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SLOUPEK:

Z jednání obecního
zastupitelstva
10. zasedání zastupitelstva obce

Letošní jaro jsme oproti jiným rokům prožívali jinak. I když jsme
se asi všichni těšili na slunné dny
a práci na zahrádkách, pandemie
koronaviru nás všechny výrazně
omezila a upravila obvyklý rytmus
života každého z nás.
Zdá se, že nejhorší už je za námi
a situace se stabilizovala a pomalu se lepší. Velkou zásluhu na tom
mají zdravotníci, kteří bojovali
nejen s nákazou, ale také s chybami a nedostatky v řízení boje
s nákazou ze strany státu, především pak s nedostatkem ochranných pomůcek. Pokud by se nakazil zdravotní personál, kdo by
nás pak léčil? Tady bylo nebezpečí veliké.

V pořadí 10. zasedání zastupitelstva
obce Radenín se konalo v úterý 25. února od 19 hodin na obecním úřadu.
Na pořadu jednání byla řada věcí, z nichž
asi nejdůležitější bylo schválení výběru
dodavatele prací na záměr „Výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín“.

sledně bude uzavřena smlouva kupní
a směnná s vlastníky dotčených pozemků. V neposlední řadě se projednávala
také možnost získat pozemek pro víceúčelové hřiště v Nuzbelích, kde bude
následovat jednání se soukromým
vlastníkem.

se účastnilo celkem 5 firem, byla schválena nabídka firmy DŘEVOTVAR –
ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. z Chýnova,
která nabídla nejnižší cenu a také nejnižší počet dnů s omezením dodávek
vody občanům v rámci realizace prací.
V oblasti nemovitostí zastupitelstvo
schválilo koupi pozemků parc. č. 892/9,
1003/3 a 1003/6 v k.ú. Radenín, z nichž
dva budou dotčeny stavbou kanalizačního sběrače sever v rámci přípravy ČOV v Radeníně. Dále byla
schválena směna pozemků okolo
komunikace směrem ke Křivánkovům,
kde došlo k majetkovému narovnání
pozemků pod touto komunikací a v neposlední řadě bylo schváleno uzavření
věcného břemene na kabel veřejného
osvětlení na soukromých pozemcích
podél části této komunikace. Dále byly
schváleny smlouvy o smlouvách budoucích na vedení kanalizačního sběrače
jih v rámci připravované stavby ČOV
Radenín s dotčenými vlastníky pozemků. Zastupitelé také schválili
potřebu vyřešit přístup po obecním pozemku k ČOV Terezín a vykoupení
pozemků se studnami pro obecní vodovod v Radeníně. Na uvedené záměry
se zpracují geometrické plány a ná-

sportovních, tak i hasičů, byly schváleny neinvestiční dotace na jejich činnost
v roce 2020, aby byly zajištěny pravidelně konané akce a spolky mohly rozvíjet Snad se tedy už začalo vše vracet
do normálních kolejí a začneme si
svoji činnost. Tyto dotace byly již zahrnuty do rozpočtu na rok 2020.
užívat opět radostí pozdního jara
Zastupitelé také projednali nájmy v
a nadcházejícího léta. Jsem rád,
že se naší obce nákaza nijak neobecních bytech a na základě nájmů
dotkla a všichni občané přečkali
obvyklých v okolních obcích byla upravena i výše nájmu v bytech obce Rade- tuto dobu bez vážnějších obtíží a
nín, aby odpovídal místním podmínnásledků. Za pomoc při zvládání
kám a nedocházelo k nehospodárnéopatření patří dík všem, kteří pomu hospodaření s majetkem obce.
Mezi předepsané tzv. strategické doku- mohli šít ochranné roušky a poskytli materiál na jejich šití, promenty patří i střednědobý výhled rozpočtu na dalších 2 až 5 roků. Zastupitelé tože stát nám poskytl malou poprojednali a schválili akce, které by se
moc až v závěru dubna. A v nepoměly postupně připravovat k realizaci
slední řadě patří poděkování všem
do roku 2025 s tím, že jejich realizace
občanům za odpovědný přístup a
bude řešena s ohledem na dotační
respektování vyhlášených opatřemožnosti. Rozpočet obce je v řadě
ní.
záměrů velmi omezen a nelze se tudíž
bez dotací obejít. Tento dokument
otevírá možnosti připravit realizaci akcí Přeji vám všem zdraví, neboť toto
přání v této době ztratilo frázovitý
a mít je podložené právě schválením
význam a užívejte si krásných
tohoto dokumentu, který je pro dotace
vyžadován . S tímto obsáhlejším
slunných dnů.
Starosta obce
dokumentem je možné se seznámit na
webu obce: https://www.radenin.cz/obec/rozpocet/strednedoby-vyhled-rozpoctu-r-2021-2025.html.
/pokračování na str. 2/

