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ROÈNÍK 25.

è. 2

Kvìten 2019

SLOUPEK:

Z jednání obecního
zastupitelstva

Podle schváleného harmonogramu probìhlo tøetí jednání 26. února 2019
od 19.00 hodin na obecním úøadu v Radenínì. Pøítomni byli tentokrát vichni
zastupitelé a dále osm hostù z øad obèanù. Na programu jednání bylo nìkolik
dùleitých bodù.
uzavøené smlouvy bude ÈEVAK proZastupitelé schválili neinvestièní
vádìt povinné rozbory pitné a odpaddotace místním spolkùm na jejich èinní vody, dále bude zajiovat potøebnost. ádost podala místní TJ Radená hláení do rùzných systémù - ISnín-Kozmice na zajitìní dalího roèPOP, MZe, VUME, VUPE a dalí a také
níku soutìe místního fotbalového klunám na základì smlouvy zajistí zprabu, Fitness Bikers Team na zajitìní
cování povinných dokladù, jako je Plán
cvièení a cyklistických závodù a také
obnovy vodovodù a kanalizací.
5M Fuchs Racing Team na èinnost
Za dùleité povauji také schválemístního spolku provozujícího závodní Plánu zimní údrby komunikací
nì motokros. Zastupitelé vem ádospro obec Radenín a Systému náleité
tem vyhovìli.
péèe pro LHC Obecní lesy Radenín,
Druhým dùleitým bodem jednání
co jsou dokumenty poadované zázastupitelstva bylo øeení plochy na
konem a v pøípadì problémù vyadohøiti v Kozmicích. Vìtina herní plované nadøízenými orgány.
chy høitì byla stále v soukromém vlastMezi dalí body jednání zastunictví. Obec proto nabídla vlastníkùm
pitelstva bylo zaøazeno rozpoètové
smìnu pozemkù za zemìdìlskou
opatøení è. 1, øeící pøíspìvek na výpùdu. Vlastníci se smìnou souhlasili
kon státní správy, poté bylo také schváa zastupitelé tyto smìny s celkem
leno uzavøít pojistku odpovìdnosti za5 vlastníky pozemkù odsouhlasili. Nástupitelù z výkonu jejich funkce pro
slednì byla sepsána smìnná smlouva
toto volební období.
s vlastníky a obec podala ádost
V rámci informování zastupitelù
o vklad smìny do Katastru nemovitostí. Vklad byl poèátkem dubna pro- o èinnosti obce byla podána zpráva:
veden a nyní tedy obec vlastní vìti- â O lesích (viz samostatný èlánek).
nu herní plochy høitì. Zbývá jetì do- â O povoleném kácení døevin rostoucích mimo les na obecních pozemcích
øeit vlastnictví jednoho pozemku, ktev Bítovì a v oblasti prameni pro
rý má stát. Otevøená zùstává nadále
Terezín a Radenín.
otázka vlastnictví pozemkù pod budoâ Zadání zpracování GP na smìnu
vou aten.
pozemkù pod komunikací v Bítovì,
V dalích bodech bylo zastupitelpro výkup pozemkù pod komunikací
stvem odsouhlaseno uzavøení smlouv Laanech a pro vyøeení vlastnictví
vy se spoleèností ÈEVAK a.s. na zajipod komunikace v Radenínì (v soutìní nìkterých slueb, souvisejících
èasné dobì jsou dokonèovány).
s provozováním vodovodù a kanaliza/pokraèování na str. 2/
cí v naí obci. Na základì následnì

Tak se otevøelo opìt jaro. Zima,
která letos byla oproti nìkolika minulým rokùm neobyèejnì bohatá
na sníh a dokonce mrzlo tak, e
bylo moné bruslit i na rybnících,
skonèila. Zahrádkáøi ji v bøeznu
netrpìlivì okukovali záhony, proøezávali ovocné stromky, nìkteøí ji
v únoru, jiní a v bøeznu pøipravovali sadbu zeleniny do skleníkù
a na záhony, které se nyní plní
v oèekávání pøítí úrody.
Ptáci letos pøilétli hodnì brzo,
skøivani tu byli ji v polovinì února,
stejnì tak paèci a drozdi. Bøeznové poèasí bylo jako na houpaèce
- krásné a slunné dny støídaly dny
detivé a obèas i snìhové plískanice. I kdy to moná nebylo vem
po chuti, toto poèasí spolu s pomalým táním alespoò trochu doplnilo zásoby vody v pùdì. Poznali
jsme to na tom, e vechny vodojemy se naplnily a vody bylo dostatek i pøes obèasné poruchy na vodovodním øadu do Hrob a Laan.
Duben ale byl neobyèejnì suchý,
vùbec neprelo, take se voda v tocích opìt ztrácí. Spodní zásoby se
podle odborníkù nedoplnily a nìkde
ji pociují nedostatek vody nyní.
V pùdì jsou u nyní praskliny
vlivem sucha a tak se opìt oèekává
nedostatek vody. Jaro tedy pøilo
rychle a s plnou silou.
Krokusy, snìenky a bledule ji
odkvetly a nahradily je první
fialky, ladoòky a vudy pøítomné
sedmikrásky, které jsou tak otuilé,
e vydrí èasto i mrazy a vykukují
svými lutobílými kvítky nìkdy
i mezi zbytky snìhu. A svìí raící
zeleò nyní doplòují kvetoucí tøenì, vestky, jablonì a trnky. Pøeji
vem obèanùm, aby si uili toto
krásné roèní období, kdy ve rozkvete a svìí zelená barva potìí
oko i dui snad kadého èlovìka.
Jan Fier
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/dokonèení ze str. 1/

