1

ROÈNÍK 25.

è. 4

Listopad 2019

Z jednání obecního
zastupitelstva

esté jednání se konalo 27. srpna 2019 na obecním úøadì. Základními body jednání bylo schválení zhotovitele projektu na zámìr Èistírna
odpadních vod pro obec Radenín
a sbìraè z povodí sever, jih a západ,
kdy na základì výbìrového øízení byla
vybrána ze dvou dolých nabídek firma HYDROSED s.r.o. z Veselí nad
Lunicí. Druhým dùleitým bodem jednání bylo stanovení ceny vodného
a stoèného na dalí období - k tomu
viz samostatný èlánek.
V dalím jednání bylo schváleno
zadat opravu úèelových komunikací
recyklátem získaným od Jihoèeského
kraje firmì Vialit Sobìslav spol. s r.o.
Recyklát by poskytnut Správou a údrbou Jihoèeského kraje jako dar, obec
zajistila na své náklady dopravu celkem 950 tun a vybraná firma pak po-

loila recyklát na cestu k rybníku Klíovský v Hrobech (viz. foto) a na svánici v lese Blaník na Kozmicku.
Zastupitelé dále schválili smìnu
èásti pozemku 224/2 v k.ú. Kozmice,
který se nachází na herní ploe høitì
a je ve vlastnictví státu, právo hospodaøit s pozemkem má Státní pozemkový úøad. Zastupitelstvo také vzalo
na vìdomí uzavøení smluv o zøízení
vìcného bøemene s Mgr. Janem Dudákem a Ing. Pavlem Dudákem a dále
s firmou Kateøinský dvùr s.r.o., na jejich pozemcích se bude èásteènì stavìt vodovod a kanalizace v Radenínì.
Dalím projednaným vìcným bøemenem bylo uloení kabelu pro pøípojku
novostavby p. Køivánka v Nuzbelích.
V rámci diskuse byl schválen návrh p. Martina Køivánka koupit nádr
na vodu o objemu 11 m3 od p. Rosola

Tøetí mimoøádné zastupitelstvo
Ve ètvrtek 3. øíjna 2019 se v 18 hodin selo na obecním úøadu v poøadí
ji tøetí mimoøádné zastupitelstvo obce. Dùvodem bylo projednání monosti nákupu nového traktoru
na Drobnou provozovnu. Státní zemìdìlský a intervenèní fond vypsal dotaci na poøízení lesní techniky s pøíspìvkem 50%, ze které je mono nakoupit i traktor a vybavit ho na práce

v lese. ádosti bylo mono podávat do
29. 10. 2019.
Drobná provozovna v minulosti
poøídila traktor Belarus, který ale je
znaènì poruchový, opravy jsou drahé
a komplikované je i získávání náhradních dílù. Proto vedoucí Drobné provozovny pan Kopecký navrhl poøídit
nový traktor pokud mono domácí
výroby a o výkonu okolo 80 koní a

z Blanice, která bude instalována na
høiti v Kozmicích a bude slouit jako
zásoba vody pro cvièení hasièù a pøípadnì i na zalévání høitì. Na závìr
bylo zastupitelstvo informováno o prùbìhu plnìní úkolù uloených minulými zastupitelstvy.
s pøedním náhonem. Traktor Belarus
by byl následnì prodán.
Zastupitelstvo schválilo podání
ádosti o dotaci prostøednictvím firmy
BHZ invest s.r.o. z Hradce Králové, která nám zajistí podání ádosti a její
zúøadování. Pokud se nepodaøí získat
pøedpokládané dotace èi jejich vèasné
proplacení, bude obec muset situaci
øeit pøeklenovacím úvìrem. Podána
bude ádost pouze na základní vybavení traktoru pro práci v lese, tedy s pøedepsanou ochranou kabiny øidièe.
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Sedmé jednání zastupitelstva obce

