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SLOUPEK:

Ustavující
zastupitelstvo
Ustavující jednání novì zvoleného
zastupitelstva se konalo 30. 10. 2018
od 17 hodin v zasedací síni obecního
úøadu v Radenínì. Jednání vedl nejstarí zvolený èlen zastupitelstva p. Jan
Fier, jak urèuje zákon o obcích. Na
úvod pøivítal pøítomné a sdìlil, e na
Radenínsku nebyl podán ádný návrh na neplatnost voleb a pozvánka
na jednání ustavujícího zastupitelstva
byla øádnì oznámena na úøední desce.
Zasedání se úèastnili vichni novì
zvolení zastupitelé. Po nezbytných organizaèních záleitostech, jako je zvolení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
z jednání èi schválení programu jednání, byla zvolena mandátní a spoleèná návrhová a volební komise. Mandátní komisi øídil p. Jaroslav Kraus
a volební komisi p. Jan Petrù.
Hlavním úkolem ustavujícího zastupitelstva je, kromì sloení slibu,
zvolit starostu, místostarostu a dalí
nezbytné orgány obce.
Po kontrole platnosti mandátù novì
zvolených zastupitelù pøeèetla sl. Lenka Janurová znìní slibu zastupitele a
jednotliví zastupitelé slovem Slibuji
a podpisem slib sloili.
Volbu nového starosty øídil p. Jan
Petrù. Hlasováním se odsouhlasila veøejná volba a uvolnìná funkce starosty a místostarosty, který bude povìøen
vedením hospodáøské èinnosti drobné provozovny obce. Poté na výzvu
p. Petrù pøednesl kandidáta na starostu za Sdruení nezávislých kandidátù Radenínsko p. Zdenìk Kopecký a za
Sdruení nezávislých kandidátù Radenín 2018 pøednesl kandidáta p. Václav Janù. Oba navrhli p. Jana Fiera,

který byl jednomyslnì zvolen starostou obce. Poté pøedal p. Petrù dalí øízení zasedání novì zvolenému starostovi.
Do funkce místostarosty byl navren za SNK Radenínsko i za SNK Radenín 2018 p. Zdenìk Kopecký, který
byl poté opìt jednohlasnì zvolen místostarostou. Po této volbì pøednesl
krátký projev nový starosta, ve kterém
podìkoval za dosavadní práci panu
Krausovi a dalím èlenùm bývalého
zastupitelstva. Pøednesl krátkou vizi
svého pùsobení na úøadu, kde se soustøedil na problémy, které obec musí
øeit - pøedevím nedostatek vody a také na potøebu zlepit odpadové hospodáøství a pøipravit rozvoj obce po
stránce nových moností staveb rodinných domù. V krátkosti ocenil stávající kulturní a sportovní akce poøádané
jak obcí, tak i jednotlivými aktivními
obèany a slíbil jejich podporu i v nastávajícím volebním období.
Nezbytnými orgány obce jsou kontrolní a finanèní výbor. Pøedsedou kontrolního výboru byl zvolen p. Lubo
Sedláèek, èleny pak pan Václav Janù
a paní Lucie Dvoøáková. Pøedsedou finanèního výboru byl zvolen pan Martin Køivánek, èleny sleèna Lenka Janurová a pan Vít Pováø.
Dalím dùleitým bodem jednání ustavujícího zastupitelstva bylo zvolení
pøedsedù osadních výborù. Pro Radenín byl navren pan Lubo Sedláèek,
pro Kozmice pan Jan Janù, pro Hroby
a Nuzbely pan Martin Køivánek, pro
Terezín paní Lucie Dvoøáková a pro
Bítov pan Frantiek Bartáèek. Navrení pøedsedové byli jednomyslnì schvá-