Na základě výběrového řízení, kterého

V rámci podpory místních spolků ať
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/dokončení ze str. 1/
Dalším bodem bylo schválení aktualizovaného pasportu místních komunikací.
Původní pasport byl zpracován v r. 2010.
Obec musí podle zákona tento dokument mít zpracovaný a udržovat ho v
aktuálním stavu. Nyní bude následo-vat
zařazení vybraných úseků do míst-ních
komunikací ve správním řízení.
Obec se také rozhodla vstoupit do Míst-ní
akční

skupiny

Krajina

srdce,

která

umožňuje čerpání dotací na některé projekty jak obci, tak i soukromým podnikatelům a spolkům v obci. Nyní se připra-vuje
dotační plán na další pětileté obdo-bí a
obec Radenín, místní spolky a podni-

katelé se tak mohou do těchto dotačních
titulů hlásit se svými projekty.

V neposlední řadě bylo předmětem
jednání i schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Radenín, který musí být
aktualizován do srpna letošního roku.
Řád byl již schválen krajským úřade a
v současné době je vyvěšen na obou
hřbitovech a k dispozici je i na webu
obce (https://www.radenin.cz/urad/

obecne-zavazne-vyhlasky/ radverejnych-pohrebist-obceradenin.html).
Na konci jednání zastupitelstva pak
za-zněly informace o plnění dříve
ulože-ných úkolů a o činnosti obce.

Revize údajů
katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
provádí zjišťování průběhu hranic
pozemků v souvislosti s revizí
katastru nemovitosti a obnovou
operátu novým mapováním.
V okrese Tábor se tato revize bude
dotýkat v letošním roce také

katastrálního území Radenín.
Práce budou prováděny přímo v
terénu, konkrétní datum zahájení
bude ještě upřesněno. Zjištěné
nesoulady budou obci předány
následně do konce roku 2021.

11. zasedání zastupitelstva obce
Jedenácté zasedání zastupitelstva obce
se konalo hned po uvolnění zákazu zasedání zastupitelstev v důsledku koronavirové nákazy. Proběhlo v zasedací
místnosti obecního úřadu za dodržení
předepsaných hygienických opatření. Z
celkem 16 bodů jednání se 8 bodů týkalo
pozemků.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozem-ku,
na kterém se nachází komunikace
vklíněná do soukromých pozemků v k.ú.
Hroby, která nemá žádné pokračování a
pro obec tudíž nemá žádný komuni-kační
význam. Schválen byl i prodej části
pozemku v areálu ZD Hroby v Kozmicích, který bude sloužit jako přístup do
soukromého objektu. Dále byla pronajata část obecního pozemku v Koz-

micích zájemci, který jej bude
využívat pro svou potřebu jako výběh
pro domácí zvířectvo. Schválen byl i
země-dělský pacht soukromému
zemědělci na pozemek, který obec
koupila v Ra-deníně proti čp. 11.
Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o
budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene uložení vodovodu a kana-lizace
do pozemku Jihočeského kraje v rámci
akce výměna vodovodu a ka-nalizace v
Radeníně. Součástí této smlouvy je i
záměr následné směny po-zemků pod
chodníkem od čp. 63 s Jiho-českým
krajem za pozemky obce, které se
nachází pod komunikací Jihočeské-ho
kraje. Dojde tím k majetkovému vyrovnání a užívání pozemků.

Vybírání poplatku za odpady a psa
S ohledem na opatření
proti šíření nákazy
koronavirem je letos

výběr poplatků

prováděn buď převodem z účtu, nebo
lze platbu provést na obecním úřadu.
V případě, že se občané nedostanou
na úřad, bude poplatek vybrán
v rámci výběru vodného a
stočného v průběhu srpna.