29. øíjna se konalo 7. zasedání
zastupitelstva obce Radenín. Mezi hlavní body jednání patøily smìny pozemkù pod komunikacemi v Bítovì a v
Radenínì, kde se narovnaly vlastnické
vztahy a obec získala pozemky pod
komunikacemi do svého vlastnictví.
Dalím dùleitým bodem bylo schválení uzavøení smluv o smlouvách budoucích s dotèenými vlastníky pozemkù na vedení kanalizaèního sbìraèe
sever v rámci pøipravované projektové
dokumentace na èistírnu odpadních
vod v Radenínì a také smlouva o
smlouvì budoucí na kabelizaci rozvodù nízkého napìtí v osadách Hroby
a Nuzbely se spoleèností E.ON, a.s.
Zastupitelstvo dále schválilo Plán
financování obnovy vodovodù a kanalizací na období 2019-2028, co je dokument, který je nezbytný pro získání
dotací do vodohospodáøského majetku
obce a také vyjadøuje rozsah financí na
udrení tohoto majetku v provozuschopném stavu. Obec bude roènì na

zvlátní úèet ukládat èástku 152 tis.
Kè, z nìho lze èerpat prostøedky pouze na obnovu vodovodù a kanalizací.
V roce 2021 konèí platnost stávajícího lesního hospodáøského plánu na
lesní majetek obce. Obec je povinna
tento plán mít a nový musí být schválen do února 2021. Zastupitelé tedy
schválili zpracování nového plánu firmou, která zpracovala i souèasný plán
a která zajistí jak potøebná projednání ke schválení, tak i podklady pro
získání dotace na jeho zpracování.
Projednávána byla také dalí existence poboèky Èeské poty v Radenínì. Èeská pota chce svoji poboèku
v Radenínì nahradit potou Partner,
co je pota provozovaná soukromou
osobou. Èást vybavení této poty zajistí soukromá osoba a èást Èeská Pota, která nabízí také hrubou mzdu za
mìsíc ve výi 9.400,- Kè. Pokud se nenajde nikdo ochotný tuto potu provozovat, bude zde umístìn automat,
který bude umoòovat penìní trans-

Co se dìlo v obci

l Na høiti v Kozmicích provedli sportovci a místní hasièi obnovu
nátìru zábradlí na pergole u aten. Sportovci provedli obrouení starého
doilého nátìru, hasièi pak provedli nový nátìr. Za pomoc pøi údrbì
majetku obce chci na tomto místì podìkovat.
l Na podzim obec potøebovala vysázet cca 4200 sazenic lesních døevin
(pøevánì buku a dále smrku a jedle). Oplocenky zhotovila soukromá
firma (poádali jsme o dotaci), s výsadbou nám výraznì pomohli hasièi
z Kozmic, Radenína a Laan. Drobná provozovna provedla ochranu
sazenic proti okusu. Na Drobné provozovnì se v této dobì øeila vysoká
míra pracovní neschopnosti a pomoc hasièù byla velmi dùleitá pro
zajitìní obnovy lesa po kùrovcových tìbách. Vem, kdo pomohli, patøí
velký dík.
l Na pøelomu øíjna a listopadu provedla Správa a údrba silnic
Jihoèeského kraje opravu komunikace z Radenína do Bítova. Tuto akci
nám slíbil øeditel správy a údrby silnic a své slovo dodrel. Nyní je
tedy jednoznaènì nejhorí komunikace na území obce opravena a i do
Bítova se jezdí po dobré silnici. (viz. foto)
l Drobná provozovna provedla opravu fasády na èelní stranì pøízemí
budovy úøadu sanaèní omítkou. Nátìr fasády bude proveden a na jaøe 2020.
l Èeská pota zaèíná øeit provozovny, které mají minimální návtìvnost.
Je mezi nimi i pota v Radenínì. Pokud se nenajde smluvní strana pro
provoz tzv. Poty Partner, bude zde instalován automat. Zastupitelstvo
se usneslo, e obec potu Partner provozovat nebude, protoe na to
nemá personální kapacitu.
l Byla uzavøena smlouva na zpracování projektu na zámìr Èistírna
odpadních vod pro obec Radenín a sbìraèe sever, jih a západ s firmou
HYDROSED s.r.o. z Veselí nad Lunicí. Do výbìrového øízení poslaly
nabídku pouze 2 firmy a vybraný zpracovatel mìl nií cenu. Nyní
probíhají ji jednání s vlastníky pozemkù a na tomto základì se zaène
projektovat.
l Obec opravila poèátkem listopadu propadající se èelo mùstku na
komunikaci na Sedleèko, kde dolo k èásteènému sesunutí materiálu
vlivem pøetékající vody pøes komunikaci.