Váení obèané,
jako nový starosta chci na úvod
popøát vem hodnì zdraví a spokojenosti v roce 2019. Nové zastupitelstvo se po volbách v øíjnu
2018 obmìnilo jen èásteènì, vìtina zastupitelù obhájila svùj mandát. Tøi noví èlenové zastupitelstva
se ji plnì zapojili do práce. Na
post starosty jsem vstupoval s vìdomím, e i kdy o této práci nìco
vím, tak mì èeká hodnì nového,
s èím se budu muset seznámit.
Bývalý starosta mi postupnì pøedával agendu, take se daøí plynule pokraèovat v práci, co se ne
v kadé obci podaøilo vyøeit k
oboustranné spokojenosti.
V letoním roce nás èeká nìkolik
velkých akcí. Musíme øeit problém zásobování vodou, který se
neoèekávanì objevil v loòském suchém létì v osadách Hroby a Nuzbely a také zlepit tøídìní odpadù,
abychom dokázali udret cenu za
odpady na souèasné výi. Kùrovec se nevyhýbá ani obecním
lesùm a letos to má být jetì horí,
ne v roce 2018. Les není za této
situace finanèním pøínosem, ale
musíme zajistit obnovu porostù.
V letoním roce by se mìl také
koneènì schválit nový územní
plán obce, který umoní dalí rozvoj, pokud obec zajistí èitìní odpadních vod pro nové lokality.
Èeká nás pomìrnì sloité období,
ale vìøím, e se nám spoleènì podaøí problémy øeit a obec budeme
dále rozvíjet.
Jan Fier
leni a do pøítího zasedání dostali za
úkol pøipravit sloení osadních výborù.
Následovaly body týkající se odmìn
zastupitelù, zastupování obce v Mikroregionu Táborsko a ve Sdruení mìst
a obcí okresu Tábor. Jednání, kterého
se úèastnila i øada obèanù obce, skonèilo v 17:40 hod. schválením závìreèného usnesení.
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První jednání zastupitelstva

První pracovní jednání probìhlo dne
20. 11. 2018 od 19 hodin na obecním úøadu.
Na úvod starosta omluvil p. Martina Køivánka a pøivítal jak zastupitele, tak i pøítomné
hosty, kterých se selo stejnì jako zastupitelù.
Podle programu doplnili pøedsedové sloení jednotlivých osadních výborù tak, e
v kadé osadì jsou výbory tøíèlenné. Poté zastupitelé schválili plán zasedání zastupitelstva v roce 2019, pøièem se bude dodrovat
ji zavedený systém jednání - vdy v úterý
na konci kadého sudého mìsíce. Pouze
v listopadu 2019 se zastupitelstvo sejde k pøípravì rozpoètu na následující rok.
Nejdùleitìjím bodem tohoto jednání byla
pøíprava rozpoètu na rok 2019. Mezi hlavní
investice v roce 2019 by mìlo patøit vybudování posilovacího vrtu pro zásobování pitnou vodou osad Hroby a Nuzbely a oprava
povrchu výjezdu z Kozmic. Dále bylo navreno provést výmìnu oken v kulturním domì
Terezín a opravit kaplièku v Kozmicích. Na
uvedené akce je moné poádat o dotace
z vhodných dotaèních titulù. Proto bylo navreno zaèít jednat s firmami, které by pøipravily projekt a rozpoèet pro podání ádostí o dotaci. V návrhu rozpoètu se také poèítalo s poøádáním ji tradièních kulturních
a sportovních akcí. Dále bylo odsouhlaseno
posílení poètu tøídících kontejnerù v Radenínì a Kozmicích o dalí stanovitì, pøièem
o kontejnery byla poádána spoleènost EKOKOM, která je poskytuje formou zápùjèky.
V diskusi p. Kraus, který zastupuje obec
v Mikroregionu Táborsko, informoval o navýení poplatkù za pùjèení mobiliáøe - stanù,
skákacího hradu, stolù. Zastupitelé dále nesouhlasili s prodejem èásti pozemku v Bítovì
za úèelem pøístupu k pozemkùm soukromého vlastníka a odsouhlasili pøístup øeit formou sluebnosti. Také se projednával návrh
ji 6. aktualizace Programu obnovy venkova
pro obec Radenín. Ta zahrnuje akce, které by
se mìly v tomto volebním období realizovat.
Zastupitelé mohli do dalího zasedání seznam doplnit. Dùleitým bodem diskuse byla
i otázka výchovných zásahù v obecních lesích. Je zde znaènì zanedbána proøezávka
mladých hustých porostù, proto se odsouhlasilo hledat externí firmu, která by pomohla
výchovné zásahy v pøijatelné dobì realizovat.
Øeila se i otázka trvalého pøipojení vrtu
v Kozmicích na vodojem. Dále byl schválen
pøíspìvek obce na Bìh Milénia, jen poøádá
Z v Chýnovì poèátkem ledna 2019. Z øad
obèanù zaznìla pøipomínka, e by obec mìla
jednat se ZD Hroby, aby v dobì nedostatku
vody byl minimalizován odbìr vody pro zvíøata a také potøeba øeit opravu místní komunikace v Nuzbelích, která je silnì zatíena dopravou v dùsledku uzavírky mostu na komunikaci 2. tøídy. Na závìr byl jetì dotaz
na øeení úpravy zelenì na návsi v Bítovì,
kam byl pozván dendrolog k posouzení bezpeènosti døevin.

