevzdat. Smyslem tohoto opatření je
omezit vylévání tuků do kanalizace, kde
způsobují velké problémy na čistírnách
odpadních vod a v zanášení kanalizace.
Podle zákona je nejlepší odpadům
předcházet. Pokud tedy občané mohou
použité jedlé oleje a tuky využít např.
pro krmení domácího zvířectva či do
domácího kompostu, jedná se o postup
v souladu se zákonem, kter ý dále
nenavyšuje náklady obce. Pokud tuto
možnost nemají, měli by je odevzdat na
sběr né místo. Předpokládáme, že
většina obyvatel má možnost oleje a
tuky využít či zpracovat v rámci svých
nemovitostí. Proto je zatím v zřízeno
pouze 1 místo ke sběru na Drobné
provozovně v Radeníně. Další místo
uvažujeme zřídit v Kozmicích, kde
bude plastová nádoba, kam bude
možné oleje a tuky ukládat v uzavřených PET lahvích a obec je bude svážet.
S ohledem na počet obyvatel v dalších
osadách zatím nepočítáme s instalací
nádob, nicméně pokud bude akutní
potřeba, lze nádoby doplnit i do dalších
osad.
Vyhodnocení roku 2019 z hlediska
produkce odpadů v obci Radenín
vykazuje meziroční mírné snížení
množství odpadů uložených na skládku

(o více než 7%) a současně i snížení
množství vytříděných odpadů oproti
roku 2018 (o necelých 9%). Snížilo se
množství vytříděného skla a papíru a
zvýšilo se množství vytříděných plastů.
Ke snížení tříděného odpadu došlo
navzdor y posílení o další 2 sběrná
místa (jedno v Radeníně a jedno v Kozmicích) a jeden kontejner na plasty
v Radeníně. Nicméně je potěšující, že
se množství odpadů nezvyšuje. Poměr
produkce směsného odpadu a vytříděného odpadu zůstává víceméně konstantní, což už tak potěšující není. Proto
je zajímavé následující srovnání.
Každý občan obce vyprodukoval v roce
2019 cca 242 kg směsného komunálního odpadu uloženého na skládku
(průměr v r. 2018 v ČR byl 195 kg/občana) a vytřídil necelých 37 kg odpadů
(průměr v ČR v r. 2018 byl 49 kg/občana).
U třídění bioodpadu došlo oproti roku
2018 k navýšení o téměř 85% – každý
občan tudíž vyprodukoval v roce 2019
celkem 237 kg, což lze přičíst vybavení
všech osad kontejnery na bioodpad a
povinností celoročního sběru bioodpadu. Bioodpad končí v kompostárně v
Turovci, kde se z něho vyrábí kompost.
Ten je zde zájemcům prodáván za poměrně výhodnou cenu oproti např.
kupovaným substrátům. Kompost si
mohou občané vyrobit i doma v kompostéru, jejichž zbytek je na obci ještě
zdarma k dispozici.
Situace v odpadovém hospodářství není v současné době růžová. Má se

Upozornění občanům na povinnost
ukládat odpad do popelnic
Obec Radenín upozorňuje občany obce a vlastníky rekreačních objektů v obci,
že od 1. března 2020 nebudou vyváženy v rámci svozu komunálních odpadů
pytle a žoky s komunálním odpadem odložené vedle popelnic. Pokud mají lidé
pravidelně více odpadu, který se jim nevejde do popelnice, musí si pořídit další
popelnici (nebo velký kontejner). Občasné odložení objemného odpadu lze
tolerovat popř. ho lze bezplatně odevzdat na sběrném dvoře v Radeníně.
Občané mají zákonnou povinnost odkládat komunální odpad pouze do
příslušných nádob, určených ke svozu odpadu. Pravidelné hromady odpadu
okolo popelnic bude svozová osádka ponechávat na místě a občané si je musí
uklidit. Nové nádoby lze objednat prostřednictvím Drobné pro-vozovny obce,
nebo si je zájemci mohou pořídit v příslušných obchodech sami.
Důvodem je potřeba evidovat množství svezeného odpadu v jednotlivých
obcích a to se děje podle počtu svážených popelnic. Jiné obce, kde Drobná
provozovna sváží odpady, již tento zákaz akceptovaly od 1. ledna 2020.
Pravidelně odkládané pytle s odpadem se při manipulaci navíc trhají a
dochází ke znečišťování okolí.