Schválen byl i záměr bezúplatného
převodu části komunikace v Hrobech
u čp. 24 od Státního pozemkového
úřa-du. Jedná se o část komunikace,
která je zařazena do místních
komunikací a tvoří přístup i k čp. 5.
Další bodem bylo schválení koupě části
pozemku, na kterém se nachází studny
pro osadu Radenín a dále věcné
břeme-no přístupu k tomuto pozemku
přes soukromé pozemky. Obec se tak
stane vlastníkem pozemku se studnami
a zí-skává tím možnost realizovat
potřebná opatření k provozování studní
bez nut-nosti projednávání opatření s
vlastní-kem pozemku.
Zastupitelstvo se také vrátilo k řešení
pozemku ve vlastnictví státu na hřišti v
Kozmicích. Obec požadovala převod
části pozemku, který nechala oddělit
geometrickým plánem. Státní pozemkový úřad ale chválil převod celého pozemku parc. č. 224/2 s požadavkem
směny na 1,5 násobek výměry zemědělské půdy, doplatkem přes 30 tis. Kč
a úhradou dalších nákladů na oddělení
zemědělského pozemku obce a vkladem do katastru nemovitostí. Obec
proto jednala o převodu tohoto pozemku na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, kde jsou
podmínky převodu na obec příznivější
– cena je cca na 50% požadavku
Státního pozemkového úřadu a není
požadována směna za 1,5 násobek
výměry v zemědělské půdě.
Další body se týkaly darovací smlouvy
s mikroregionem Táborsko na třídící
kontejner y, které byly v minulosti
pořízeny z dotací a informací o plnění
úkolů z minulých zastupitelstev.
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Co se dělo v obci
Celou republiku zasáhla opatření proti šíření náka-zy
koronavirem. V naší obci se nákaza dosud nepro-jevila,
nicméně situace zatím stále není stabilizována a řada
opatření i přes uvolnění některých zákazů, zů-stává v
platnosti. Na tomto místě bych chtěl poděkovat těm, kteří
pomohli hned v začátku řešit situaci a ušili či darovali
materiál na roušky pro občany. Paní Fučíková z Kozmic
a paní Žáková, Jiroutová, Janů a Sedláčková z Radenína
ušily celkem 730 roušek, které byly rozdány občanům.
Obec nakoupila dalších 170 roušek od firmy HASS.
Materiál na roušky darovaly paní Blánová a Petrů z
Radenína a paní Dvořáková z Nuzbel. Obec nakoupila
25 litrů desinfekce, která byla použita do místních obchodů a na svoz komunálního odpadu, dalších 20 litrů
jsme obdrželi od státu. Poděkování patří i všem občanům za dodržování podmínek ochrany obyvatel před
nákazou. Celkem obec vynaložila 13 tis. Kč na nákup
materiálu souvisejícího s ochranou proti nákaze.
Obnovení ekonomiky po opatřeních proti koronaviru bude
vyžadovat značné dotace. Bohužel navrhovaná opatření
k jejich financování se dotýkají výrazně pře-devším
rozpočtu obcí. Stát připravuje řešení, které má snížit
příjem obcí z rozpočtového určení daní až o 20%. Pro
Radenín to znamená snížení příjmů o cca 1,7 mil. Kč, v
následujícím roce to může být ještě o tro-chu vyšší.
Dopady se předpokládají nim. 3 roky.

Situace v lesích se v průběhu loňského léta zdála
příznivá, nicméně zimní období ukázalo pravý opak.
Napa-dení kůrovcem bylo výrazně vyšší než předchozí zimu, postiženy byly porosty v Bítově (Doubrava,
Ouperovatky), Lažanech (Vejchach) a v Kozmicích
(Vršek, Blaník, Šejma). Dosud se od počátku roku vytěžilo cca 1800 m3 dřeva, velká část se podařila
prodat na trhu, ceny jsou však nízké, takže zisk sotva
pokryje náklady na obnovu porostů. Část dřevní hmoty
se pro-dává jako palivo zájemcům a to již pod náklady
těžby. Dosud zbývá dotěžit cca 50 m3 kůrovcových
stromů. Vyklízení pasek provádí firma, stejně tak nám
firma postavila dvě nové oplocenky v Kozmicích, které
vysa-dila Drobná provozovna (Blaník, Vršek). Rozšířili
jsme také oplocenku v Bítově a vylepšili některé starší
vý-sadby smrku. V současnosti již sázíme vyšší podíl
list-natých dřevin, předevíšm buk a dub, které by měly
do budoucna lépe snášet klimatické změny. Nicméně
nel-ze jimi zcela nahradit smrk, jehož dřevo je
základem pro dřevozpracující průmysl. Začaly také
práce na oše-třování nových výsadeb a vyžínání.
Výrazné sucho se projevuje značným úhynem
loňských výsadeb a muse-ly být zastaveny i výsadby v
letošním jaru, neboť hrozilo uschnutí sazenic.