â Byla podána zpráva o ádostech na

dotaci na posilovací vrt pro vodovod
Hroby-Nuzbely (ádost je nyní ji
podána a na konci kvìtna se pøedpokládá prùzkumný vrt), na komunikaci v Kozmicích (ádost je nyní
ji podána).
â Byla schválena cena pro výkup
pozemkù pro kanalizaci v Radenínì
k napojení do stávajícího kanalizaèního systému lokalit pod prodejnou.
â O napojení vrtu v Kozmicích na
veøejný vodovodní systém - bylo získáno pravomocné rozhodnutí a v sou-

Co stojí voda

Revizí uzavøených smluv na dodávku pitné vody a odvod odpadní
vody mezi obèany a obcí bylo zjitìno,
e cca 1/3 smluv je uzavøena s osobami, které ji neijí anebo nejsou
vlastníky objektù. Smlouva musí být
podle zákona uzavøena s vlastníkem
nemovitosti a musí být oetøeny i podmínky dodávání vody, kontroly vodomìrù a dalí náleitosti. Staré jednoduché smlouvy jsou proto nevyhovující. Na základì této skuteènosti
probìhne uzavírání nových smluv se
vemi odbìrateli. Smlouvy buï rozneseme po obci, nebo je zaleme vlastníkùm objektù. Tìm, co poskytnou své
mailové adresy, mùeme smlouvu zaslat i elektronicky. Narovnání vztahù
je potøebné z dùvodu legislativy. Nejedná se o ádné pøevratné zmìny, ve
smlouvì se pouze zakotví zákonné
povinnosti a vlastníci oznaèí zpùsob
zásobování své nemovitosti vodou napø. z vodovodu èi vlastní studny,
popø. kombinací obou zpùsobù a uvedou poèet trvale pøipojených osob.
A stejnì tak oznaèí, jak likvidují
splakové vody  vypoutìním do kanalizace nebo pøes jímku na vyváení.
Nová legislativa v oblasti zásobování pitnou vodou zpøísnila podmínky dodávání vody do veøejných
vodovodù. Novì stanovila povinnost
mìøení a rozborù surové vody, co je
voda pøitékající do vodojemu. To bude
vyadovat úpravy na vodovodních
øadech tak, aby bylo moné vodu jak
mìøit, tak i odebírat její vzorky. Nadále
zùstává povinnost mìøení vody u
vech odbìratelù na základì uzavøené
smlouvy v souladu se zákonem. Výraznì se rozíøil i rozsah kontrol kvality dodávané vody, zejména poèet
povinných rozborù. Novì se zavedla
povinnost do 5 let zpracovat nové
provozní øády vech dosud provozovaných vodovodù vèetnì hodnocení
rizik, co pøedstavuje znaènì rozsáhlou dokumentaci pro kadý vodo-

èasné dobì je ji vrt pøipojen.

â Byla objednána revize elektro na
budovy v majetku obce.

â Bylo schváleno zadat zpracování

projektu na výmìnu vodovodu v Radenínì na základì poptávkového
øízení firmì Thermoprojekt Tábor.
â Obec obnovila povolení k odbìru
vody pro zásobování obyvatel pitnou
vodou v Radenínì, Terezínì, Hrobech, Nuzbelích, Bítovì a Laanech.
V rámci diskuse bylo dále schváleno zpracovat projekt na pódium na
høiti v Kozmicích, pokud bude provedena smìna pozemkù na høiti. Byl
vod. Bude provedena kontrola celé
vodovodní soustavy od pramenitì a
po rozvodnou sí u kadého z vodovodù a bude stanoven soupis nedostatkù a èasový harmonogram jejich
odstranìní. Vechna tato opatøení mají
dopad do nákladù na vodu.
Loòské sucho se výraznì projevilo
i na stavu vodních tokù. Hrobský
potok, kam je zaústìna kanalizace z
Kozmic, a potok Struka, odvádìjící
splakové vody z Radenína, zcela
vyschly. Obec má do tìchto tokù
povolené tzv. volné výústi. Z dùvodu
nedostateèného øedìní vlivem klimatického sucha by mìly být odpadní
vody ale minimálnì z tìchto dvou osad
èitìny odpovídajícím zpùsobem. Po-

stupnì se musí øeit kanalizaèní sí
v obou osadách a v max. moné míøe
odklonit tzv. balastní vody, tj. srákové
vody z komunikací, støech atd. od budoucích èistíren. Za tímto úèelem se
musí zpracovat projekty a najít vhodný
typ èistírny podle skuteèného zatíení
odpadních vod ivinami. Èitìní odpadních vod bude vyadovat roèní
provozní náklady, které se také projeví
v rozpoètu obce.
Obec proto zadává zpracování tzv.
Plánu obnovy vodovodù a kanalizací,
co je povinná dokumentace pro kadého provozovatele vodovodu a kanalizace. Z nìho vyplynou nezbytné finanèní rezervy, které musí obec kadoroènì vytvoøit, aby bylo provozování
vodovodù a kanalizací dlouhodobì
udritelné bez dotací. Dotace nám
pomohou øeit souèasný stav, ale dlou-