Rozpoèet Obce Radenín
na rok 2019
 VÝDAJE 
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Druhé jednání zastupitelstva

Druhé jednání probìhlo 18. 12. 2018.
Na úvod starosta omluvil z jednání
sl. Janurovou a p. Køivánka.
Hlavními body zasedání bylo schválení rozpoètu obce na rok 2019, který
zastupitelé odsouhlasili jako vyrovnaný (blií informace jsou v tabulkách
rozpoètu). Druhým bodem bylo schválení 6. aktualizace Místního programu
rozvoje venkova na období 2019-2023.
Návrh z 1. zasedání byl rozíøen o rekonstrukci veøejného osvìtlení v Hrobech a Nuzbelích, kterou vyvolal zámìr spoleènosti E.ON uloit rozvody
NN do kabelù a odstranit stávající
sloupy, na nich je mimo NN instalováno i veøejné osvìtlení. Obec bude mít
monost uloit kabel pro veøejné osvìtlení spoleènì s kabelem E.ON, musí
vak mít vlastní sloupy, nebo ty staré
betonové koupit. Zastupitelé se shodli, e bude vhodnìjí postavit sloupy
nové a také neroziøovat poèet stávajících svìtel. Dalím dùleitým bodem
jednání bylo schválení podání ádostí o dotaci na realizaci pøipravovaných
zámìrù v roce 2019, jak vyadují dotaèní programy. Jedná se o posílení
zdrojù pitné vody pro Hroby a Nuzbely, opravu výjezdu z Kozmic, výmìnu oken v KD v Terezínì a opravu
kaplièky v Kozmicích.
Dále byl starosta povìøen výkonem
opatrovnictví obce Radenín a jmenován redaktorem Radenínského ètvrtletníku. Také se øeila ádost o odkoupení èásti obecního pozemku za úèelem
odvodnìní domu soukromého vlastníka. Zastupitelé se shodli, e odvodnìní na obecním pozemku umoní formou sluebnosti a pozemek obec prodávat nebude.
V diskusi se probíraly tyto
dùleité záleitosti:
â Výskyt kùrovce v obecních lesích,
kde probìhla tìba harvestorem v objemu 760 m3 vytìené hmoty. Prodej
døeva je velmi obtíný a cena velmi
nízká. Proto zastupitelé schválili, e
obèanùm a vlastníkùm rekreaèních
objektù v obci Radenín bude nabídnuta monost odkoupení døeva za
cenu, která se odvíjí od nákladù na
tìbu a cenu, za kterou se nechá
v souèasné dobì døevo prodávat. Blií informace viz samostatná nabídka.
â Zastupitelstvo schválilo na základì
pøedloených nabídek uzavøení smlouvy na výchovné práce v lese v objemu do 150 tisíc v roce 2019 s paní
Zuzanou Janù, IÈ 01615173, z Kozmic.
â Zastupitelé schválili nabídku k odkoupení pozemkù pod místní komunikací v Laanech u èp. 6 a 18 a
uloili zpracovat pro výkup pozemkù geometrický plán.

â Na základì kamerové prohlídky
bylo zjitìno, e kanalizace pod
výjezdem z Kozmic je na nìkolika
místech zborcená a bude nutno ji
opravit pøed poloením nového
povrchu. Zastupitelé rozhodli, e
opravu provede drobná provozovna

obce a to co nejdøíve tak, aby dolo
k dostateènému utuení výkopu pøed
poloením nového povrchu.
â Dále byla odsouhlasena oprava
hasièské støíkaèky Tohatsu a sloení komise pro inventuru majetku obce.