výrazně zvyšovat poplatek za ukládání
na skládky, pokud obce nebudou dostatečně třídit. Na druhé straně obce
musí od ledna 2020 platit zvýšené
poplatky za zpracování vytříděného
odpadu, protože bez jejich podpory se
recyklace prostě nekoná (nejsou kapacity a ty stávající vyžadují platby za recyklaci). Podobná situace nastala před
cca 12 lety a nyní se opakuje. Obce
vyvíjejí tlak na kraje a ministerstva, aby
se začaly situací zabývat. Pro naši obec
to znamená, že musíme počítat s dalším
navýšením nákladů na odpady. Ty se
zatím hradí z rozpočtu obce a nejsou
přenášeny na občany.
Nová vyhláška obce o místním poplatku za odpad uvádí ve svém znění
částky, které možná nejsou zcela
srozumitelné. Proto si na tomto místě
dovolím vysvětlení. Výše poplatku na
příslušný rok vychází z nákladů na
odpadové hospodářství vynaložených
v uzavřeném předchozím roce, tj. v našem případě z roku 2018 (vyhláška byla
schválena na konci roku 2019). Celkové
náklady činily 611.236,74 Kč, z toho na
komunální odpad to bylo 373.285,– Kč,
na tříděný odpad 166.613,74 Kč a na
bioodpad 71.338,– Kč. Příjmy od EKOKOMu v roce 2018 činily celkem
61.430,– Kč. V obci bylo přihlášeno
celkem 493 trvale žijících občanů a bylo
zde celkem 135 rekreačních objektů.
Celkem tedy bylo v roce 2018 dohromady 628 poplatníků. Na 1 poplatníka
činí celkové náklady po odečtení příjmů
od EKO-KOMu 875,50 Kč, z toho
náklady na komunální odpad činí
594,41 Kč, náklady na třídění 281,09 Kč.
Poplatek za odpad se skládá z části
určené na třídění, která může být max.
250 Kč/poplatníka/rok, a z částky
150 Kč/poplatníka/rok, která představuje náklady na komunální odpad.
Max. částka na komunální odpad je
nyní zákonem stanovena na 750 Kč.
Zákon současně stanovuje, že max.
částky mohou být použity, pokud
náklady na příslušné části poplatků
jsou v této výši nebo ji přesahují. Obec
však může poplatek dotovat ze svého
rozpočtu. Toho obec Radenín využila
a každého poplatníka dotuje částkou
475,50 Kč/rok, tedy cca 54% nákladů na
odpad. Rozpočet obce je zatím schopen
zvýšené náklady krýt. Záleží ale na tom,
jak se bude situace vyvíjet a jak dlouho
bude krize trvat.
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KULTURNÍ AKCE

Rozsvěcení
vánočních
stromů
Rozsvícení vánočního stromu na
veřejném prostranství se stává tradicí ve většině osad naší sloučené
obce, kde si místní občané zorganizují jak program, tak i výzdobu
stromů. V Radeníně proběhlo 1. prosince a stejně jako v předchozích
letech místní pěvecký soubor pod
vedením p. Josefa Boháče přednesl
krásné pásmo koled a vánočních
písní. Přišlo se podívat okolo stovky
lidí a k dispozici měli malé občerstvení.
V Kozmicích se strom rozsvěcel
už 30. listopadu. Tentokrát se sešlo
okolo 70 lidí a oproti loňskému roku se strom výrazně vylepšil ve
výzdobě. V dalším roce si místní slíbili, že budou pracovat na programu, který se pokusí dále vylepšit
hlavně pěvecky. Bylo to milé setkání
a popovídání si navzájem s ochutnávkou punče, čaje, cukroví a dalších dobrot.
V Lažanech strom nasvítili už
29. prosince, sešlo se okolo 20 občanů, zazpívali si koledy a občerstvili
se punčem. Pár dnů před Štědrým
dnem pak měli zajímavý nápad –
v kapličce vystavili papírové betlé-

my. Malou kapličku zaplnilo celkem
12 betlémů. K vidění byl např. národopisný betlém, Ladův betlém,
Táborský betlém, Chýnovský betlém a řada dalších.
V Bítově je nasvícení stromu spojeno s Mikulášskou nadílkou a proběhlo v pátek 6. prosince. Místní
mají tradici, že Mikuláš sečte „hříchy“ přítomných občanů, kterých
se dopustili během roku ti se pak
musí vykoupit. Akce se účastnilo
okolo 10 místních lidí.
Loni popr vé si nasvítili malý
stromek 1. prosince také v Nuzbelích na dvoře u kulturního domu.
Sešlo se tady okolo 40 lidí, místních
i „přespolních“, zazpívali si koledy
a věřím, že se i zde bude tento hezký
zvyk dále udržován.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
S ohledem na nové předpisy
týkající se ochrany osobních
údajů bude tako rubrika
nadále řešena pouze
v této stručné podobě.