V průběhu zimního období byla na Drobné provozovně poměrně vysoká nemocnost a prioritou bylo zajistit svoz komunálního odpadu. V předjaří Drobná provozovna provedla úpravu cesty ke hřbitovu v Hrobech
a cesty v Lažanech od rybníčka směrem k Vejchachu.
Byly zde obnoveny příkopy a urovnán povrch komunikací. Dále provozovna provedla odvodnění cesty u
ryb-níka Klíšťovský v Hrobech novým propustkem a
úpra-vu poškozené lesní cesty po těžbě v Bítově. V
květnu byl opraven vodojem pro Hroby a Nuzbely, kde
byl vy-drolen beton ve spáře mezi stěnou a stropem
vodoje-mu a bylo upraveno víko vodojemu (viz foto
vodojem). A v neposlední řadě byly opraveny a
vybíleny čekárny v Radeníně, Nuzbelích a Terezíně.

– Řemesla a stavby s.r.o. z Chýnova převzala staveniště
a začala provádět výměnu vodovodu. Obec požádala na
realizaci této akce o dotaci Jihočeský kraj, v důsledku
koronavirové nákazy se však termíny hodnocení žá-dostí
posunuly a dosud není jasné, zda nějakou dotaci obec
získá. Na dokončení záměru ale máme prostředky v
rozpočtu obce, vyžadovalo by to ale určité úpravy
plánovaných záměrů. Vlastní práce probíhaly bohužel
velmi problematicky, v rámci podvrtů došlo na třech
místech k poškození původního vedení starého řadu a v
jednom případě i přípojky, protože nebylo známo
výškové a v některých případech i směrové uložení
starého řadu. Údaje pamětníků byly nepřesné, někde
podcenila situaci firma provádějící podvrty. To vedlo k
silnému poklesu vody ve vodojemu a potřebě zavírá-ní
dodávek vody do některých částí Radenína. Pokles vody
byl navíc umocněn odběrem vody pravděpodobně do
bazénů, kdy i přes noc byl odběr více jak 0,5 l/s, což
přestavuje téměř 2/3 přítoku v současném suchém

V polovině dubna začaly práce na výměně vodovodu a kanalizace v Radeníně, kdy firma Dřevotvar

období. Obec musela nakoupit 24 m3 vody od ČEVA-KU
a.s. a vyhlásit zákaz používání vody z obecního
vodovodu v Radeníně pro napouštění bazénů, zalévání
zahrad a další aktivity, které přímo nesouvisely s provozem domácnosti. Od poloviny května pokračují práce
na obnově vodovodu a kanalizace již otevřeným výkopem od okraje obce k parčíku u obecního úřadu.
/pokračování na str. 4/
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Pokračují také práce na projektování a povolení
čistírny odpadních vod pro osadu Radenín. Nyní je
požádáno o územní rozhodnutí a připravují se projekty pro stavební povolení. Abychom mohli žádat o
do-taci, musí být pravomocné stavební povolení a
musíme mít vyřešeno financování akce. Náklady na
akci budou známy až po dokončení dokumentace pro
provádění stavby, takže se počítá s žádostí o dotaci
až v příštím roce na základě aktuálních výzev
ministerstva země-dělství nebo ministerstva životního
prostředí. Proběhla pracovní schůzka k upřesnění
technologie čistírny a je-jího řešení z hlediska zajištění
bezpečnosti při dešťo-vých srážkách, neboť bude
napojena na jednotnou ka-nalizaci.
V současné době probíhá povolovací proces na revitalizaci rybníka Klíšťovský v Hrobech. Předpokládáme požádat letos ještě o dotaci z prostředků ministerstva zemědělství, popř. ministerstva životního prostředí – záleží, zda budou vypsány výzvy v době, kdy
se řeší podpora obnovy ekonomiky po krizových opatřeních souvisejících s koronavirem. Realizace záměru
však bude nejdříve v příštím roce.
Postupně se daří řešit majetkové vztahy k pozemkům, které obec vlastní nebo užívá. Na jaře se podařilo

