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SLOUPEK:

Z jednání
obecního zastupitelstva
16. zasedání
zastupitelstva obce
Konalo se 15. prosince 2020 a na programu bylo především schválení rozpočtu na rok 2021 (viz samostatný
článek), a povinné schválení plánu
zasedání zastupitelstva v roce 2021 a
schválení složení komise pro inventury obecního majetku.
Dalším bodem jednání bylo schválení aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce Radenín na roky
2022-2025 na základě schválení pořízení úvěrového rámce na krytí připravovaných investic, který si obec
nechala zpracovat u odborné firmy.
Ten byl projednán na předchozím
zastupitelstvu. Investice vychází z
finančního zajištění v souladu s legislativou, ačkoliv je jisté, že na řadu investic obec bude žádat dotace, které
úvěrové zatížení pravděpodobně výrazně sníží.
Do programu jednání byl dodatečně
zařazen bod o koupi části pozemku
662/7 v k.ú. Radenín pod místní komunikací, který byl odsouhlasen.
Zastupitelé dostali celkovou informaci o stavu plnění úkolů za uplynulý

rok a v rámci toho byly schváleny další kroky vedoucí k výběru zhotovitele stavby ČOV Radenín a projednala
se i možnost pořízení nového svozového auta na odpady, kdy zastupitelstvo pověřilo místostarostu k přípravě tohoto záměru. Obec získala příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 441.393 Kč, ale
bohužel se stále objevují nová napadená místa a jen v Lažanech bylo již
nově vytěženo 630 m3 dřeva. Byla podána žádost o dotaci na opravu částí
komunikací v Lažanech a u hřbitova
v Hrobech z POV Jihočeského kraje.
Rozpočet na rok 2020 byl v oblasti
příjmů plněn k 30. listopadu na
97,37%, výdaje byly plněny na 91,24%.
V diskusi byla projednávána nová
legislativa v oblasti odpadů a předpokládané změny oproti současnému stavu a možnosti řešení čištění
odpadních vod pro osadu Kozmice.
Projednala se také aktualizace směrnice obce o zadávání zakázek malého rozsahu s tím, že bude návrh
připraven do dalšího zasedání.

Po několika letech jsme se zase
dočkali, alespoň po několik málo
týdnů, zimy, jaká má být – sníh a
mráz. Často jsem slýchával, že zimy už nejsou takové, jako bývaly. Ta letošní nám připomněla, že
zimu nelze podcenit a musíme počítat s tím, že ne všechny zimy budou vždy relativně příznivé.
Ta letošní zima má však přece jen
jednu premiéru – od jejího počátku stále trvá nouzový stav, který
výrazně omezil užívání zimních
radovánek a sportů. Děti byly doma na distanční výuce, ale shromažďovat se nemohly. Takže
bruslení a hokej na rybnících nebyl k vidění, stejně tak se sáňkovalo jen v omezeném počtu rodinných příslušníků. Snad jen
běžkaři na lyžích si mohli užít
sněhu.
Nicméně jaro už je přede dveřmi.
První ptáci začínají zpívat, první
tažní ptáci se začínají vracet z jihu do svých domovů. Sluníčko a
teplo nám jistě zlepší chmurnou
náladu. Jaro otevře práce na zahrádkách, okolo chalup a trochu
nás to odpoutá od narůstajících
problémů s pandemií.
Přeji nám všem, abychom se ve
zdraví dočkali jara, zvládnutí
pandemie a mohli zase začít žít
normální život, jehož hodnotu si
teprve nyní uvědomujeme.
Jan Fišer
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17. zasedání zastupitelstva obce
Jednání se konalo 23. 2. 2021 od 19
hodin na obecním úřadu za dodržení
podmínek ochrany proti kovidu. Na
programu byly záležitosti týkající se
několika oblastí.
V rámci agendy pozemků byly schváleny směnné smlouvy na pozemky pod
místními komunikacemi v Kozmicích.
Schválen byl i prodej malé části pozemku v Hrobech, která je dlouhodobě připlocena k nemovitosti Nuzbely
čp. 18. Zastupitelé vyjádřili souhlas
také s nákupem pozemků od soukromého vlastníka pod obřadní síní na
hřbitově v Hrobech a částí pozemků
okolo hřiště v Kozmicích s porostem
topolů. Na uvedené pozemky byly či
budou zpracovány geometrické plány, na základě kterých bude proveden vklad příslušných smluv do katastru nemovitostí. Řešilo se i získání
pozemků na hřišti v Kozmicích a
cesty na toto hřiště, které jsou ve
vlastnictví státu. Zastupitelé souhlasili s jejich odkupem za podmínek vyhlášených Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a pověřili starostu k činnosti vedoucí k
jejich získání. Pozemků se částečně