Životního jubilea
se v následujícím období
dožívá:
Petržílka František
Pažin Pavol
Martinů Ladislav
Martinů Karel
Knotková Marie
Lexová Jarmila
Jindrák Stanislav
Krátošková Anna
Melichar Jaroslav
Melicharová Miluše
Charvátová Marie
Dolejšová Jaroslava
Tousková Věra
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Vodní mlýn Hamr
Vodní nebo větrné mlýny byly v minulosti nepostradatelnou součástí
každého panství. Práva a povinnosti
mlynářů stanovovala vrchnost, později
je vymezovaly takzvané cechovní artikule, kde byli mlynáři kromě jiného
nabádáni také k poctivosti, mravnosti
a soucítění s potřebnými. Do cechů se
přijímali jen lidé vyučení, morálně
způsobilí a s čestným původem.
Fungování mlýnů představovalo důležitý zdroj obživy pro široké okolí a
mlynáři se proto také těšili ve společnosti náležité úctě. Samotné stavby se
však většinou nacházely stranou od
ostatních dědin. Osamělé větrné mlýny se stavěly na místech vysokého
rozhledu, vodní mlýny se naopak ukrývaly ve stromoví, které obklopovalo
břehy toků. Mezi takové patřil i vodní
mlýn Hamr u potoka Bělá nedaleko
obce Kozmice. Při dnešním pohledu na
zbytky trámů a chátrajícího obvodního
zdiva si lze jen stěží představit, že v
těchto místech v minulosti ve velkém
hospodařily celé generace rodin, jejichž
hlavním zdrojem obživy bylo mlynářské řemeslo.
Samotný mlýn je zcela jistě starý více
než tři století. Šlo o jednopatrovou
budovu, v níž se pod jednou střechou
nacházela mlýnice i byt mlynáře.
Zřejmě za jednu z prvních písemných
zmínek o hamerském mlýnu lze považovat zápis v matrice narozených hrob-

Historické zajímavosti

Matriční zápis z roku 1707 o křtu Pavla Strašpytla (SOA v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského
kraje, FÚ Hroby, matrika narozených 1696–1719. Dostupné na www.digi.ceskearchivy.cz)

ské farnosti. Na počátku ledna roku
1707 zde bylo pokřtěno dítě jménem
Pavel, syn hamerského mlynáře Václava Strašpytla. Tento rod zde hospodařil
více než 150 let. Na konci 19. století získal hamerský mlýn rod Veselých, kterému patřil nedaleký mlýn Podhora.
Stalo se tak, že se Jan, syn podhorského mlynáře Josefa Veselého, zakoukal
do Alžběty, dcer y Filipa Strašpytla.
Hamerský mlýn však byl v té době zatížen obrovským dluhem (asi 9000 zlatých) a nevěsta neměla žádné věno.
Starý podhorský mlynář tak nechtěl
dát ke svatbě svolení. Nicméně šířící
se zvěsti o těhotenství mladé Běty vše
změnily a 1. března 1886 se konala v
hrobském kostele svatba. Díky věnu,
jež Veselý vyplatil svému synovi, a pracovitosti mladých manželů se Hamr
postupně postavil na nohy a po nějaké
době začal i vydělávat. Jan se věnoval
spíše okolnímu hospodářství a o chod
mlýna se staral starší bratr Alžběty,
Václav Strašpytel, který se nikdy neo-

Matriční zápis z roku 1886 o sňatku Jana Veselého a Alžběty rozené Strašpytlové
(SOA v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje, FÚ Hroby, matrika oddaných 1873–1903.
Dostupné na www.digi.ceskearchivy.cz)

ženil a na Hamru zůstal až do smrti
coby takzvaný stárek (= vyučený mlynář, jenž stál v čele mlynářské chasy).
V té době fungoval v hamerském mlýnu také hostinec vyhlášený bujarými
pijatikami Pražáků, kteří jezdili do
zdejšího kraje na prázdniny. Nicméně
přes rok pohostinství na samotě příliš
nevynášelo a tak brzy zaniklo. V patře
stavení se nacházely zařízené pokoje,
v nichž čas od času někdo pobýval. Například roku 1900 zde v podnájmu
bydlel František Voborský, učitel na
obecní škole v Hrobech.
Obsluhu mlýna a péči o vodní dílo
měl na starost mlynář, jenž byl zpravidla současně také hospodářem, neboť
samotný provoz mlýna k celoroční obživě rodiny nepostačoval. Ve sčítání lidu
z roku 1910 stojí, že tehdejší majitel
hamerského mlýna, Jan Veselý, choval
jedenáct kusů hovězího dobytka, pět
prasat, kozu a více než padesát kusů
drůbeže. I proto většinou ve mlýně vypomáhala alespoň jedna děvečka, čeledín, případně učeň (tzv. prášek).
Samotnou osadu Hamr však netvořil pouze mlýn, ale i další stavení. Při
mlýně už od 17. století fungovala vinopalna, která ukončila činnost v padesátých letech 19. věku, stejně jako nedaleká panská cihelna zvaná „u Hamrů“.
Na počátku 20. století stála v Hamru
celkem tři čísla popisná náležící ke
Kozmicím. Kromě Veselých zde tehdy
žila také rodina tesaře Leopolda Trpáka
a Jana Janů, který se živil jako dělník
ve vápence.
Zánik mlýnů byl v průběhu staletí
způsoben vlivem povodní, požárů i válek. Největší hromadná likvidace mlýnů
však nastala po roce 1948, kdy komunistická strana vyvinula maximální úsilí
o zastavení a zrušení tisíců mlýnů.
Poslednímu hamerskému mlynáři,
Vojtěchu Hruškovi, byla odebrána
živnost v listopadu roku 1952 a od té
doby mlýn velmi rychle chátrá a okolní
stavení nepřipomíná již téměř nic.