také vznesen dotaz, zda by obec nemìla mít nií poplatky za pùjèování
stanù a pivních setù od Mikroregionu
Táborsko, kdy jsou na obci skladovány. Následnì bylo projednáno, e slevu obec získá tím, e budou ponechány pùvodní ceny, které pro ostatní byly
od roku 2019 za pùjèení navýeny.
V diskusi se také probíral návrh na
úpravu webových stránek obce a zavedení monosti zasílání novinek na
telefon obèanùm a zasílání materiálù
zastupitelùm. Tento návrh neproel
a vzhled webových stránek zùstane
beze zmìny.
hodobou udritelnost ji musí obec
zajistit z vlastních zdrojù, na to dotace
poskytovány nejsou. Na základì tohoto dokumentu pak bude zastupitelstvo
rozhodovat o cenì vody v následujících letech. Cena vodného a stoèného
se pøítí rok zvýí, otázka je o kolik.
Legislativa umoòuje kadoroèní
upøesòování ceny podle pøedelého
roku, nebo lze schválit cenu na urèité
období a tu povaovat za pevnou,
pokud bude finanènì udritelné
dotovat nezbytnou èástku z rozpoètu
na rozvoj obce. Obec musí od letoního
roku kadoroènì na Ministerstvo zemìdìlství dokládat, jaké má náklady
na vodné a stoèné, kolik vybere od
odbìratelù a vzniklý rozdíl zdùvodnit.
V uplynulém roce výbìr vodného
a stoèného od odbìratelù tvoøil cca 30%
skuteènì vynaloených nákladù na
provozování vodovodù a kanalizací,
vèetnì posílení zdroje v Kozmicích.
Zbytek byl pokryt z rozpoètu obce a dotace. V letoním roce se náklady navýí
o posilovací vrt v Hrobech a v dalím
roce zøejmì o náklady na výmìnu
vodovodu v Radenínì. Nezbytné jsou
i opravy nìkterých zdrojù vody a vodojemù.
Klimatická zmìna pøestala být mediálním straákem a zaèala se skuteènì projevovat. V øadì obcí republiky,
a bohuel obèas také u v nìkterých
osadách u nás, není samozøejmou
a lacinou záleitostí, e teèe pitná voda
z kohoutku. Nae souèasná sazba
vodného a stoèného pøedstavuje pøi
prùmìrné roèní spotøebì 35 m3 vody
na obèana denní úhradu 2,90 Kè. Za
tuto cenu obèan vodu dostane a mùe
odpadní vodu vypustit do kanalizace.
Tato skuteènost vak není ji udritelná. Pitnou vodu potøebujeme vichni
a její zajitìní v potøebné míøe je
nezbytné, stejnì jako odpovìdný pøístup ke zneèiování povrchových vod
splakovými vodami. To ale vyaduje
náklady, bez kterých se neobejdeme a
které musí být alespoò v nezbytné míøe
promítnuty do ceny za vodu a stoèné.
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Ètvrté jednání
zastupitelstva
Jednání probìhlo 23. dubna 2019
od 19 hod. na obecním úøadu. Mezi
hlavní body jednání patøily opìt pozemky. Nejprve zastupitelé schválili
výkup èásti pozemku parc. è. 1098/1
v k.ú. Kozmice, který zasahuje do hráze koupalitì. Pokud se povede èást
pozemku pod hrází od vlastníkù koupit, bude následovat øeení existence
koupalitì, vybudovaného v akci Z
v 70. letech minulého století.
Dalím dùleitým bodem bylo projednání zámìru vyhlásit pacht na zemìdìlské pozemky ve vlastnictví obce.
Obec vlastní celkem 42,74 ha zemìdìlsky obdìlavatelných pozemkù a stávající nájemní smlouva se ZD Hroby
nepokrývá zcela vechny tyto pozemky. Nabídky bude posuzovat komise
jmenovaná zastupitelstvem.
Zastupitelstvo dále neschválilo
ádost o prodej rybníka Klíovský
v Hrobech soukromému zájemci a obec
bude hledat jiné monosti odbahnìní
tohoto rybníka.

Pozemkù se také týkalo uzavøení
vìcného bøemene na právo chùze a jízdy po èásti pozemku parc. è. st. 18/4
v k.ú. Radenín, který je v soukromém
vlastnictví. Tímto bøemenem bude obèanùm umonìno vyuívat èást pøedmìtného pozemku jako chodník. Jedná se o pozemek pøed bývalou bránou
zámku na stranì k parku.
Zastupitelé dále schválili doøeení
herní plochy na høiti v Kozmicích,
kdy odsouhlasili zpracování geometrického plánu a získání potøebné èásti
pozemku parc. è. 224/2 v k.ú. Kozmice, který je ve vlastnictví státu. Pozemek obec nemùe získat zdarma
a musí jej se státem smìnit a doplatit
cenu za znaènì nevýhodných podmínek. Proto se bude øeit pouze èást
pozemku, který je na herní ploe høitì.
Dùleitým bodem bylo také schválení koupì pozemku, na kterém se nachází vrt pro posílení vodovodní soustavy v Kozmicích. Souèástí smlouvy
jsou i vìcná bøemena pøístupu a uloení pøípojky vody a NN k vrtu s vlastníkem pozemku.

Také se schválilo uzavøení nových
smluv na dodávku vody a odvod splakových vod s odbìrateli. Stávající
smlouvy nesplòují souèasné legislativní podmínky, a proto budou nahrazeny. Blíe se k vodì vyjadøuje èlánek
Co stojí voda.
V rámci podaných informací bylo
sdìleno, e obec:
â Provedla opravu kanalizace v Kozmicích pod komunikací na výjezdu.
â Pøipravuje projekt na pódium v na
høiti v Kozmicích.
â Získala dotaci z Programu obnovy
venkova na výmìnu oken v KD
Terezín a na opravu kaplièky v Kozmicích (zde byla dotace sníena
o 50% oproti poadavku).
â Pøipravuje volby do Evropského
parlamentu, které probìhnou 24.
a 25. kvìtna 2019.
â Informovala spolky na území obce,
e mají povinnost sdìlovat nìkteré
informace do tzv. spolkového rejstøíku, který vede krajský soud.
K tomu jsou blií informace na webu
obce.

