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SLOUPEK:

Z jednání
obecního zastupitelstva
6. mimořádné zastupitelstvo obce
Zasedání se konalo 24. března 2021
a důvodem bylo schválení výběrového řízení na nové auto pro svoz
komunálního odpadu. Dodavatelem
je firma Komunální technika s.r.o.
z Brandýsa nad Labem a cena za
auto je 4.816.900,– Kč bez DPH
(obec si většinu DPH může odečíst). Podvozek bude od firmy Renault, třínápravový se zadní řiditelnou nápravou, nástavba bude s tzv.
rotopresem a bude vybavena vážním systémem pro vážení obsahu
nástavby za účelem zjištění množ-

ství svezeného odpadu v jednotlivých obcích. Auto by mělo být dodáno na podzim letošního roku.
Dosavadní auto, staré 16 roků, zatím zůstane jako záložní pro případné záruční závady na novém autě a
později se ho pokusíme prodat.
Z důvodu celosvětové pandemie byly bohužel omezeny dodávky čipů do
všech typů aut (stejně tak počítačů a
mobilních telefonů apod.) a tak se
dodávka auta pravděpodobně zpozdí oproti vysoutěženému termínu
o cca 10 týdnů.

18. zasedání
zastupitelstva obce
Jednání se konalo 27. dubna od 19 hodin na obecním úřadu. Přítomno
bylo 8 z devíti zastupitelů. Pr vním bodem programu byla úprava ceny
dřeva prodávaného občanům obce a majitelům rekreačních objektů na
území obce – viz samostatný článek.
V oblasti pozemků zastupitelé neschválili prodej pozemku v k.ú. Hroby a
pověřili starostu projednat prodej nejen se žadatelem, ale také se
sousedním vlastníkem. Pozemků se také týkalo schválení přípravy
směny pozemků s Jihočeským krajem, kdy obec má zájem majetkově
vypořádat pozemky kraje, které užívá a nabízí za ně své pozemky pod
krajskou komunikací směrem na Chrbonín.
/pokračování na str. 2/

Tak konečně přišlo jaro. Ale
většina z nás asi nebyla z toho
letošního příliš nadšená. Mám
na mysli především průběh počasí. Bylo chladno, skoro denně
pršelo a práce na zahrádkách a
na polích se prováděly obtížně.
Byli jsme zvyklí na teplé květnové dny, které se ale letos daly
spočítat na prstech jedné ruky.
Nicméně v průběhu počasí přece jen lze spatřovat také určité
klady. Tohle počasí by mohlo,
když ne zastavit, tak alespoň
výrazně snížit množení kůrovce v lesích. Ty trpí kalamitou už
třetí rok, a pokud by se opakovalo loňské jarní počasí, tak bychom už asi letos přišli o všechny vzrostlé porosty. A pokud by
nám zmizely lesy, kam bychom
chodili na houby či na procházky? A pravděpodobně by se to
projevilo i na zásobách vody pro
obecní vodovody.
Takže platí ono staré přísloví, že
všechno špatné může být někdy
i pro něco dobré. Neklesejme
tedy na mysli a věřme, že léto
nám to vynahradí. Covid se zdá
být na ústupu a připravuje se
otevření kulturních či sportovních akcí. Už nám to všem citelně chybí. Přeji Vám všem, ať
si užijete všech odpíraných radovánek a ať Vám k tomu slouží
zdraví.
Jan Fišer
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Zastupitelé dále schválili vyřazení
dlouhodobého majetku obce – jedná se o investici do nákupu pozemku pod rybníkem v Kozmicích
v roce 2001, kdy se nákup nepodařil z důvodu zablokování prodeje
jedním z vlastníků a v majetku zůstala investice do geometrického plánu
a návrhu kupní smlouvy.
Byla schválena podpora místním
spolkům – Tělovýchovné jednotě
Radenín-Kozmice, Fitness Bikers
Teamu a 5M Fuchs Racingu na
činnost. Situace okolo koronaviru
se začíná lepšit a je tudíž šance, že
se obnoví činnost spolků v plném
rozsahu.
V dalších bodech nebyla schválena
podpora Linky bezpečí, naopak byl
schválen návrh zadání změny č. 2
územního plánu Radenín, kter ý se
týkal požadavků vlastníků sítí a také
rozpočtová opatření č. 2 a 3.
Zastupitelé byli seznámeni také s
plněním úkolů z minulých zastupitelstev a s činností obce. Byla podepsána smlouva na dodávku nového svozového vozidla na komunální odpad – auto by mělo být dodáno
do konce listopadu 2021. Na rybník
Dolejší Klíšťovský byla MZe formálně schválena žádost o dotaci a čeká
se na přidělení finančních prostředků. Zahájeno bylo výběrové řízení