akce a podávání listovních zásilek.
Zastupitelé neschválili provozování
této poty obcí Radenín, Èeská pota
tak bude hledat dalí pøípadné zájemce,
ne pøistoupí k instalaci automatu.
V rámci informací o èinnosti obce
a plnìní úkolù uloených zastupitelstvem obce bylo mimo jiné schváleno
podání ádosti o dotaci na výmìnu
vodovodu a kanalizace v obci Radenín z Programu na podporu výstavby
a obnovy vodohospodáøské infrastruktury Jihoèeského kraje. Dále bylo zastupitelstvo informováno napø. o nutnosti aktualizace obecnì závazných
vyhláek obce o poplatcích za odpad,
ze psa a za zábor veøejného prostranství z dùvodu aktualizace zákona
o poplatcích, o monosti platit zálohovì èást vodného a stoèného ve druhé
polovinì února, aby se poplatek rozloil na dvì splátky, o prùbìhu zpracování Pasportu komunikací a dopravního znaèení v obci, o situaci v lesích
a o postupu projekèních prací na ÈOV
Radenín. Zápis z jednání je k nahlédnutí na obecním úøadu.
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Dokonèení akcí podpoøených z dotací

Kaplièka Kozmice

Na konci záøí byla dokonèena oprava kaplièky v Kozmicích (oprava fasády
a støechy), kterou dotaènì podpoøil Jihoèeský kraj z Programu obnovy venkova
èástkou 40 tis. Kè. Práce provádìla firma Táborské stavby s.r.o. na základì
výbìrového øízení. Mimo dotaci pan Janù ml. jetì opravil vstupní dveøe
(vytmelení spár a nátìr) a zhotovil kryt na vstup na pùdu ke zvonu, aby
nemohli dovnitø kaplièky létat ptáci. Úklid po pracích provedli eny z Kozmic,
za co jim patøí dík.

Kulturní dùm Terezín

Poèátkem záøí zde probìhla výmìna oken, kterou zajistila na základì
výbìrového øízení firma Táborské stavby s.r.o. I tato akce byla podpoøena
Jihoèeským krajem z Programu obnovy venkova èástkou 200 tis. Kè. Nyní
jsou zde nová plastová okna, za luxfery jsou instalována pevná okna
s neprùhledným sklem, èím se sníí tepelné ztráty. Po instalaci oken bylo
mimo dotaci jetì provedeno vymalování vnitøních prostor kulturního domu.

Úklid po pracích provedli obèané
z Terezína a Laan, za výrazné pomoci
i obèanù z Chrbonína. Vem patøí velké
podìkování za pomoc s úklidem. Do konce
listopadu bychom rádi jetì provedli
údrbu parket na sále.

Oprava místní
komunikace v Kozmicích
Ve druhé polovinì øíjna probìhla oprava povrchu místní komunikace na výjezdu
z Kozmic. Tato akce byla dotaènì podpoøena ministerstvem pro místní rozvoj z
Programu podpora rozvoje regionù 2019+
èástkou 828.087, Kè. Práce provádìla na
základì výbìrového øízení firma Døevotvar
 øemesla a stavby. s.r.o. z Chýnova. Opraveny byly pokozené obrubníky, byl zpevnìn rozpadající se podklad komunikace
a poté firma poloila novou obrusnou
vrstvu.