Mgr. Anna Fišerová
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VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Fotbalisté Petrastavu Radenín po roce obhájili 13. ročník „Vánočního turnaje“ v sálové kopané v Obratani.
Jako jediní neztratili ani jeden bod a zaslouženě turnaj vyhráli. Druzí skončili Dopijem a pudem a třetí Dražice.
Turnaj zahájil tradičně starosta obce Radenín Ing. Jan Fišer a Jan Petrů z Radenína, kteří zároveň předali hráčům
ceny a slavnostně turnaj zakončili. Byl to opět jeden z nejkvalitnějších turnajů.
Fotbalový Dražice
Dražice
Petrastav A
Radenín
Kozmice
Petrastav B
Brikulosáci
Tábor
Dopijem
a pudem

Petrastav A Radenín

Kozmice Petrastav B Brikulosáci
Tábor

Dopijem
a pudem

T

0:2

6:0

4:0

1:1

1:0

1:1

2:0
0:6
0:4
1:1
0:1
1:1

U
0:4
2:4
1:3
1:4
0:3

4:0
R
6:1
5:1
1:1
4:2

4:2
1:6
0N
:6
1:1
1:3
2:0

3:1
1:5
1:1
A
1:3
2:0

4:1
1:1
3:1
3:1
J
6:1

3:0
2:4
0:2
0:2
1:6
2019

KONEČNÁ TABULKA
TURNAJE

Tým
1. Petrastav Radenín A
2. Dopijem a pudem
3. Dražice
4. Petrastav Radenín B
5. Kozmice
6. Brikulosáci Tábor
7. Radenín

skóre
20:4
15:7
13:4
11:9
12:13
5:18
5:26

body
18
13
11
8
7
1
1

rozhodčí: Dvořák Jan, Petrů Jan
sympaťák: Hanka Filipová
Tímto bych chtěl poděkovat všem
hráčům za účast, Ondrovi a Jardovi
v občerstvení, Honzovi Petrů
a sponzorům:
Obec Radenín, Petrastav Radenín,
Intersnack Choustník, SDH Radenín.
Pořadatel: Sedláček Luboš

SILVESTROVSKÝ FOTBAL
9. ročník tradičního „Silvestrovského fotbálku“ na hřišti v zámecké zahradě v Radeníně skončil remízou. Červenobílí omladili tým, zápas měl náboj, neproměněné penalty a skvěle chytající oba brankáře. Rivalita byla nejen na hřišti,
ale i mezi diváky, kterých přišlo opět hodně, skvělá atmosféra a všichni jsme si zpříjemnili silvestrovské odpoledne.
Bilance po utkání 4 - 3 - 2

Radenín A (Sparta)

Radenín B (Slavia)

1:1

Radenín A (Sparta):
Jan Petrů st. – Pavel Petrů, Milan Knotek, Zdeněk Černý,
Pavel Kubera, Tomáš Slezáček, David Slezáček,
Daniel Sedláček, David Noháč

(1: 0)

Radenín B (Slavia):
Lukáš Lexa – Luboš Sedláček, Ladislav Janů, Ondra Fišer,
Jaroslav Vaníček, Libor Smitka, Patrik Janů, Filip Štrincl,
Daniel Vaníček, Dominik Lexa, František Dvořák

Branky: Slezáček T. – Smitka L. – Rozhodčí: Kraus Jaroslav – Diváků: 50
Po skončení zápasu jsme poseděli u Petrýse, kde bylo připraveno občerstvení. Chtěli bychom poděkovat divákům, foto- Vydává Obecní úřad v Radeníně • e-mail: obecradenin@volny.cz
Odpovědný redaktor: Fišer Jan
grafce Ivetě Š., starostovi obce Radenín a řediteli DD Radenín.
Registrace: MK ČR E 13166
Všem Vám přejeme hodně zdraví v roce 2020.
Sazba a tisk: ABC tiskárna Chotoviny • Náklad: 320 výtisků
Stránku připravil Sedláček Luboš