na zhotovitele záměru výstavby ČOV
Radenín a s tím souvisejících kanalizačních sběračů, propojů a tlakové
kanalizace. V této souvislosti zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostu, kteří jsou členy výběrové
komise, k rozhodování v pr vním
kole výběrového řízení, které je vedeno na kvalifikační požadavky.
Schválení zhotovitele po splnění
kvalifikace na základě ceny provede
zastupitelstvo obce. Zastupitelé dále
obdrželi informaci o finančním hospodaření obce za 1. čtvrtletí, kdy příjmy byly plněny na 23,12 % a výdaje
na 14,14 %. Drobná provozovna provedla údržbu dřevin podél místních
komunikací. Proběhlo jednání s projektantem na opravu smuteční síně
na hřbitově v Hrobech (letos by se
měl zpracovat projekt a v příštím roce by bylo možno požádat o dotaci) a
na pasport koupaliště v Kozmicích,
na jehož základě bude r ybník povolen (koupaliště se stavělo v 80. letech min. století v akci „Z“ a nemá
potřebná povolení).
V rámci diskuse bylo zastupitelstvo
informováno o zpracovávání geometrického plánu na výkup pozemků pod komunikací z Nuzbel do
Lažan. S většinou vlastníků se podařilo dohodnout výkup pozemků.
Pozemky Státního pozemkového
úřadu by měly být obci převedeny
bezplatně.

STĚHOVÁNÍ ORDINACE
MUDr. Luďka Bartáka
z Chýnova
MUDr. Luděk Barták oznamuje svým pacientům, že jeho
ordinaci praktického lékaře stěhuje z Chýnova do Tábora.
Adresa nové ordinace je Husovo nám 530/5, 390 02 Tábor.
Jedná se o budovu lékařského domu Tabačka, ordinace je
v 1. patře. Změna místa ordinace nastane k 1. září 2021.
Důvodem změny jsou nevyhovující hygienické podmínky stávající provizorní ordinace.
Pacienti registrovaní u dr. Bartáka zůstávají nadále v jeho péči,
pokud sami nebudou chtít změnu. Není tudíž
potřeba měnit registraci, dr. Barták je
nadále připraven o své pacienty pečovat.
Tel. spojení bude 602 464 245,
mailová adresa: pl.ap@email.cz.

Novinky
v oblasti odpadů

Obec pořídila do Bítova, Terezína,
Nuzbel a Lažan nové nádoby na
drobný kovový odpad. Šedivé nádoby jsou umístěny u stávajících třídících nádob na papír, plast a sklo.
Jsou určeny k odkládání plechovek
od různých konzerv a drobného kovového odpadu, který není znečištěn nebezpečnými látkami (např.
bar vy, ropné látky apod.). Neslouží k odkládání elektrozařízení.
Svoz malých nádob bude zajišťovat
Drobná provozovna. V Radeníně a
Kozmicích budou zbývající třídící
stanoviště doplněna kontejnery na
kovový odpad.
Dále byla pořízena nádoba na sběr
upotřebených jedlých olejů a tuků
na stanoviště v Radeníně před obecním úřadem. Do ní lze vkládat použité jedlé tuky a oleje ze smažení či
fritování apod. v uzavřených PET
lahvích. V Kozmicích se za cca 1 rok
sebralo 35 kg těchto olejů a tuků.
Občané, pokud tyto odpady nechtějí využít v domácím drobném chovu,
mohou také upotřebené jedlé oleje
a tuky odkládat do sběrného dvora
v Radeníně. Tuky a oleje rozhodně
nepatří vylévat do kanalizace, kde
mohou způsobovat ucpání především menších průměrů přípojek a na
čistírnách způsobovat problémy se
zanášením technologických částí.
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Situace
v lesích
Lesní hospodářský plán na období
2022 až 2031 začala zpracovávat
firma Lesní projekty České Budějovice a.s. Stávající plán končí 31. 12.
2021 a obec musí mít zpracovaný
nový plán, protože hospodaří na více jak 50 ha lesa. Vysoká míra napadení porostů kůrovcem způsobila, že výše těžeb povolená do roku
2021 byla v roce 2020 překročena
a obec proto požádala o navýšení
celkové výše těžeb o 6,5 tis. m3 dřeva. V současné době je navýšení již
schváleno.
Těžba kůrovcového dřeva pokračovala v březnu a dubnu v porostech
na Obůrku (Kozmice) a v květnu
pak porostech na Vršku. Čeká nás
ještě těžba nových napadených porostů na Katově a suchých porostů
na Blaníku (Kozmice) a také suchých
porostů na Bítovsku. Prodejní cena
za kůrovcovou kulatinu se pohybovala okolo 1000 – 1200 Kč, cena čerstvého dřeva se nyní dostává téměř
na běžnou výši okolo 2 – 2,5 tis. Kč.