Nová cena vody

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 27. 8. 2019 schválilo novou
cenu za vodné a stoèné, poèínaje fakturaèním obdobím 2019/2020. Cena
byla stanovena na celkovou výi
55,20 Kè/m3. Kalkulace zahrnuje cenu
vody ve výi 34 Kè/m3 a cenu stoèného ve výi 14 Kè/m3, jedná se o ceny
bez DPH.

Proè bylo pøistoupeno k takto razantnímu navýení ceny za vodu? Ze
zpracovaného Plánu financování obnovy vodovodù a kanalizací na období
2019-2028 vyplývá, e k zajitìní prosté
reprodukce vodohospodáøského majetku by mìla obec roènì ukládat na
úèelovì vázaný fond obnovy èástku
1,01 mil. Kè bez DPH. K zajitìní tohoto
poadavku by cena vodného a stoèného pøesahovala èástku 100 Kè/m3.

Z tohoto pohledu je také zøejmé, e
dosavadní cena vodného a stoèného
ve výi 30 Kè/m 3 pøedstavuje nepøimìøenou èástku k nákladùm, které
musí obec ve svém dlouhodobém
výhledu zohlednit, aby byla schopna
zajistit zásobování vodou a odvod
splakových vod v dosavadním rozsahu.
Tolik k základnímu zdùvodnìní.
/pokraèování na str. 4/
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/dokonèení ze str. 3/
Níe jsou popsány podrobnìji dùvody, které byly pøi stanovení ceny
zvaovány.
1. Cena za vodné a stoèné musí podle
legislativy pokrýt náklady na provoz, údrbu a obnovu vodohospodáøského majetku obce. Ten èiní cca
106 mil. Kè pøi jeho prùmìrné ivotnosti 84 let. Provozní náklady na
vodné a stoèné za rok 2018 byly ve
výi 48 Kè/m3, tj. pøi této cenì nelze
plnit fond obnovy. Plnìní tohoto
fondu je ale podmínkou pro získání
dotace do oblasti vodohospodáøské
infrastruktury.
2. Zvaovány byly názory navýit
cenu na 40 Kè/m 3 a postupnì ji
zvyovat, nebo ji zvýit na pøítí
období na 50 Kè/m3 a v následném
období provést dalí zvýení podle
skuteèných nákladù (napø. na provozování vrtu v Kozmicích a v Hrobech,
kde musí být i úpravna vody).
Protoe na Radenínsku je zvykem
cenu vodného a stoèného ponechat

vdy na urèité èasové období stejnou,
bylo zvoleno zvýit cenu na 55 Kè/m3
a tuto cenu dret do doby sputìní
èistírny odpadních vod v Radenínì,
kdy se bude muset Plán obnovy
podle zákona aktualizovat.
3. Pøi této schválené cenì za vodné
a stoèné bude obec kadoroènì ukládat do fondu obnovy 152 tis. Kè
(z kadého zaplaceného m3 je to cca
7 Kè). Tyto peníze lze èerpat pouze
na opravu a obnovu vodovodù a
kanalizací v obci. Náklady na drobné opravy za uplynulé dva roky
2017 a 2018 byly ve výi 250 - 350
tis. Kè, èástka tedy bude kadoroènì
velmi pravdìpodobnì vyèerpána.
Obec musí kadoroènì vykazovat
náklady na provoz vodovodù a kanalizací, tudí je dohledatelné, nakolik
jsou tyto náklady dotovány z rozpoètu
obce a nakolik jsou hrazeny odbìrateli
vody. Dotace jsou urèeny k obnovì a rozvoji tohoto majetku a nikoliv k financování jeho provozu. Tudí se obec
dostává do situace, kdy musí zvaovat,