Glosa k odpadu, aneb Kam s ním
Øada z nás si vzpomene na dìtský
popìvek el zahradník na zahradu,
byl tam køen, vyhodil ho zahradníèek
pøes plot ven. Házet køen - a nejen
ten - ze zahrady pøes plot ven moná
povauje nìkdo dodnes za správné
jednání. Lze s úsmìvem spekulovat,
zda stále pod vlivem dìtského popìvku. S vánìjí tváøí musím konstatovat, e pokud to snad není pøímo
úmysl, jde o nevar. Co se mi nehodí,
to vyhodím, a si s tím dìlá kdo chce,
co chce. Tím kdo je nejèastìji mínìna obec.
Na otázku, kdo je obec, lidé zpravidla ukáí na starostu a pracovníky
obce. Ale co je ve skuteènosti obec? Je
to spoleèenství obèanù, kteøí ijí na
jednom správním území, v jedné osadì
èi obci a hospodaøí s veøejnými prostøedky. Take to jsou vlastnì vichni
obèané obce. Tudí ten, kdo hází køen
pøes plot ho vlastnì hází vem ostatním na jejich zahrádku.
A pokud se zeptáte co je dùvodem
tohoto chování, zazní známá vìta - já
se zaènu chovat odpovìdnì, a se tak
budou chovat ti ostatní. A zaène
ukazování na ty druhé. Jedinec dodrující pravidla bývá povaován za
podivína, ne-li pøímo za blázna.
Musím se ale tìchto jedincù zastat, jsou
ve skuteènosti hybnou sílou pokroku,
protoe mají odvahu se postavit k prob-

lému èelem a neøeit ho zkratkovitì a
pohodlnì. A platí to obecnì v celém
lidském konání - bez tìchto lidí by nebyl
pokrok ve vìdì a v øeení místních i globálních problémù celé lidské spoleènosti. Díky jejich pøíkladu se zaènout
zmìny prosazovat u rozumných lidí,
kteøí o vìcech pøemýlí. Pouze ti nejotrlejí zùstávají vìrni starým poøádkùm, pokud snad nechtìjí pøímo
kodit.
Zaèalo jaro, asi to nejkrásnìjí období pro vìtinu z nás. S ním pøichází
potøeba uklidit své pozemky, svùj dùm.
A ta potøeba výraznì graduje s krásnými sluneènými dny a víkendy
zvlátì. V této dobì se vichni vrhnou
nedoèkavì na své zahrádky a domy
a zaènou uklízet. Ale kam s tím harampádím, které se tu za pøedchozí
rok nahromadilo? No pøece do kontejnerù nebo popelnic, podle toho, kam
to patøí - tak dnes uvauje u vìtina
obèanù a díky za to. Nojo, ale kontejner
je plný, take co s tím? Obec má pøece
povinnost postarat se o moje odpady.
Kdy to neumí, tak to nechám u kontejneru, nebo to vyvezu za vesnici, a
si to uklidí, kdy je tak neschopná!
Pro nìkteré i toto pøedstavuje rozumný pøístup. V kadé osadì jsou
kontejnery na tøídìní, kadý by mìl mít
svoji popelnici a ve vech osadách jsou
u kontejnery na bioodpad. Ale tako-

vému náporu ve slunné dny nemùe
staèit ádná nádoba, ádný kontejner
a ádná obec. Tady musí nastoupit
skuteèný rozum. Pokud obèan vyprodukoval odpad, obec mu urèí, kam ho
uloit - do nádoby èi kontejnerù, popø.
ho odkáe na zaøízení, které je ke zpracování odpadu urèené. Pokud je nádoba èi kontejner plný, obèana nic
neopravòuje uloit odpad jinam. Mìl
by ho mít na svém pozemku, protoe
tam ho vyprodukoval, a odloit na
urèené místo by ho mìl v okamiku,
kdy se nádoba uvolní.
Bohuel jsou i tací, kteøí kdy
zrovna doma uklízí, pøedpokládají, e
to musí obec vìdìt a zajistit místo pro
uloení jejich odpadu. A dost se zlobí,
kdy tomu tak není. Snaha musí být
jak na stranì obce, která musí hospodaøit s omezenými prostøedky, ale i na
stranì obèanù, kteøí by si mìli uvìdomit, e v obci nejsou sami a nádoby
nemají neomezenou kapacitu. A co
z toho plyne?
Dìkuji té naprosté vìtinì obèanù,
která si to uvìdomuje, a apeluji na ty
jednotlivce, kteøí si moná dosud
myslí, e odpovìdnost za prostøedí v
obci mají jen ti druzí a nikoliv také oni.
Jan Fier, starosta obce

4

Hospodaøení v obecních lesích

Závìr loòského roku byl v lese
pomìrnì hektický. Pomocí harvestoru
byly pokáceny kùrovcem napadené stromy pøedevím v katastru Bítova a na
Blaníku v Kozmicích. Díky vèasnému
vyvezení døeva na odvozní skládky se
podaøilo znaènou èást hmoty prodat
(cca 600 m3). Døevo bylo prodáváno
z vìtí èásti do Rakouska, protoe doprava na zasnìené umavì byla nemoná a firmy proto nakupovaly dále
ve vnitrozemí. Cena byla na souèasnou dobu prùmìrná, ale oproti cenám
v minulosti se jedná o obrovský propad - místo i 2.500 Kè/m3 a prodávalo
za 600-800 Kè/m3 podle kvality a sortimentu døeva (ceny bez DPH). Do
poloviny dubna byla v obecních lesích
dokonèena tìba kùrovcového døeva
z minulého roku v objemu dalích cca
400 m3 døeva na katastru Laany. Prodej na jaøe je u velmi sloitý a mnoství døeva nám zùstává zatím na skládkách a ceny se o cca 100 Kè/m3 v pøítím období mají jetì sníit. Obèané
obce poádali o prodej døeva v mnoství okolo 140 prm a mìli by co nejdøíve
samovýrobu døeva dokonèit. Vyváením døeva v ménì pøíznivých povìtrnostních podmínkách jsme pokodili nìkteré cesty, které nyní musíme opravit.