Odečty
vodoměrů
Na přelomu června
a července budou
předsedové osadních výborů opět
zajišťovat odečty vodoměrů. Ze strany vlastníků nemovitostí je nezbytné zajistit spolupráci při této činnosti a případně reagovat na zanechané vzkazy, pokud nebudou zastiženi a vodoměr se nepodaří odečíst.
V místních částech obce, kde proběhla výměna vodoměrů, se odečte
nový vodoměr. Spotřeba vody se v
těchto případech stanoví na základě
záznamu odečtu starého vodoměru,
jehož stav byl v době výměny zkontrolován vlastníkem a potvrzen jeho podpisem. Spotřeba od minulého
odečtu se přičte k údaji na vyměněném vodoměru.
Cena za vodné a stočné se v letošním roce nemění a zůstává stejná
jako v sezóně 2019/2020.

Na jaře byly vybudovány na Kozmicku dvě nové oplocenky na plochách vyklizených po těžbě v předjaří letošního roku. Na Bítovsku se
vysadilo 1900 ks sazenic smrku a
do oplocenek na Kozmicku 4700 sazenic buku a jedle. Bohužel se začal
už projevovat výrazný nedostatek
sazenic, takže se plochy neosázely
v celém plánovaném rozsahu a bude se pokračovat na podzim, pokud

budou dodrženy sliby, že sazenic už
bude dostatek. Obec požádala o dotaci na obnovu porostů na krajský
úřad ve výši 180 tis. Kč. Uvidíme, jak
budeme úspěšní a jakou částku v
současné složité situaci vyvolané
koronavirem obec nakonec obdrží.
V současné době máme přiznánu
dotaci ve výši necelých 54 tis. Kč.
Do podzimu musíme ještě vyklidit
některé paseky od klestu.

Nové podmínky prodeje dřeva občanům
Dubnové zastupitelstvo obce schválilo nové podmínky prodeje dřeva občanům obce Radenín a vlastníkům rekreačních objektů na území obce.
Cena pro samovýrobu paliva je stanovena na 200 Kč/prm, přičemž k
platbě bude docházet na základě přeměření vyskládaného dřeva v metrových délkách. Pokud bude někdo mít zájem o samovýrobu pro účely
3
řeziva, je cena stanovena na 1000,– Kč/m . Tyto ceny platí, pokud bude
těžba a úklid zbytků po těžbě proveden do 1 měsíce od předání stromů
k těžbě. Pokud bude provedena pouze těžba a nikoliv i úklid po těžbě,
cena se navýší o 90 Kč/prm. Pokud se těžba ve stanoveném termínu
neuskuteční, bude automaticky zrušena smlouva o samovýrobě.
Prodej dřeva na palivo či
na řezivo ze skládek se
bude odvíjet o ceny, za
kterou se v daném čtvrtletí prodává dřevo na trhu. Palivo bude poskytováno v sortimentu KPZ
či surák.
Místo těžby a předávání
stromů k těžbě a následně přeměřování dřeva bude zajišťovat odborný lesní hospodář, pan Hána
(tel. 739 632 061).
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Co se dělo v obci
ČOV Radenín
– začíná dostávat konkrétnější podobu. 1. dubna byla vypsána dotace
ministerstva zemědělství na čistírny odpadních vod a kanalizace pro
malé obce. Žádost o dotaci pro
Obec Radenín zpracovává externí
firma. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby,
které podle podmínek dotace musí
být dvoukolové. Do druhého kola
postoupilo 5 firem, které mají do
24. června čas doručit cenové nabídky.
Pokud obec dotaci získá (max.
výše dotace je 70% uznatelných nákladů) a pokud se podaří vše na
ministerstvu zemědělství včas vyřídit, práce by mohly začít ještě
letos na podzim. Všechna povolení ke stavbě máme již vydaná.