zda dokáe financovat ve ze svého
rozpoètu, nebo zda potøebuje dotace.
V roce 2028 konèí platnost povolení
pro tzv. volné výusti kanalizací do
vodních tokù a obce se budou muset
vyrovnat s vypoutìním splakových
vod. Legislativa poèítá s tím, e pokud
obec provozuje kanalizaci, musí zajistit
také èitìní odpadních vod. Proto pøipravujeme èistírnu odpadních vod v Radenínì a v Kozmicích. To jsou dvì osady
s dostateèným poètem trvale pøipojených
obyvatel, které vypoutí odpadní vody
do tokù, je ale v létì vysychají. V dalích osadách je s ohledem na mnoství
trvale pøipojených obyvatel toto øeení
za souèasných technologických a ekonomických moností nereálné a budeme muset hledat dalí cesty, jak se
s tímto faktem vypoøádat. Rozpoèet
obce v souèasné dobì umoòuje investovat èástku okolo 2,5-3 mil. Kè roènì.
Pro budování èistíren odpadních vod
je tedy dotace nezbytnou záleitostí
a musíme proto vytvoøit vechny pøedpoklady k jejímu získání.

Ocenìní za sbìr vyslouilého elektrozaøízení
Obec Radenín se umístila v první
trojici malých obcí v Jihoèeském kraji
zapojených do projektu kolektivního
systému REMA Zelená obec a získala certifikát Pøíkladná Zelená obec
a Sbìrný dvùr 2018 za sbìr vyslouilého elektrozaøízení v roce 2018. Do
projektu je zapojeno více jak 800 obcí
v ÈR. V pøepoètu kadý obèan obce
Radenín v roce 2018 odevzdal 6 kg
tohoto zaøízení, èím se sníila ekvivalentní produkce CO2 celkem o 2099 kg,
co pøedstavuje roèní výkon 70 stromù.
Pro srovnání prùmìr ÈR za rok 2017
byl 8,6 kg/obèana, zde ale mají velký
vliv mìsta, kde je obmìna vybavení
domácností výraznì vyí.
Tímto bych chtìl zároveò podìkovat obèanùm za odpovìdný pøístup
k ivotnímu prostøedí.

SPOLEÈENSKÁ
KRONIK A

S ohledem na nové pøedpisy
týkající se ochrany osobních
údajù bude tato rubrika
nadále øeena pouze
v této struèné podobì.

ivotního jubilea

se v následujícím období doívá:

Návarová Marie
Rùznar Frantiek
Pekaø Jan
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idé v Radenínì
Popsat více ne dvousetedesátiletou
idovskou pøítomnost v Radenínì v krátkém pøíspìvku je obtíný úkol. Její poèátek spadá do období drby Heømana
Václava Èernína z Chudenic, který
panství vlastnil do roku 1674 nebo 1675.
Pøijal do Radenína 9 idovských rodin,
které získaly povolení k výstavbì synagogy a høbitova. Radenín se tak stal
jednou z lidnatých idovských komunit
v Táborském kraji. Poèet idù na venkovì od 17. století stoupal. lechtické
vrchnosti si uvìdomovaly jejich ekonomický potenciál. idé mìli zprostøedkovatelskou funkci: zásobovali
venkov mìstským a cizozemským zboím a zajiovali odbyt domácích produktù.
V druhém desetiletí 18. století známe
jmenovitì 12 zdejích rodin, dohromady
55 osob. V letech 1726-27 je idovské
obyvatelstvo v království podrobeno
pøísným protipopulaèním pøedpisùm.
Tehdy bylo ve vsi 7 idovských obydlí
a vrchnost (Desfoursové) se zøejmì
chtìla idù zbavit, kromì dvou vinopalníkù, ale k tomu nedolo. Populaèního
vrcholu dosáhlo idovské osídlení kolem
poloviny 19. století. Roku 1793 zde ije
158 idù: 35 rodin, dva vdovci s familiantským èíslem (potomky smìl mít jen
nejstarí syn  familiant) a sluebný personál. Roku 1849 ilo v Radenínì a Terezínì 190 idù, kteøí tvoøili 19 %
obyvatel obou vsí. Roku 1861 ije v Radenínì 33 rodin o 195 èlenech. To ji
byla protiidovská naøízení 12 let neplatná a idé ve velkém migrovali do
mìst a do ciziny. Do roku 1880 poklesl
poèet idovských osob na 91 a na poèátku období nové republiky zde nacházíme pouze 18 idù.
Roku 1787 pøijímají idé dle císaøského naøízení stálá jména a pøíjmení.
Nìkteré rodiny se v Radenínì a okolí
udrely velmi dlouho (Rind, Teller,
Scheck, Römer, Wind, Weil, Schiff, Ehrlich, Winter, Herlinger), nìkteré vymíraly
a nové pøicházely. idovská obec byla
korporací vìøících s vlastní rozpoètem,
jeho hlavní kapitolu tvoøila náboenská
daò pøísluníkù. V èele obce stál volený
pøedstavený. V dobì feudalismu známe
funkci idovského rychtáøe odpovìdného kolovratské vrchnosti, nevíme,
nakolik byly tyto funkce totoné. Obec
najímala do sluebného pomìru rabína
(ne vdy), který byl náboenským
pøedstavitelem obce, synagogálního
zpìváka (kantora), uèitele a synagogálního sluhu (ámese). Známe øadu jmen
tìchto funkcionáøù. Roku 1861 èítala
idovská obec 98 rodin a 516 duí, z nich
195 ilo v Radenínì, 187 rùznì v monar-

Historické zajímavosti
chii a 134 v blízkém okolí. Od roku 1890
jsou idovské obce pojaty jako teritoriální
celky s pøesnì vymezeným obvodem.
Do toho radenínského náleelo mìsteèko Chýnov, Radenín a 11 politických
obcí, tj. vsí bylo kolem dvaceti. Hranice
obvodu byly pozdìji mírnì korigovány.
V Radenínì pùsobilo i pohøební bratrstvo
(chevra kadia), peèující o nemocné,
umírající, o pohøby a høbitov. Jeho
èlenstvo bylo s pøedstavenstvem obce
personálnì provázáno, pøesto lo o samostatnou korporaci. Na pøelomu 19.
a 20. století má obvykle idovská obec
svého zástupce v radenínském obecním
zastupitelstvu a místní kolní radì.
Ohlednì zpùsobù obivy idovského
obyvatelstva se tradují mnohé stereotypy. Radeníntí idé nebyli zámonými
obchodníky. Vzhledem k velkému poètu
pøísluníkù dolo bìhem existence
komunity k diferenciaci, co se povolání
týèe. Pøevaovali sice drobní podomní
obchodníci s textilem, peøím a dalím
zboím, ili zde ale i øemeslníci. Byla tu
sedláøská rodina Römerù, kde se øemeslo
dìdilo po generace. V rozvìtveném rodì
Rindù patøilo k samozøejmosti, e se syn
vyuèil øeznickému øemeslu. Byli zde
krejèí, pekaøi, sklenáøi. Z Radenína
pocházel kamenický mistr Izák Weil
(1812-1897), zhotovitel idovských
i køesanských náhrobkù. Elitu mezi
zdejími idy pøedstavovali nájemci
panských dvorù, vinopalníci a obchodníci
s obilím. Radenínská vinopalna, kde se
pálila koøalka z ovoce, obilí a mláta byla
v èp. 59 a od poèátku 18. století do
sklonku 19. století známe øadu jejích
idovských nájemcù. idé si najímali
hostince (èp. 5 Bernard Pentlièka) nebo
enkovali doma. Ale nìkteøí se ivili
nuznì vedle køesanských sousedù jako
zemìdìltí nádeníci. V Radenínì ila
zajímavá osoba Elisabeth Hauserová
(1790-1841), zaslouilá porodní bába
pomáhající pøevánì køesankám.
Radenínský idovský sídelní okrsek
(idovna) byl zajímavý celek. idé zde
ili od poèátku. Jejich obydlí byla pùvodnì oznaèována øímskými èísly (I-XII).
Na poèátku 19. století idovna vyhoøela
a roku 1804 je s podporou vrchnosti vystavìna nová synagoga a idovský
obecní a pitální dùm (èp. 68). Synagoga
byla obdélná stavba s valbovou støechou
a malými okny. Nejvìtí dùm pøedstavovalo èp. 69 se ètyømi vchody a øadou
ubikací (zboøen pøed r. 1990). Dùm èp. 61,
dnení obecní úøad, patøil v 19. století
obchodníku se smíeným zboím Salomonu Kuh. Ten stál nìkolikrát v èele
obce a nechal poøídit synagogální oponu,
dochovanou v idovském muzeu v Pra-