Rozpoèet Obce Radenín na rok 2019  PØÍJMY 

PODÌKOVÁNÍ

Ji pøed Vánocemi pøilo na obec
v Radenínì toto pøání
a podìkování:
Pevné zdraví do nového roku,
zvlátì kuchaøkám za dobré
obìdy a paní Janì Cílkové
a bývalému starostovi panu
Krausovi za donáku a ke stolu.
Moc dìkuje
paní Melicharová

NABÍDKA

k prodeji
kùrovcového
døeva
Na základì rozhodnutí zastupitelstva
nabízí obec Radenín k prodeji
obèanùm a vlastníkùm rekreaèních
nemovitostí na území obce Radenín
døevo napadené kùrovcem.
Cena za 1 prm (prostorový metr)
døeva vytìeného samovýrobou
je 300 Kè, za døevo ji vytìené
a na skládce pak 700 Kè. Objednávky
pøijímá Drobná provozovna obce,

tel. 606 285 577 .

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:
Martinù Karel
Janura Josef
Knotková Marie
Melichar Jaroslav
Krátoková Anna
Lexová Jarmila
Jindrák Stanislav
Balínková Libue
ípová Boena
Cílková Jana
Petrílka Frantiek
Pováø Jan
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Proè tøídit odpad

plasty s pøímìsí jiných materiálù (videokazety,
kabely apod.) a také hygienické potøeby
(kartáèky, apod.) - to patøí do popelnice.
Kontejner na textil: pouité èisté obleèení,
obuv, hraèky, kabelky, pásky - ve zabalené
napø. do igelitové taky èi pytle. Nepatøí sem
zneèitìné odìvy a obuv.
A jetì jedna vìc - poøádek je vizitkou
chování kadého z nás. Pøedpokládám, e ani
doma nikdo neodkládá odpady mimo ko.
Prosím, nedìlejte to ani u kontejnerù, je to
vizitkou kadé vesnice. Ve se nechá rozbít,
rozebrat èi upravit tak, aby se to nechalo vhodit
do pøísluného kontejneru - velké krabice, velké barely,
plastový nábytek a dalí. A pokud to snad nedokáete,
mùete to odloit do sbìrného dvora v Drobné provozovnì
v Radenínì.
Novinkou je od ledna zavedení sbìru vyslouilých
monoèlánkù. V prodejnách v Radenínì, Hrobech, Terezínì
a Kozmicích jsou instalovány krabice, do kterých mohou
obèané odkládat vybité monoèlánky z ovladaèù, hraèek,
baterek, rádií apod. V Bítovì bude krabice v klubovnì
hasièù.Baterie jsou nebezpeèným odpadem, který by nemìl
pøijít do popelnic a také by se nemìl rozmoèit, protoe
uvolòuje øadu nebezpeèných látek. Vhozením starých baterií
do tìchto krabic zajistíte, e se z nich vyuije recyklovatelná
èást a zbytek bude správnì znekodnìn. Do obchodù
chodíme vichni, take je to pouze na naem pøístupu ke
svému prostøedí. Váhovì a objemovì se sice nejedná
o zásadní zlepení výtìnosti vyuitelných sloek
z odpadu, ale z hlediska ochrany pùdy a vody je to dalí
krok potøebným smìrem. Novì lze také odloit drobné
vyslouilé elektrospotøebièe do boxu na obecním úøadu.
A jak skonèilo tøídìní v roce 2018? Kadý obèan na
Radenínsku vyprodukoval prùmìrnì 254 kg smìsného
odpadu (ukládá se do popelnice), vytøídil 44,65 kg papíru,
plastù, skla a kovù a dále odloil témìø 128 kg bioodpadu
do velkých zelených kontejnerù (ten se ale nepoèítá do
recyklace). Take obèané vytøídili necelých 17% z produkce
smìsného odpadu. Cílem je ale recyklovat 50% vyprodukovaných odpadù, proto se musíme nad svým chováním vichni zamyslet.Tøídìním se musí zaèít zabývat vechny obce,
Radenín nevyjímaje. V øadì obcí se to daøí, take je to urèitì
v naich monostech, pokud budeme vichni ochotni vìci øeit.