Legalizace koupaliště
v Kozmicích
– vyžaduje zpracování tzv. pasportu stavby a manipulačního řádu na
vodní dílo. Tyto dokumenty byly
objednány u firmy VHS Projekty z
Tábora. Obec v roce 2019 získala
do vlastnictví veškeré pozemky
pod tímto vodním dílem. Součástí
pasportu bude i zaměření rybníka,
kter ý se nacházel na lesním pozemku. Obec požádala o vyjmutí
pozemku z lesa, což jí bylo schváleno. Vše by se mohlo stihnout do
konce roku 2021, popř. do počátku
roku 2022.

300 tis. Kč). Nyní probíhá výběrové
řízení na zhotovitele a práce musí
být provedeny do konce letošního
roku.

Místní komunikace
z Nuzbel do Lažan
– se téměř celá nachází na soukromých pozemcích. Obec proto
zadala zpracování geometrického
plánu, na základě kterého budou
postupně vykupovány pozemky od
vlastníků. Tento krok je důležitý
pro další údržbu komunikace, neboť dotace jsou vázány především
na komunikace, které mají vypořádány majetkové poměry.

Smuteční síň
na hřbitově v Hrobech
– vyžaduje poměrně zásadní opravy. V letošním roce se snad podaří
realizovat majetkové vypořádání
pozemků pod stavbou a předpokládáme zpracování projektu, na
jehož základě bude možné požádat
o dotaci. Pokud se vše podaří, oprava by měla proběhnout v příštím
roce. Projektování bude vyžadovat odkrytí vnitřních podhledů ve
vlastní síni, proto se předpokládá
omezení provozu, pravděpodobně
od druhé poloviny letošního roku,
kdy síň nebude možno využívat.
Pokud se nepodaří majetkové vyrovnání, bude zřejmě nutné stavbu
uzavřít.

Výběr poplatků za odpad
a za psa

Výměna domovních vodo– proběhl v době pandemie převodoměrů v místních částech devším prostřednictvím elektronicLažany, Hroby a Nuzbely
kých plateb. Tento moderní způ– proběhla v průběhu dubna a
května. Výměna byla provedena
z důvodu ukončení platnosti certifikace na staré vodoměry. Výměnu zajistila Drobná provozovna.

Oprava částí místních
komunikací
– v Lažanech a v Hrobech u hřbitova
byla podána do Programu rozvoje
venkova Jihočeského kraje. Krajské
zastupitelstvo na konci května
schválilo dotaci i pro obec Radenín
ve výši 270 tis. Kč (obec požadovala

sob placení, který vyhovuje především mladší a střední generaci,
začal být hojněji využíván i v naší
obci. Občanům byly informace o
platbě zasílány na poskytnuté
mailové adresy. Občané zvyklí na
platby v hotovosti průběžně platili na úřadě. Ty, kteří tak dosud neučinili, tímto obec vyzývá k úhradě
v nejbližším termínu. V současné
době je již vybráno cca 70% poplatku za odpad a 63% poplatku za
psa.