ze. Pøed smrtí (1871) nechal zaknihovat
podmínku, e kadý dalí majitel domu
musí pøi jeho výroèí úmrtí (jarcajtu) zajistit
modlitbu kadi a nastudování nìkolika
stran z miny (náboenské kompendium). Do roku 1931 patøil dùm obchodníku Ferdinandu Ledererovi. Jediným
autentickým domem v idovnì je bývalá kola (èp. 67). Mìla být postavena
roku 1847, ale fungovala nejdøíve od roku
1855. Vyuèovalo se v ní nìmecky a zanikla roku 1909 pro nedostatek ákù a po
nátlaku z èeské strany.
idovská obec postupnì vymírala.
Chýnovtí pøísluníci obce si pøed rokem
1920 zøídili vlastní modlitebnu a náboenský ivot v Radenínì zanikl. Synagoga, roku 1929 jetì vybavená, byla
prodána za 5 000 Kè Václavu Pøíplatovi,
který ji z èásti zboøil. Po odstìhování
Ledererù zbyly v Radenínì jen Terezie
Guttmanová s dcerou Irmou a ebraèky
Karolina Schecková (1936) a slabomyslná Johana Rindová alias Perlinka
(1938). Guttmannovi byli jediná rodina,
která se pøistìhovala z Chýnova, migraèní proud smìøoval opaèným smìrem.
Terezie zahynula v terezínském ghettu
nìkolik dnù po deportaci 25. 11. 1942
ve vìku 80 let, Irmina stopa se ztrácí
v Osvìtimi.
V Radenínì se narodil významný rabín Daniel Frank (1793-1860), urnalista
a spisovatel Gustav Winter (1889-1943),
bratr v Hrobech narozeného sociálnì
demokratického ministra Lva Wintera
(1876-1935), a básník a publicista Oskar
Lederer (1903-1942). Radenínský idovský høbitov je cenná památka. Zaloen
byl v 17. století a nejstarí náhrobek je
z roku 1699. Byl nìkolikrát roziøován
a pøedstavuje hodnotný soubor barokních, klasicistních a moderních náhrobkù.
Vyniká napø. náhrobek s reliéfem slunce
Samuela Sonna (1852), stéla dlouholetého rabína Leopolda Franka (1842)
nebo náhrobky manelù Kuh. V nápisech
se doèteme mnohé: o pøíbuzných zemøelého, jaké bylo jeho postavení v obci,
e byl èlenem pohøebního bratrstva,
podporoval chudé nebo e 3krát dennì
chodil do synagogy. Pohøbù zde bylo
uloeno kolem 600, náhrobkù je o polovinu ménì. Posledním pøedpokládaným pohøbem je uloení váleèné
uprchlice z Chýnova (1940). Na zaèátku
války byl høbitov z èásti zdemolován.
Devastace a krádee náhrobkù pokraèovaly i po válce. Správu høbitova dlouho
vedl pro spoleènost Matana Bedøich
Novotný (1935-2008), který se zaslouil
o obnovu márnice. Po nìm se stal
správcem pisatel tohoto èlánku.
Karel Vota
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Zálohová platba vodného a stoèného
S ohledem na zvýení ceny vodného a stoèného
bylo na základì ádosti èásti obèanù pøistoupeno
k monosti platit èást poplatku zálohovì. Ve druhé
polovinì února 2020 (dále i v následujících letech) je
moné uhradit zálohovì platbu za spotøebu vody
ve výi 50% za pøedelé fakturaèní období. Zbytek
bude fakturován na základì odeètu vodomìrù v øádném termínu, tj. do konce srpna (viz èlánek VII.