ODPADY
První čtvrtletí 2020 bylo poznamenáno krizí na trhu s druhotnými
surovinami. Přestaly fungovat sběrny a lidé odkládali odpady do obecních kontejnerů. A současně se projevila opatření proti šíření nákazy
koronavirem, kdy lidé zůstali doma a
tím produkovali více odpadu v důsledku úklidů a vyšší spotřeby v domácnostech. Stejně jako v jiných
obcích, se i v Radeníně zvýšilo
množství vytříděných odpadů v barevných kontejnerech, konkrétně o
12,5%. Možná se to zdá málo, ale s
ohledem na průměrná čísla se jedná
o znatelné navýšení množ-ství
odpadu.
Brzký nástup jara se projevil i u
sebraného bioodpadu, kde byl nárůst oproti roku 2019 o téměř 110%.
Nově má obec povinnost sbírat
upotřebené jedlé tuky a oleje. Sběr-né
místo je na sběrném dvoře v Drob-né
provozovně v Radeníně, kde lze tyto
odpady odevzdat. Jedna nádoba je
umístěna také v Kozmicích – lze

vyřešit komunikaci ke Křivánkovům, v řešení je pozemek se studnami pro obec Radenín a také přístup k
ČOV v Terezíně a pozemky pod točnou na konci
Terezína. Obec nakoupila některé pozemky, které jsou
dotčené přivaděčem na ČOV Radenín a schválila
prodej pozemků, které nekolidují s rozvojovými plány
dvěma zájemcům v Hrobech a Kozmicích.
Je zpracována a zastupitelstvem schválena aktualizace pasportu místních komunikací. Nyní musí obec
zajistit zařazení jednotlivých úseků cest do místních komunikací, což se děje rozhodnutím ve správním řízení.
Pod některými komunikacemi se nachází i pozemky
soukromých vlastníků a státu a proces tedy bude rozdělen do několika etap. Na základě tohoto dokumentu
jednáme také o získání přístupového pozemku k Nuzbely čp. 5 od Státního pozemkového úřadu, kde bude
zpracován geometrický plán na oddělení pozemku.
V oblasti zásobování pitnou vodou byla přechod-ně
zvýšena intenzita desinfekce vody z důvodu nákazy
koronavirem. V průběhu předjaří byly vyměněny všechny hlavní vodoměry na jednotlivých vodovodech z důvodu ukončené platnosti cejchování. Pokud to finanční
situace dovolí, předpokládáme letos zahájit postupnou
výměnu domovních vodoměrů po jednotlivých osadách.

do ní vzhazovat pouze PET lahve
naplněné olejem či tukem a
pevně uzavřené. Není určena k
volnému ukládání těchto odpadů!
V kontejneru na textil se objevuje množství odložených oděvů, které nejsou zabaleny. Do kontejneru
se mají vzhazovat oděvy či boty zabalené v igelitovém obalu – tašce,
pytli apod., aby nedocházelo ke
znečištění dalšími odpady, které se
v
tomto
kontejneru
bohužel
pravidelně nachází.
Co se nedaří zatím řešit ke spokojenosti, je nešvar odkládání odpadů mimo sběrné nádoby na tříděný
odpad. Objevují se zde pohozené
plastové židle, kbelíky, kusy polystyrenu nebo igelitové fólie, které
odkládající osoba nerozdělí na menší kusy a nevhodí do kontejnerů. Výjimkou není pytel či krabice s komunálním odpadem. Občas se objeví
dokonce celý pytel např. PET lahví a
menších plastových nádob, který je
pouze odložen u kontejneru a ob-čan
už nemá asi čas obsah naházet