Oprava „Božích muk“
– proběhla v Lažanech a Kozmicích.
V Lažanech se Boží muka nachází
u r ybníčka, v Kozmicích u silnice
mezi hřištěm a čekárnou. Byly vyspraveny fasády a proveden nový
nátěr.
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Z historie jedné terezínské rodiny
Osada Terezín je nejmladším sídlem vesnického
typu v okrese Tábor. Založena byla až roku 1823 parcelací části pozemků náležejících ke staršímu dvoru
Terezián (Theresienhof). Doklady ke vzniku osady
jsou v archivu dochovány od roku 1826 a dle katastrálního plánu z roku 1830 nebyla zástavba ještě
dokončena. Jelikož půda dvora představovala tzv. dominikál, byli noví osadníci pouze jejími nájemci (dominikalisty), narozdíl třeba od Radenínských, kteří
obhospodařovali tzv. rustikální půdu. Nové osadě
Theresiendorf se říkalo a říká ponejvíce Terezián,
což bylo roku 1929 úředně změněno na Terezín.
V první polovině 19. století se lze setkat s označením
„v Radeníně za Tereziánem“, tj. svébytnost osady ještě
nebyla plně zažita. Osobitá osada se vyznačovala
mobilitou obyvatel: rodiny jejich půda většinou neuživila, a tak muži působili jako námezdní dělníci
na stavbách a část roku trávili v Praze, Vídni a jinde.
Správně patřil Terezín vždy k Radenínu, ale těsně po
druhé světové válce se vážně uvažovalo o jeho osamostatnění.
V roce 1844 si pronajal od dominikalisty Jana Nedorosta domek čp. 75 chudý radenínský Žid Wolf
Diskant (1808-1880). Terezín měl tehdy společnou
řadu čísel popisných s Radenínem, což se změnilo na
sklonku 19. století. Wolf měl ze tří manželství devět
dětí, z nichž nás zajímají Jakub (*1849) a Kateřina
(*1856). Na nich lze ukázat, jak těžký byl život chudých venkovanů. Jakub se vyučil sklenářem, což
bylo jedno z řemesel typických pro Židy. I on odešel
pracovat do Vídně. Ještě předtím pobýval jako nádeník na předměstí Soběslavi, kde se seznámil s o něco
starší vdovou Eleonorou Herrmannovou, jež se rovněž živila námezdní prací a přitom pečovala o malou
dceru. Jakub a Eleonora uzavřeli manželství a měli
spolu nejméně tři děti, mezi nimi Ignaze (*1873),
který si pak říkal Hynek.
Jakub Diskant se roku 1891 nechal ve Vídni katolicky pokřtít a přijal jméno František (Franz). Eleonora
zůstala při židovské víře. Další osud Jakuba-Františka je neznámý; víme jen, že měl nejméně jednu nemanželskou dceru, jejímž potomkem je jedna současná americká genealožka. Eleonora žila u syna Hynka
v Mezimostí nad Lužnicí a zemřela roku 1907.
Ani Hynek nezůstal věrný víře předků, ale pokřtít
se nedal. Uzavřel občanský sňatek s původem křesťankou Marií Charvátovou z Veselí. Spolu měli děti
Stanislava, Zdeňka, Vladimíra a Věru, narozené v Mezimostí v letech 1906-1914. Hynek byl rovněž vyučený sklenář, ale živil jako fotograf. Ani čtyři malé
děti neuchránily Hynka od povinnosti narukovat do
první světové války. Ta byla pro rodinu tragická:
V lednu 1917 zemřela ve věku 31 let Marie Diskantová na tuberkulózu v táborské nemocnici a Hynek
padl 27. dubna 1918 na italské frontě. O nejmladší