V prùbìhu zimy probíhaly v lese
také výchovné práce, zejména proøezávky mladých hustých porostù. V souèasné dobì máme hotové cca 2 ha proøezávek a èeká nás sázení. Vylepování
porostù dosadbou modøínù ji probìhlo v katastru Laan, kde bylo vysazeno 400 sazenic v mezerovitých pasekách. Firma nám vyklidila klest po
harvestoru v Bítovì a nyní zde musíme
vybudovat oplocenku a zasázet 2000
sazenic dubu, který je zde stanovitnì
vhodný a netrpí kùrovcem. Kromì toho
bychom mìli jetì sázet pøes 8 tis.
sazenic smrku pro vylepení na dalích plochách a zalesnit paseky po døívìjí tìbì. Sazenice máme na jaro
zajitìné.
Letoní rok oèekávají lesníci gradaci kùrovcové kalamity a oèekávané
kody by mìly dosáhnout údajnì dvojnásobku loòského roku. To by pøedstavovalo pro obec tìbu okolo 2 tis.
m 3 døevní hmoty, pokud se podaøí
alespoò èásteènì stíhat vèasné zásahy
a nedojde ke kalamitnímu namnoení
brouka. Stíhat vèasnou tìbu je ale
velmi sloité, protoe firmy jsou pøetíeny personálnì a také technika nevydrí tento obrovský nápor. Sehnat
proto nìkoho na tìbu a vyvezení døeva je velmi sloité a èasovì se nedají

Platby poplatkù obci
V souèasné dobì má øada obèanù ji tzv. elektronické bankovnictví ke svému úètu.
Pokud by tedy nìkomu vyhovovalo toto øeení plateb, nabízí obec monost zasílat
podklady pro platby mailem a obèan pak platbu provede pøes internet. K tomu je ale
potøebné podepsat souhlas s poskytnutím svých osobních údajù (tzv. GDPR) v rozsahu
mailové adresy.
Pokud tedy máte zájem o tento zpùsob plateb, zalete na mailovou adresu
obecradenin@volny.cz zprávu, která bude obsahovat vae jméno, pøíjmení, adresu
nemovitosti (tyto údaje obec vede povinnì ze zákona) a vai mailovou adresu. Obec
vám poté zale souhlas s poskytnutím mailové adresy a ten podepsaný pøedáte zpìt
(staèí naskenovat a poslat zpìt mailem).
Tímto opatøením se jednak etøí èas vá a také se sniují náklady obce na obesílání
upomínek v pøípadì nezaplacení poplatku z dùvodu ztráty sloenky apod.

Upozornìní místním spolkùm

Obèanská sdruení, nyní podle legislativy tzv. spolky, mají z titulu své
existence urèité povinnosti. Mezi ty základní patøí udrovat aktuální údaje
v tzv. spolkovém rejstøíku, který vede krajský soud. Zmìny se ohlaují
elektronicky, a nebo v listinné podobì. Mezi zmìny, které je nutné ohlásit, patøí
napø. zmìna názvu èi sídla spolku, zmìna èlenù výboru a kontrolní komise,
zmìny stanov atd. Blií informace jsou na webu obce (www.radenin.z), v aktualitách. Týká se to napø. hasièù, myslivcù a sportovních spolkù, které na území
obce pùsobí.
Níe jsou uvedené odkazy na nìkteré internetové adresy:
Vyhledávání ve veøejném rejstøíku - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Inteligentní formuláø pro návrh - https://or.justice.cz/ias/iform/
index.html;jsessionid=fcQzxJj3p2ZhP-U0NyErCy9Y?0
Orientaèní seznam pøíloh k návrhu na zápis
- https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf
Pøehled rejstøíkových soudù - https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
Zpùsoby zaloení listin do sbírky listin
- https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
Podání do veøejného rejstøíku - https://seznam.gov.cz/obcan/zivotnisituace/obcan-a-stat/verejne-rejstriky/podani-do-verejneho-rejstriku.html
Zruení spolku - https://seznam.gov.cz/obcan/
zivotni-situace obcan-a-stat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku.html

vdy stihnout termíny vhodné k omezení íøení kùrovce. A zcela otevøená
zùstává otázka prodeje vytìeného
døeva, kdy se pravdìpodobnì trh zahltí
a ani za takto nízkou cenu nebude
moné døevo vèas prodat ke zpracování. To bude znamenat dalí náklady
na oetøování na skládkách a ztráty
na kvalitì døeva po více jak dvouletém
skladování.
Obec hospodaøí na více jak 170 ha
lesa a souèasná kùrovcová kalamita
pøedstavuje velmi citelný zásah do jejího rozpoètu. Les se stal znaènì prodìleènou záleitostí díky propadu ceny
døeva a potøebì øeit vèasnou likvidaci
kùrovce. Znaèné náklady pøedstavuje
i následné zalesòování, vèetnì vyklízení pasek, a na to navazující výchovné zásahy v mladých porostech. V minulých letech les dotoval obecní rozpoèet, nyní to bude zcela jistì opaèné
a obec bude muset dotovat z rozpoètu
les, aby nedolo k neúmìrným následným kodám v dùsledku opodìných
zásahù proti kùrovci a zabuøenìní nezasázených a neoetøovaných pasek.
V rámci vyhláených dotací obec poádala o dotaci na proøezávky mladých
porostù, dotace vak pøedstavuje pouze zlomek celkových nákladù na les.

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:
Krchová Jaroslava
Dolejí Jiøina
Mahová Jarmila
Fierová Marie
Pøevrátilová Marie
Bláha Frantiek
Vágnerová Marie
Dolej Jiøí
Martinù Boena
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Odpady

Pøes zimu jsme upravili kontejnery
na biologicky rozloitelný odpad a nyní je moné sklopit jednu boènici.
Take po naplnìní celého prostoru
podlahy pøes otevøené zadní èelo se
kontejner zavøe a pøes sklopenou boènici ho lze doplnit na celou jeho kapacitu. Tím se uetøí poèet jízd do kompostárny a sníí náklady na likvidaci
bioodpadu.