Ilustrační foto

dovnitř, byť to zabere pár minut.
Stejně tak např. koberec není textilie a nepatří ke kontejneru na
textil. Tento nešvar je hodně rozšířen v Radeníně a objevuje se i v
Kozmicích. Že by v jiných osadách
měli k pořádku na veřejnosti lepší
vztah? Doufám, že to není práce
především místních a že to je hlavně záležitost projíždějících chalupářů a chatařů, kteří se tak na úkor
nákladů naší obce zbavují svého
od-padu. Pokud tedy někdo spatří
po-dobné chování, je žádoucí
dotyčné-ho alespoň upozornit, že
toto jedná-ní není správné.
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Četnická
stanice
v Radeníně

Historické zajímavosti

Historie četnictva sahá až na konec
18. století, do období napoleonských
válek. V habsburské monarchii vznikl
tento sbor vydáním zákona v lednu 1850
a četnictvo bylo definováno jako vojensky
organizovaný strážní sbor ur-čený k
udržování
veřejné
bezpečnosti
a
pořádku. Po první světové válce převzalo nově vzniklé Československo takzvaným recepčním zákonem celý správný systém zaniklého Rakouska-Uher-ska.
Organizační struktura českosloven-ského
četnictva nabyla definitivní po-dobu
vydáním zákona č. 299/1920 Sb. V
každém politickém okresu fungovalo
okresní četnické velitelství, jakožto řídící
prvek všech četnických stanic da-ného
okresu a na vrcholu stálo zemské
četnické velitelství, jež bylo podřízeno
přímo ministerstvu vnitra. Zvláštní postavení měly tzv. „pátračky“ (viz seriál
Četnické humoresky), které byly zřizovány od roku 1928 a které se podílely na
vyšetřování trestních činů, jež přesahovaly možnosti četnických stanic. Do
nich byli zařazováni jen zkušení četníci
se schopnostmi potřebnými pro výkon
pátrací služby. Služba v četnickém sbo-ru
se obecně vnímala jako prestižní záležitost a přednostně se přijímali délesloužící armádní poddůstojníci. Pro příslušníky četnictva však také platila různá
omezení. Například sňatek mohli uzavřít
až po odsloužení čtyř let ve sbo-ru.
Nesměli se nijak politicky angažovat a
byli zbaveni volebního práva kvůli
možnému ovlivňování a využívání bezpečnostního aparátu některou z politických stran.
Četnická stanice v Radeníně (soudní
okres Tábor) byla zřízena v dubnu 1903
(tak to stojí v obecní kronice) a fungovala až do roku 1949. Původně sídlila v
domě čp. 61, od roku 1930 v čp. 5 (na
Valečka) a od roku 1947 jako velitelství
SNB v čp. 2. Stále zde působili dva
četníci, vrchní strážmistr a strážmistr. Ti
obvykle řešili běžné přestupky jako
drobné krádeže, rvačky v hospodách,
pytláctví či požáry, většinou však způsobené nedbalostí. Objevil se tu i pokus

o pojišťovací podvod.

V průběhu první světové války byla
většina četníků odvelena do Sudet, na
Slovensko a Podkarpatskou Rus. Stanice v Radeníně tehdy sloužila jako přestupní a byla na pokraji zrušení. Situace
se uklidnila až v září 1919, kdy se stal
vrchním strážmistrem Jan Fryc, který zde
působil do roku 1927. Za druhé světové
války vedl stanici Josef Špaček
(konkrétně mezi léty 1932–1949).
V tomto nelehkém období musel řešit
anonymní udávání místních občanů. K
novým povinnostem četníků patřilo také
kontrolování telefonních a tele-grafních
vedení apod. Od konce roku 1944 museli
radenínští četníci pro změ-nu čelit tvrdé
realitě končící války, kdy obvodem
ustupovali
zdecimované
ně-mecké
jednotky, říšští úředníci s rodina-mi a
bývalí českoslovenští občané, kte-rým
hrozil soud. V lesích se tehdy dalo najít
více zbraní a munice nežli hub. Po
skončení války zase četníci pátrali po
zbězích ze zajateckých táborů a záro-veň
na příkaz mimořádného lidového soudu a
ONV v Táboře předváděli po-dezřelé, pro
nepřátelskou
činnost,
pro-ti
Československu za války.