Věru se pak postarala rodina strýce Charváta, její
bratři přišli na základě domovského práva do Radenína „na obec“: Zdeněk žil roku 1921 v rodině Hrůšů,
Vladimír v rodině Slavíčků. To byla v případě osiřelých dětí běžná praxe.
Nelehký byl život i druhé větve Diskantů, začínající Jakubovou sestrou Kateřinou. I ona se živila námezdní prací. V osmdesátých letech 19. století žila
zřejmě v konkubinátu s některým terezínským obyvatelem. Mezi roky 1882-1888 se jí v Terezíně narodily děti Alois, Karel, Marie a Jan. Všechny nechala
v Hrobech pokřtít a zapsány byly pod příjmením
Diškant; otec byl oficiálně neznámý. Alois byl pak
zemědělským nádeníkem v Chýnově, Karel se stal železničářem, Marie šla již ve velmi mladém věku sloužit
do rodiny řídícího učitele ve Mlýnech, o Janovi nic
nevíme.
Kateřina vystoupila ze židovské obce až roku 1892,
kdy pobývala jako nádenice ve Vídni. Před rokem
1897 se nechala katolicky pokřtít, přijala jméno Marie
a provdala se za terezínského zedníka Matěje Čuhaje,
s nímž měla syna Františka (*1897) a dceru Josefu
(*1900). Matěj Čuhaj se jako řada sousedů po velkou
část roku pohyboval na stavbách ve Vídni. I tuto
větev rodiny těžce postihla válka: Alois Diškant byl
raněn a jeho nevlastní bratr František Čuhaj zmizel
na ruském bojišti počátkem srpna 1917. To už byla
matka Kateřina-Marie Čuhajová-Diškantová měsíc po
smrti a odpočívala jako jediná rodem Židovka na farním hřbitově v Hrobech.
Terezínští rodáci jsou dnes aktivní. Pořádají setkání a mají „Lípu rodáků“. O zájmu o minulost svědčí
i obnova křížů padlých vojáků Antonína Srnky a Jana
Radosty. Pomník obětí války v Radeníně z roku 1924
náleží stejně tak Radenínským, jako Terezínským. Na
jeho desce jsou uvedeni padlí z obou vsí. Mezi nimi
i bratranci Hynek Diskant a František Čuhaj. Na původní desce byli padlí uvedeni odděleně, dnes jsou
jména příslušníků z Radenína i Terezína uvedena ve
dvou sloupcích společně.
Snad si ještě někdo z Terezínských na Diskanty/
Diškanty a jejich osudy vzpomene. Víme jen, že Alois
měl tři dcery a zemřel v Chýnově roku 1954. Jeho
příbuzná Věra Diskantová, provdaná Brůžková, se
jako politická vězeňkyně koncentračního tábora Ravensbrück na ošetřovně ujala dočasně osiřelého slovenského židovského chlapce Arnošta Rosenzweiga,
který díky její pomoci válku přežil. Arnoštovi se podařilo svou zachránkyni vypátrat, když už byla těžce
nemocná a v Praze ji navštívil. 6. dubna 2003, byl
Věře Brůžkové udělen izraelským památníkem genocidy Jad vašem titul Spravedlivý mezi národy, který
získávají osoby, které za války pomáhaly Židům.
Věra měla být nacisty považována za poloviční Židovku. Nepodařilo se zjistit, zda ona o svém původu věděla.
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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 dožívá:
Jaroslava Markvartová
Marie Fišerová
Jiřina Kopecká
Pavel Balínek
Marie Převrátilová

Jan Novák
Blanka Příplatová
Jindřiška Jůzová
Božena Martinů
Marta Baštová

Ivana Drahotová
Jana Kubartová
Marie Stejskalová
Dagmar Záveská
Marie Janurová

MOBILNÍ
ROZHLAS
Na webových stránkách obce
www.radenin.cz je nově dlaždice
mobilního rozhlasu (modrá ikona
v levém pruhu obrazovky).
Kliknutím na ní je možno se
registrovat a začít využívat této
moderní a jednoduché služby.
Po registraci, kde se zadá
telefonní číslo a případně
mailová adresa a další potřebné
údaje, budou občané průběžně
informováni o dění v obci.
Pokud si zadáte mailovou
adresu, bude možné na ní
rozesílat maily s upozorněním
na různé události, jako je
dočasné přerušení dodávky
el. energie, poruchy vody
s dlouhodobějším dosahem,
pořádání sportovních
a kulturních akcí.
Pokud si navíc stáhnete do
tzv. chytrého telefonu potřebnou
aplikaci (odkaz je opět pod
uvedenou dlaždicí), budou vám
tyto zprávy chodit přednostně
do telefonu a nikoliv
na mail do počítače.

Vydává Obecní úřad v Radeníně • e-mail: obecradenin@volny.cz • Odpovědný redaktor: Fišer Jan
Registrace: MK ČR E 13166 • Sazba a tisk: ABC tiskárna Chotoviny • Náklad: 320 výtisků