Novì se kontejner pøidal do Laan
a do Nuzbel, take vechny osady jsou
u vybaveny na sbìr bioodpadu a není
tedy dùvod k jeho odkládání na èerné
skládky. Pro úplnost dodáváme, e do
kontejneru na bioodpad patøí tráva,
listí a vìtve slabích prùmìrù (do cca
6 cm), rozhodnì tam nepatøí silnìjí
polena èi vìtve nebo èistá zemina
apod. Pokud odkládáte vìtve, je ádoucí je zakrátit alespoò na 1 metr
(lépe kratí), aby byl vyuit objem
kontejneru. Krácení vìtví pøi proøezávání stromù a keøù je vcelku jedno-

duché a i se lépe manipuluje s touto
hmotou. Odkládání celých dlouhých
vìtví èi dokonce stromkù neumoní
vyuít objem kontejneru a prodrauje
to dopravu, která tvoøí nemalý podíl
nákladù. Vozíme do kompostárny v
podstatì vzduch, nevyuíváme kapacitu a hlavnì jeden èi dva stromy
s neupravenými vìtvemi mohou kontejner zcela naplnit.
Obèané mají stále monost si na
obci vyzvednout kompostér, který budou na svých pozemcích provozovat
a kompost pak vyuít pro své zahrady.
Nìkteøí u bìnì kompostují na svých
zahradách, kompostér je ale z prostorových dùvodù vhodnìjí i na meních
zahrádky, a na velké zahradì zase
urychlí pøi správném postupu proces
zrání kompostu. Obèané ho dostávají
zdarma a po stanové dobì uívání se
stává jejich vlastnictvím. Kadý si tam
mùe vyrobit své ekologické organické hnojivo na záhony zeleniny èi
pod kvìtiny nebo ke stromkùm. Na
kompostér se sepíe jednoduchá smlouva na obci. Pokud tedy máte zájem,
ozvìte se, je jich zatím dostatek.
Poádali jsme také spoleènost EKOKOM o bezplatný pronájem dvou
stanovi tøídících kontejnerù, která by
mìla být umístìna v Radenínì a v Kozmicích. Jejich dodání bylo ji potvrzeno a mìlo by probìhnout v kvìtnu.
Slibujeme si od toho jednak zvýení
mnoství vytøídìných odpadù a také
by se mìl sníit poèet neúplných

vývozù v tìchto vìtích osadách, kde
se plní kontejnery rychleji ne ve
zbytku obce a musí se pro nì jezdit
samostatnì, co prodrauje náklady.
Spoleènost Rumpold pak bude vozit
vechna stanovitì pøiblinì ve stejnou
dobu a nádoby by mìly být témìø plné
vytøídìných odpadù. Aktuálnì jsme
doplnili jeden starí tøídící kontejner
na plast do Radenína, kde docházelo
k jeho rychlému a nárazovému plnìní
a nebylo moné zajistit vývoz dle rychle
se mìnících potøeb.
Zdá se, e se mnoství vytøídìného
odpadu zvyuje, za co vem dìkuji.
Prosím opakovanì o udrování èistoty
v jejich okolí v pøípadì, e jsou
kontejnery plné. I po ohláení poadavku na vývoz to podle smlouvy trvá
5 dnù, èím se nedá situace øeit zcela
operativnì. Dalí nádoby by mìly
tento problém vyøeit. Upozoròuji ale,
e je nutné tøídit odpad podle pravidel.
Kbelíky a lahve zneèitìné od barev,
molitan èi novodur nepatøí do tøídìného plastu, ale do obyèejné popelnice.
Stejnì tak by plastové elektronické
spotøebièe patøí do elektroodpadu
a nikoliv do plastù. Nádoby na elektroodpad se v øadì osad staly jakousi
náhradou za popelnici, kam se místo
elektroodpadu odkládají plachty, kovy
a dalí odpady, místo aby je obèané
odloili do své popelnice èi na sbìrný
dvùr. Novì je na vech tøídících
kontejnerech nalepený návod, co do
jednotlivých nádob patøí.

Co se dìlo v obci
l Na pøelomu bøezna a dubna opravila
Drobná provozovna obce zborcená
místa na kanalizaci pod komunikací
na výjezdu z Kozmic. Na základì
kamerového prùzkumu byla zjitìna
4 místa s propadem èi silnì naruenými troubami. V rámci ádosti o dotaci pøedpokládáme poloení nového
koberce na tuto komunikaci. Výsledek
ádosti o dotaci zatím ale neznáme.
l Pokraèovalo projednávání zmìny è. 1 územního plánu
obce Radenín. V souèasné dobì je dokumentace zaslána
k pøipomínkování na krajský úøad. Poté probìhne veøejné
projednání s obèany a dotèenými orgány a nakonec schválení v zastupitelstvu obce. Pøedpokladem je, e koneèné
schválení na obci bude na prázdninovém zastupitelstvu,
pokud nebudou zásadní pøipomínky.
l 5. dubna sehrálo táborské malé divadlo Kapota v KD
v Nuzbelích divadelní komedii Dobré ráno, rodino!. Asi
tak 60 divákù zcela zaplnilo vechna místa a pøedstavení
mìlo velký úspìch.
l Orkán Eberhard v polovinì bøezna poznamenal i nai
obec. Vyvrátila se velká bøíza mezi Nuzbely a Laany a na
pár hodin zablokovala prùjezd. Nìkolik stromù padlo i na
rekreaèní nemovitost v Kozmicích, kde zasahovali hasièi
z Chýnova. V obecních lesích bylo vyvráceno èi zlomeno
okolo 30 m3 døeva. Utrená vìtev také znièila fotovoltaický
panel napájející dávkovacího zaøízení chlornanu do vodovodního øadu pro Hroby a Nuzbely.