Za dobu existence stanice zde sloužilo 56 četníků, včetně vojenských asistenčních posil. Do obvodu radenínské

četnické stanice spadalo 9 obcí (Radenín, Hroby, Krtov, Lažany, Bítov,
Terezín, Nuzbely, Kozmice, Chrbonín) a
29 samot. Celkově šlo o rozlohu 52 km 2.
Strážci zákona měli stanoveny pochůzkové trasy a vymezenou dobu na odpočinek, obvykle u starostů obcí v místnosti, kde byl k dispozici telefon. Neexistovalo, aby některý radní, či starosta
obce odmítl četníkovi zabezpečit odpočinek. Dopustili by se tak přestupku.
Ovšem nutno dodat, že četníci toho
nezneužívali a odpočinek jim obvykle
sloužil k projednání pokynů, které do-stali
od státní správy z Tábora. Všechny
příkazy, které četnictvo obdrželo, bylo
povinno ihned a bez průtahů vykonat a
současně se zdržet jakýchkoli komentářů a posuzování rozkazů.

Uniforma a výbava četníků se v průběhu let měnila. Na této ateliérové fotografii si můžete prohlédnout příslušníky československého četnictva ze třicátých let 20. století
(SOA Třeboň,
Fotoateliér Kocipiński Bronislav Julius,
skleněný negativ - sign. 65/1)
Podklady pro tento článek poskytl
Mgr. Aleš Christ.

Mgr. Anna Fišerová
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KULTURNÍ AKCE

Masopust v Kozmicích
Masopust v Kozmicích bývá tradičně v termínu nejblíže masopustnímu úterý. Tentokrát padl termín na sobotu 22. února.
Průvodu se účastnilo 25 masek. Průvod vyrazil z klubovny oko-lo
13 hodiny a než obešel celou vesnici, bylo 16 hodin. Poté se
masky a občané sešli v klubovně hasičů a zábava pokračovala až
do nočních hodin. Počasí přálo, nálada byla veselá a akce se
celkově vydařila. Účast místních občanů, chalupářů a dalších
hostů z okolních obcí byla poměrně vysoká. Za organizaci patří
dík místním ženám, které tradičně zajišťují masopustní průvod a
celou organizaci spojenou s následným posezením.

Divadlo Kapota potřetíc Masopust v Radeníně
V neděli 8. března se konalo v kulturním domě v Nuzbelích v pořadí již třetí představení divadla Kapota z Tábora.
Tentokrát se vystoupení jmenovalo „Civilizace“ a jednalo se o science fiction komedii. Dle diváků patřilo asi mezi
nejpovedenější kusy tohoto amatérského divadelního souboru. Sál byl opět zcela zaplněný, představení mělo úspěch.
Snad se na podzim opět podaří zajistit nějaký divadelní soubor, který by přinesl svým umění radost místním občanům.

Masopustní průvod v Radeníně se konal 29. února. Radenínští
vyráží nejprve do Bítova a okolo poledne pak začíná průvod
Radenínem. Průvod trval až do 17 hodiny, poté se všichni sešli
v zasedací místnosti na úřadu, kde zábava pokračovala opět do
nočních hodin. I zde se akce vydařila, průvodu se účastnilo okolo 40 masek, počasí sice bylo studenější než předchozí týden,
nicméně na náladě a veselí to neubralo. Akce je pořádána tradičně místními hasiči, kteří zajišťují jak masky, tak občerstvení
a celkovou organizaci. I jim patří dík za udržování tradic a podporu společenského života v obci.

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:
Jan Hora
Jaroslava Markvartová
Anna Židová
Marie Fišerová
Jiřina Kopecká
Marie Převrátilová
František Bláha
František Kadlec
Božena Martinů
Marta Baštová
Ivana Drahotová

Setkání rodáků z Terezína
Letos se mělo konat již v pořadí
6. setkání rodáků z Terezína.
Přípravy na počátku roku byly započaty, ale pandemie koronavirové nákazy a přijatá opatření vše zastavily. Podle současné situace nelze jednoznačně stanovit, zda se do
předpokládaného termínu 15. srpna
2020 situace stabilizuje či opatření
budou dále pokračovat. Jedná se o
setkání především starších lidí, tedy
ohrožené věkové skupiny, a i kdyby
byla opatření uvolněna, je pochopitelné, že lidé budou opatrní.

Z uvedeného důvodu proto bylo setkání v letošním roce zrušeno a přesunuto na příští rok. Doufejme
všichni, že se nebude letošní virová situace opakovat v tomto rozsahu
a setkání se uskuteční.
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