Advent na Radenínsku

stovky, bylo pøipraveno pohotìní - èaj (i nìèím lepím
ochucený), vánoèky, perníèky. Vánoèní strom proti obecnímu úøadu byl krásnì ozdobený a koledy navodily hezkou
vánoèní atmosféru jak u dìtí, tak dospìlých.
Také v Laanech se letos podruhé seli místní a rozsvítili
si krásnì ozdobený vánoèní strom u èekárny. K zazpívaným
koledám pøi el. varhanech se podával teplý èaj a punè
s cukrovím a dobrá nálada opìt provázela celou akci. Bylo
tu okolo 25 lidí a vem se také líbila.
V Bítovì se seli zase k Mikuláské nadílce, která byla
spojena také se zpíváním koled u ozdobeného stromku
u kaplièky. Poté se úèastníci, kterých bylo okolo 20, odebrali
do místní klubovny, kde Mikulá za pøítomnosti èerta
a andìla seèetl jak høíchy, tak dobré skutky pøítomných a po
povinné básnièce a slibu, e se polepí, dostal kadý
malý dáreèek.
Letos poprvé se vánoèní strom rozsvítil i v Kozmicích
na dìtském høiti. Selo se okolo 40 lidí, nìkteøí se pøidali
i ke zpìvu koled, které hrál na harmoniku malý Honzík J.
Rozdávaly se nápoje na zahøátí, protoe zrovna prelo èaj, punè a dalí dobroty. Akce byla sice zorganizována na
poslední chvíli, ale místní si slíbili, e se pøítì bude urèitì
opakovat.

Jak asi u moná víte z médií, èekají nás
zmìny v oblasti nakládání s odpady. Od roku
2024 zákon stanovuje zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu. A moná u
v roce 2020 bude výraznì navýen poplatek za
ukládání odpadù na skládku, pokud obèané
obce nebudou dostateènì tøídit své odpady pro
dalí zpracování.
Poplatky za skládkování mají podle nìkterých scénáøù vzrùst a 4x, pokud se nepodaøí
docílit stanovené úrovnì tøídìní. Co by to znamenalo v rozpoètu obce lze odvodit z tabulek, které
pøedstavují rozpoèet obce na rok 2019.
Musíme se tedy zaèít tøídìním zabývat. Obec je tvoøena
obèany a ti jediní mohou tøídìní zvýit. Poádali jsme o dalí
dvì tøídící stanovitì, aby ve vìtích obcích byla mení
vzdálenost ke tøídícím nádobám a obèané to mìli snaí.
To je ale pouze jedna èást problému. Druhou èást tvoøí
kvalita vytøídìného odpadu. Bohuel si nìkteøí pletou tøídící
kontejnery s velkou popelnicí a vhazují tam odpad, který
tam nepatøí. Pokud je zneèitìní pøíli veliké, nelze takový
obsah na tøídící lince zpracovat a celý kontejner pak putuje
na skládku. Tím se snaha tìch poctivých znehodnocuje.
Pro zlepení nejen mnoství, ale i kvality tøídìní proto
uvádím, co do jednotlivých kontejnerù patøí:
Kontejner na sklo: sklo barevné i èiré (láhve,
sklenìné pøedmìty). Nepatøí sem zrcadla, drátìné
sklo a autoskla, árovky, záøivky, keramika a porcelán nebo obrazovky.
Kontejner na papír: èistý, suchý, nezneèitìný
papír (noviny, knihy, krabice apod.). Rozhodnì sem
nepatøí celofán, mokrý papír, papír zneèitìný
barvami, ropnými látkami apod., kapesníèky a ubrousky,
samopropisovací papíry èi tetrapakové obaly (od mléka,
dusù apod.).
Kontejner na plast: plastové obaly od kosmetiky, domácí hygieny èi potravin, èisté fólie, PET,
lze vhazovat i prázdné tetrapakové obaly (napø.
od mléka, dusù apod.) a èistý polystyren (bez dalích
stavebních materiálù). Do tohoto kontejneru nepatøí
molitan, plastové nádoby zneèitìné ropnými látkami èi
barvami, umìlé textilie, linoleum, guma, výrobky z PVC,