l Do celostátní akce Ukliïme Èesko se na obci zapojily
dìti z Dìtského domova v Radenínì a uklidily okolo komunikací z Radenína k Chrbonínu, z Radenína do Nuzbel
a nìkteré cesty okolo Radenína. Do úklidu (by bez pøihláení) se zapojili i 4 obèané z Kozmic a uklidili okolo
komunikace z Hrobù do Kozmic a dále a na hranici okresu
Tábor, okolo komunikace ke høbitovu v Hrobech a okolo
Kozmic. V Radenínì se sebralo cca 20 velkých pytlù odpadu,
v Kozmicích pak 12 pytlù. Vìtinu odpadu tvoøily PET lahve,
plechovky a folie, bohuel naly se i pneumatiky, nebo
televize a vysavaè. Vem zapojeným moc dìkuji za úklid
a vìøím, e se pøítì pøidají i dalí osady.
l Obec uspìla se ádostí o dotaci na výmìnu oken v KD
v Terezínì a také získala mení dotaci na opravu kaplièky
v Kozmicích. Nyní probíhá výbìrové øízení na dodavatele
prací a do podzimu by mìly být obì akce ukonèené. V Terezínì se musí práce koordinovat s plánovaným setkáním
dùchodcù a pøípadnì dalími akcemi.
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Láznì na Svaté Annì

Pøírodní léèivé zdroje, zvlátì minerální
prameny, se k léèení rùzných zdravotních
neduhù vyuívaly ji od nepamìti. Nejvìtí
rozkvìt lázeòství, tak jak jej známe dnes,
na území Èech vak nastal a v období
18.-20. století. V té dobì byla souèástí
panství Radenín-Hroby také Vlèeves a k ní
náleící osada Svatá Anna. A právì tam,
uprostøed lesù, v minulosti fungovaly malebné láznì, které sousedily s poutním
kostelíkem sv. Anny a malou barokní kaplí.
Láznì i kapli nechal v sedmdesátých letech
18. století vybudovat významný státník
Habsburské monarchie Leopold Vilém
Krakovský z Kolovrat (1727-1809), majitel
panství Radenín, Hroby a Oblajovice. Hrabì také coby patron financoval rozsáhlou
opravu tamìjího poutního kostela, který
rozíøil a vystavìl zde varhany a oratorium.
Vechny zmínìné stavby se ukrývají v prastaré lipové aleji a stojí nad pramenem, o nìm
se ji odedávna tradovalo, e má léèivé
úèinky. Ty dle povìsti odhalil jistý sedlák, který vzal k prameniti napojit svého slepého
konì, jemu se po pár doucích a poté, co
se vyválel v bahnì, zrak navrátil. A jak to
tak bývá, povìst o zázraèných úèincích
vody se rychle rozíøila a na místo zaèali
smìøovat poutníci. Nìkteøí z vdìènosti za
vyléèení dokonce u pramene ponechávali
berly èi obvazy. A právì vysoká návtìvnost
Svaté Anny ponoukla hrabìte Kolovrata,
aby toto magické místo zvelebil a nad pramenem vztyèil kaplièku. Od té doby se zde
scházely davy vìøících v touze okusit léèivost onoho pramene, zvlátì o svátku svaté
Anny, kdy se konala velkolepá pou vyhláená v irokém okolí. Odborná zpráva vykonaná na rozkaz zemského prezidia v roce 1837 uvádí, e pramen byl køiálovì
èistý, bez chuti a zápachu. Voda ve sklenici
perlila; obsahovala v sobì sodík, vápník,
kyselinu køemièitou a znalci ji skuteènì
vyhodnotili jako vhodnou pro léèbu oèních
chorob. Zøídla léèivého pramene o konstantní teplotì 6  7 supòù vyvìrají v ulovém
estibokém bazénu v ji zmínìné barokní kaplièce sv. Anny, jí dominuje obraz této svìtice.
Láznì se nìkolik prvních desítek let své
existence tìily velké oblibì. Zprávy o léèivém úèinku zdejí vody se rychle roznesly i za hranicemi panství. Pramen byl v té
dobì z kaple odvádìn døevìnými trubkami
do lázeòské budovy, rovnì vystavìné ze
døeva. Kolovratové se rozhodli svìøit chod
lázní i hostince u nich vystavìného s urèitými podmínkami svým poddaným. Prvním