Smlouvy o dodávce vody a odvádìní odpadních
vod). Tato zálohová platba není povinná a obèané ji
mohou vyuít, nebo nechat platbu za celou spotøebu
vody a na letní období. Tudí nebude rozesíláno
ádné upozornìní a je na kadém obèanovi, aby
zváil, zda vyuije rozdìlení platby èi nikoliv a kontaktoval obecní úøad, paní Jiroutovou (tel. 607 098 707,
mail obecradenin@volny.cz).

Pozvánka na divadlo
Obec Radenín zve obèany
na divadelní pøedstavení
komedie

DDT

(aneb ze ivota hmyzu),
kterou uvede

dne 1. prosince 2019 (nedìle)
od 19:00 hodin
divadlo KAPOTA
v kulturním domì v Nuzbelích.
Tento amatérský soubor zde vystupoval
u letos na jaøe s komedií
Dobré ráno rodino a mìl velký úspìch.
Nyní se pøedstaví s novým kusem,
který je parodií na spoleèenské pomìry.
Vstupné je dobrovolné.

Fotbalový turnaj starosty obce
Dne 17. 8. 2019 se v Radenínì uskuteènil ji
11. roèník fotbalového turnaje O putovní pohár
starosty obce Radenín. Turnaj mìl tradièní
obsazení 4 mustev: Radenín, Debakl, Kuèerovky
a Originál. Poprvé se uskuteènil pod patronací
nového starosty ing. Jana Fiera, a úspìnì navázal
na dlouholetý patronát pøedchozího pana starosty
pana Jaroslava Krause.
Poèasí fotbalu v letoním roce pøálo a diváci, kteøí
pøili v hojném poètu, byli svìdky pìkných sportovních výkonù vech aktérù. Pøíjemným zpestøením
byl vloený exhibièní zápas týmu juniorù proti výbìru hráèù ze vech zúèastnìných týmù.
Mustva se utkala ve vzájemných zápasech kadý s kadým, a i kdy na výsledcích sice a tak nezáleí, tak abychom uèinili zpravodajské povinnosti
zadost, zde jest výèet výsledkù:

1.
2.
3.
4.

ORIGINÁL
RADENÍN
DEBAKL
KUÈEROVKY

7
5
4
1

bodù
bodù
body
bod

pøi
pøi
pøi
pøi

skóre 9
skóre 4
skóre 4
skóre 3

:
:
:
:

2
3
8
7

Chtìl bych tímto podìkovat vem, kteøí se zaslouili o zdárný prùbìh turnaje  pøedevím obci
Radenín v zastoupení pana starosty, drobné provozovny a Sboru dobrovolných hasièù; Pavlovi Petrù
za zajitìní obèerstvení, p. Janovi Petrù za poskytnutí
ubytování  a vyjádøit pøesvìdèení, e u za rok se
vichni pospolu opìt sejdeme pøi 12. roèníku tohoto
populárního turnaje.
Milan Knotek
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