V letoním roce se opìt seli obèané na Radenínsku,
aby oslavili zaèátek období adventu rozsvícením vánoèního
stromu.
V Radenínì si místní pøipravili krásné pásmo zpívaných
vánoèních písní a koled pøi el. varhanech a kytaøe pod
vedením p. Boháèe. Pro návtìvníky, kterých se selo okolo
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Historické zajímavosti

Vèelín Rudolfa Krakovského z Kolovrat na Sedleèku
Rudolf Krakovský z Kolovrat se narodil 9. ledna 1830
v Praze. Byl synem Jindøicha Krakovského z Kolovrat a jeho
manelky Kathariny rozené von Kleinberger, majitelù statkù
Radenín, Hroby a Oblajovice. Rudolf vyrùstal v Praze, kde coby
dospívající chlapec navtìvoval malostranské gymnázium.
V dospìlosti vak radìji trávil èas na jihoèeských statcích svého
otce, kde se intenzivnì vìnoval vèelaøení, zálibì mezi lechtou
nepøíli obvyklé. Provoz vèelínù, by panských, byl toti
v minulosti doménou spíe faráøù a pøísluníkù niích lidových
vrstev, kteøí se od druhé poloviny 19. století sdruovali ve
vèelaøských spolcích.
Nicménì Rudolf se rozhodl na Sedleèku, malé osadì
nedaleko hrobského zámku, vybudovat pozoruhodný vèelín,
v nìm sám choval známé druhy vèel (vlaky, dalmatinky
a krajinky neboli kraòky). Hrabì se vak nesoustøedil pouze
na bìný chov a produkci medu, mìl i jiné cíle. Roku 1870
zaloil na vrchu Blaník první oplozovací stanici vèelích matek
ve støední Evropì. Tam se s nìkolika pomocníky pravidelnì
vydával a jak sám uvedl: aby své vdávání chtivé dalmatinské,
vlaské a krajinské panenky - s peèlivì vybranými enichy trubci - zasnoubil v odlehlosti umného boru, kde prý se nejlépe
daøívá - láska! Také se snail vylechtit ideální druh vèely,
která by byla nejen maximálnì uiteèná, ale také krásná pro
lidské oko. Spoleènì s faráøem Janem Stáhalou a Eduardem
Corim (1812-1889), pøedsedou Spolku pro zvelebení chovu
vèel v Èechách, spolupracoval v otázce plemenného chovu
z dováeného chovného materiálu. Hrabì si jako jeden z prvních nechal na svùj vèelín na Sedleèku posílat jedno z nejkrásnìjích plemen vèely medonosné - takzvané cyperky
z ostrova Cypru (Kypru).
Tomuto plemeni a jeho køíení s domácími druhy se vìnoval
s mimoøádnou pílí a vytrvalostí. Vdy jenom zdárný pøevoz
cyperek na Sedleèko se zdál být témìø nemoný. Ji samotné
zakoupení se jevilo pomìrnì problematickým a to i pøesto, e
se prodej vyjednával prostøednictvím konzulátu. Tuzemci se
toti obávali, e zájemci mají v úmyslu na cyperkách v první
øadì vydìlávat. Celý proces byl proto pomìrnì zdlouhavý.
Kdy u koneènì dolo k pøevozu vèel, objevily se dalí potíe.
Celkem dvanáct pokusù selhalo, jeliko roj pokadé dalekou
cestu nepøeil. Zadaøilo se a roku 1872. Cena ivé cyperské
matky s ohledem na pøedchozí zahynulá vèelstva se tak
vyplhala na horentních 300 zlatých. Hrabì vak investice
nelitoval a v nadìji, e se cyperky pøizpùsobí zdejímu podnebí,
zaèal toto doposud v naí zemi exotické plemeno se znaèným
zapálením studovat. Cyperky v sobì sluèovaly vechny dobré
vlastnosti jiných druhù vèel, které Rudolf na Sedleèku choval.
Byly krásnì luté jako vlaky a zároveò stejnì plodné jako
dalmatinky a krajinky. Svojí pílí ve snáení a stavìní vak
zmínìné druhy jetì pøedèily. Na druhou stranu nebyly pøíli
vhodné pro nezkuené chovatele, jeliko mìly velmi vznìtlivou
a útoènou povahu. Vèelaøova èítanka z roku 1909 uvádí, e
jejich chování vzbuzuje strach i u nejotuilejích vèelaøù. Tato
skuteènost vak nijak neubrala na Rudolfovì fascinaci cyperkami.
Cílem jeho finanènì nákladného a usilovného vèelaøení bylo
pro nai milou vlast, krásné, ulechtilé a pøi tom nejvý
pøièinlivé vèelí plemeno zaopatøit, vypìstit a pak po ví vlasti