Historické zajímavosti

nájemníkem byl myslivec hrabìcího revíru
Václav Srnka. Roku 1797 pøela správa na
Václava Chladu, který byl povinen roènì
odvádìt poplatky (29 zlatých a 39 krejcarù)
do vrchnostenské pokladny, dále pak v dobì ní tøi dny a v èase sbírání chmele jeden
den robotovat. Rovnì musel odebírat pivo
z radenínského pivovaru a z kadého
vyèepovaného sudu odvádìt mení podíl
(24 krejcarù) vrchnosti. V trhové smlouvì
stálo: A protoe milostivé vrchnosti na
zvelebení této láznì mnoho záleí, bude
kupující povinen vechno stavení a lázeòské náøadí i kádì na svùj vlastní náklad v
dobrém stavu dreti, vechny hosty i poèestné lidi jak èistým jídlem, tak bytem
nejenom ochotnì, nýbr také se spravedlivou templovanou mírou a nefalovaným
pivem obsluhovati. Hosté byli s fungováním a prostøedím zøejmì spokojeni. Ve tøicátých letech 19. století se zde roènì léèilo
zhruba 1200 pacientù. Rodina Chladù svatoanenské láznì úspìnì provozovala a do
roku 1871. Nicménì v následujících letech
zaèaly láznì postupnì upadat a v dùsledku
nezájmu jejich majitelù, jistých chalupníkù
z nedalekých Mlýnù, kteøí si hledìli spíe
práce na poli a hospodáøské ivnosti,
zanikly. V roce 1877 je vak zakoupil Václav
Køíek, øeditel vyího reálného gymnázia
a okresní kolní inspektor v Táboøe. Starou
a èásteènì zchátralou lázeòskou budovu
nechal strhnout a na jejím místì postavil
novou jednopatrovou budovu v té dobì
módním slohu výcarské architektury, v
její pøízemí se nacházelo pìt obytných
pokojù a v patøe dalích est. Hostinec
pronajal jistému panu Dvoøákovi, bývalému
sládkovi v Mìicích a Libkovì Vodì. Po
Køíkovì smrti roku 1881 vak návtìvnost
lázní opìt prudce klesla. Dalími vlastníky
byli manelé Holubovi z Vídnì, kteøí zde
provozovali výrobu umìlých kvìtin. Ti roku
1904 láznì prodali za 11 000 korun svému
známému Janu Balíkovi a jeho manelce.
Noví majitelé si zøejmì byli dobøe vìdomi
toho, e lázeòství v té dobì díky rozvoji
lékaøství a balneologie dosahovalo svého
vrcholu a tudí podnikání v tomto oboru
mìlo do budoucna skvìlou perspektivu.
Lázním navrátili jejich ztracený vìhlas a i v
následujících letech støedisko neustále
vzkvétalo a bylo èím dál ádanìjí. Roku
1911 ho zakoupili Cyril a Emilie Kallovi,
jen nechali v zahradì vystavìt dalí vilu s dvanácti pokoji, jeliko ubytovací kapacita pro
lázeòské hosty byla nedostaèující. Pøíèinou

vysoké návtìvnosti mohly být i vynikající kuchaøské dovednosti nové majitelky vyhláeny iroko daleko. Prosperitu svatoanenských lázní vak pøeruila první svìtová
válka a dalího rozkvìtu se doèkaly a o dvì
desetiletí pozdìji.
Na dochovaných pohlednicích ze Svaté
Anny z tøicátých let 20. století stojí, e voda
plná minerálních látek pomáhala pacientùm s køivicí, lidem trpící obezitou, rekonvalescentùm a dalím, co úøednì dosvìdèili také uznávání pratí lékaøi. Hosté
absolvovali vanové i sprchové procedury
v lázeòské vile, byli ubytováni v tamìjím
hotelu s restaurací, mìli k dispozici
prostornou venkovní terasu a v zahradì
na okraji lesa veliký bazén se stálým
pøítokem a odtokem pramenité vody.
Souèástí lázeòského areálu byl také krytý
kuelník, spoleèenský sál s malým pódiem
a klavírem, zøejmì vyuívaný ke koncertním
veèírkùm i jiným kulturním programùm.
Proti lázeòským budovám se nacházela
hospodáøská stavení s vlastní drùbeárnou.
Láznì fungovaly celoroènì a jejich atraktivnost zvyovala skuteènost, e pobyt byl
cenovì pøijatelný. Plná penze, tedy snídanì
tvoøená kávou se smetanou a zákuskem,
obìd o tøech chodech (vìtinou se podávalo kuøecí maso), svaèina a veèeøe vyla za
osobu dennì na 28 Kès. Vedení lázní navíc
pro své návtìvníky zajiovalo celodenní
nebo pùldenní výlety po okolí. Archiv
vyhláeného táborského fotoateliéru echtl
a Voseèek na svých webových stránkách
zveøejnil digitalizáty nìkolika desítek zachovalých sklenìných negativù pravdìpodobnì z první pùle 20. století, je zachycující lázeòské prostøedí na Svaté Annì i spokojené hosty pøi jejich kadodenních
aktivitách. Ze snímkù je na první pohled
patrné, e zde panovala velmi poklidná a
rodinná atmosféra.
S lázeòským støediskem na Svaté Annì
byla úzce spjata osobnost Pavly Kytlicové
(1874-1932), spisovatelky a vydavatelky dìl
známého básníka a prozaika Jakuba Demla. lo toti o dceru ji zmínìného Jana
Balíka, která se v lázních léèila jetì pøedtím,
ne její otec objekt zakoupil. Pavla se provdala za lékaøe Vladimíra Kytlicu, který
posléze pùsobil jako lékaø ve svatoanenských lázních. Dobu, kdy zde manelé spoleènì hospodaøili, popsala ve svém monumentálním autobiografickém románu Rodièe a dìti.
Mgr. Anna Fierová

Stolní tenisté opìt bojovali o velikonoèního beránka

Jak u se stalo pravidelným zvykem, i letos se o nedìli
velikonoèní uskuteènil jeden z nejvìtích turnajù ve stolním
tenise v rámci Jihoèeského kraje, a to turnaj o velikonoèního
beránka v Terezínì. Úèast byla jako ji tradiènì vysoká,
celkovì dorazilo osmnáct hráèù ze vech koutù jiních Èech,
ba dokonce z Rakouska. A díky celkové výhøe Josefa
Jungvirta, hráèe hornorakouského Saxenu, se pro tentokrát
velikonoèní beránek stìhuje za hranice. Z místních hráèù
se nejlépe umístil Tomá Kratochvíl z Choustníku, který
obsadil celkové 4. místo.
Na závìr dovolte, abych podìkoval obcím Radenín,
Choustník a Chrbonín za podporu, firmì OPEKO za sponzorské dary a Mirku Touskovi, terezínským hasièùm a SK
Podhradí Choustník za organizaci turnaje. Radim Jindra
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