Vánoèní turnaj ve stolním tenise
V hostinci u Kaèenù v Radenínì se selo 26. 12. 2018
celkem 9 pøíznivcù stolního tenisu na tradièním Vánoèním
turnaji. Vítìzem se stal p. Tousek, druhý byl p. Roll, tøetí
p. Valenta. Dále bylo poøadí p. Czesnak M., Èerný M.,
Kaèena, Drahota J., Smith a Czesnak D. Na závìr turnaje
úèastníci posedìli u tataráku, pobesedovali pøi pivíèku
a popøáli si hodnì zdraví v novém roce.
Sponzorùm akce, obci Radenín a firmì Regulus
dìkuje poøadatel Jaroslav Kaèena.

rozíøit! A to se mu také povedlo.
Bìhem prvního roku odchoval od
pùvodní cyperské matky více ne
sto mladých a do tøí let se mu podaøilo
pocypertit celý svùj chov èítající
zhruba 300 úlù. Rozhodl se také
zakoupit druhý cyperský roj, aby mìl
dalí královnu pro pøípad, e by první
zemøela. Zároveò si v lesích na Blaníku
daleko od vech úlù zøídil jetì jeden vèelín, kde odchovával
pouze èisté cyperské matky. Hrabì nemìl v úmyslu na novém
plemeni nikterak vydìlávat a pocypertìná vèelstva coby
mecená nezitnì rozdával jiným vèelaøùm.
Rudolfùv vzornì udrovaný vèelín vzbuzoval znaèný zájem
u øady èeských i moravských chovatelù, kteøí na Sedleèko jezdili
cyperky pozorovat a studovat. Vèelín navtívil napøíklad Jan
Datel, pøedseda Vèelaøského spolku pro Èechy a autor knihy
Praktický vèelaø. Byl naden vlídným pøijetím hrabìte,
pøedevím vak cyperkami a vím, co na Sedleèku vidìl. Rudolf
zde toti pro své hosty pøipravil malou výstavu rùzných
vèelaøských nástrojù a úlù. Návtìvníci zde mohli mimo jiné
obdivovat také úl, ve kterém byl zdárnì dopraven první
cyperský roj na Sedleèko. Pozornost si zasluhovala i Rudolfova
bílá porcelánová fajfka dekorovaná malou vèelkou, která
dokonale podtrhovala skuteènost, e její vlastník byl vèelaøem
tìlem i duí.
Hrabì se ve vèelaøském oboru také veøejnì angaoval. Byl
èlenem øady spolkù a organizací a výraznì se zaslouil o zesílení
stykù s pøedstaviteli støedoevropského vèelaøení. Podporoval
poøadatele celozemských vèelaøských sjezdù a organizátory
tématických výstav pøedstavující tento obor irí veøejnosti.
Spolupodílel se napøíklad na pøípravì velkolepé mezinárodní
vèelaøské výstavy konané v Praze roku 1879, za co získal
èestné uznání.
Rudolf Krakovský z Kolovrat nebyl pouze zapálený vèelaø,
ale také velký lidumil. Bìhem období, kdy il na hrobském
zámku a nedaleko od nìj provozoval vèelín, si získal srdce
tamìjích obyvatel. Dochovaná hrobská obecní kronika se
zmiòuje o tom, jak na Sedleèku pravidelnì poøádal veselice,
na nich se scházeli dospìlí i omladina z okolních obcí. Sám
hrabì pøi nich hrával na flainet, lidé tanèili a dìti poøádaly
závody v pytlích a jiné soutìní zábavy. Kdy vak roku 1878
zemøel Rudolfùv otec Jindøich Krakovský z Kolovrat, panství si
rozdìlili jeho potomci. Dcera Jindøika provdaná hrabìnka Baillet
de Latoure získala Radenín, Rudolf zdìdil Oblajovice a Hroby
i s osadou Sedleèko pøipadli nejmladímu Aloisovi. Ten se vak
záhy rozhodl panství prodat svému vagrovi Josefovi Baillet
de Latoure, èím definitivnì skonèilo Rudolfovo aktivní
vèelaøské poèínání na Sedleèku. Nicménì ani Rudolf si nedaleký
oblajovický statek neponechal a za 160 000 zlatých jej prodal.
Následnì se vrátil do rodné Prahy, kde také 25. èervna roku
1903 po dlouhé nemoci ve vìku 73 let zemøel. Byl pochován
v rodinné novogotické hrobce na høbitovì v Hrobech, nedaleko
zámku a patronátního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde
jsou pochováni starí èlenové jeho rodu.
Mgr. Anna Fierová
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VÁNOÈNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Fotbalisté Petrastavu Radenín po dvou letech vyhráli Vá n o è n í t u r n a j 
v sálové kopané v Obratani.
Ve 12. roèníku 28. 12. 2018 jako jediní neztratili ani bod. Druhé skonèily
Draice a tøetí Dopijem a pudem. Zajímavý byl zápas o esté místo, kde se utkal
na turnaji nejstarí tým Radenína s nejmladím Meteoritem Tábor. Viz.
tabulka. Turnaj zahájil starosta obce Radenín Jan Fier a Jan Petrù z Radenína,
kteøí zároveò pøedali hráèùm ceny a slavnostnì turnaj zakonèili. O letoní roèník
byl opìt velký zájem a byl to jeden z nejkvalitnìjích turnajù.

KONEÈNÁ TABULKA TURNAJE
Tým
skóre body
1. Petrastav Radenín 22:4
18
2. Draice
9:7
11
3. Dopijem a pudem
11:4
10
4. Kozmice
14:9
10
5. Lejèkov
9:11
8
6. Meteorit Tábor
5:20
3
7. Radenín
2:17
0

rozhodèí: Dvoøák Jan, Petrù Jan
sympaák: Hanka Filipová
Podìkování patøí vem hráèùm za
úèast, Ondrovi a Jardovi v obèerstvení, Honzovi Petrù a sponzorùm:
Obec Radenín, Petrastav Radenín,
Dedra, Intersnack Choustník.
POØADATEL: Sedláèek Lubo

Vítìzné mustvo PETRASTAV RADENÍN

S I LV E S T R O V S K Ý F O T B A L
Rok 2018 na Radenínsku zakonèil tradièní silvestrovský fotbálek na høiti v zámecké zahradì v Radenínì. Byl to
ji osmý roèník. Utkání se hrálo za pìkného poèasí 2 x 30 minut. Zápas opìt navtívilo hodnì divákù a zpøíjemnili si tak
poslední odpoledne v roce.
Bilance po utkání 4-2-2.

Radenín A (Sparta)

3 : 3 (2:1) Radenín

Radenín A (Sparta): Petrù P.  Petrù Jan st., Petrù Jan ml., Knotek,
Drahota, Èerný, Slezáèek D., Sedláèek Daniel, Rachaè, Podlaha

B (Slavia)

Radenín B (Slavia): Lexa J.  Sedláèek L., Janù L., Smitka,
Kopecký J., Fier, Vaníèek J., trincl F., Vaníèek D., Lexa D.,
Janù P., Kalab
Branky: Slezáèek, Drahota, Petrù Jan ml.  trincl Filip, Janù Patrik, Sedláèek L.
Rozhodèí: Kraus Jaroslav
Divákù: 40
Stránku
pøipravil
Sedláèek
Lubo
Po skonèení zápasu a spoleèném pøípitku se u Petrýse podávala èesneèka
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