týká také schválené zpracování geometrického plánu na komunikaci
Nuzbely – Lažany, která se nachází
převážně na soukromých pozemcích
a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu, které se pod touto komunikací nacházejí.
Zastupitelé také schválili smlouvy na
zpracování změny č. 2 územního
plánu a na zpracování studie zástavby
pro lokalitu „Trávníky“ v Kozmicích.
Na konci roku 2020 byl schválen rozpočet obce a na tomto zasedání dostali
zastupitelé k dispozici rozpis rozpočtu
na jednotlivé položky. S touto oblastí
souvisí také rozpočtové opatření č. 1,
kde se upravily některé položky na
základě podmínek projednaných po
schválení rozpočtu – např. zpracování GP na cestu do Lažan, zpracování
změny ÚP č. 2 a studie na základě
předložených nabídek v závěru roku
2020, zajištění výběrového řízení na
svozové auto apod. Navýšení položek
je pokryto z nákladů plánovaných na
rekonstrukci veřejného osvětlení v
Hrobech a Nuzbelech, které nebude
v roce 2021 realizováno (viz dále).

V oblasti investic bylo schváleno výběrové řízení na technický dozor investora a BOZP na stavbu ČOV Radenín – služby bude zajišťovat firma
Tareka s.r.o. Vypsáno bylo i výběrové řízení na dodávku nového auta na
svoz komunálních odpadů, které bude schvalováno ke konci března na
mimořádném zastupitelstvu. Zajištěno
je prostřednictvím externí firmy, protože se jedná o podlimitní zakázku,
která se musí provádět prostřednictvím elektronické aukce. Probíhá
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce rybníka Dolejší Klíšťovský
v Hrobech, schvalovat výsledek bude
mimořádné zastupitelstvo v pondělí
1. března 2021. Investic se také týká
schválení nové směrnice o zadávání
zakázek malého rozsahu, kde byly
zvýšeny limity pro volné zadávání s
ohledem na inflaci a rostoucí ceny
prací a služeb.
Zastupitelé také podpořili malou
částkou aktualizované vydání knihy
„Židé na Chýnovsku: Nástin historie
venkovského židovského obyvatelstva
v 16.-20. století“ pro pana Voštu.
/pokračování na str. 3/

Obecně závazné vyhlášky Obce Radenín
Vzhledem k novelizaci zákonů a s tím souvisejícími změnami v platnosti či rušení obecně závazných vyhlášek obcí
(dále jen OZV) je v tomto příspěvku uveřejněn přehled v současné době platných OZV na území obce Radenín a také řád
veřejných pohřebišť. Celé znění dokumentů je dostupné na webu obce, odkaz:
https: //www.radenin.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/.
3. OZV č. 1/2019,
1. OZV č. 3/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování koprostranství ve sloučené obci Radenín a vymezené munálních odpadů. Tato vyhláška stanovuje poplatek za
prostory pro volné pobíhání psů v osadách Terezín, odpady na území obce pro trvale žijící osoby a pro reRadenín, Bítov, Hroby, Nuzbely, Lažany a Kozmice. kreační objekty, včetně ohlašovací povinnosti k poplatku.
Vyhláška umožňuje pohyb psů na veřejných prostran- Tato vyhláška má platnost do konce roku 2021, poté musí
stvích pouze na vodítku a zakazuje na nich provádět být aktualizována na základě nového zákona o odpadech,
výcvik psů. Místa, kde lze psa volně pustit jsou ve vyhláš- nebo zrušena.
ce vymezena parcelami, ale i zde platí povinnost mít psa
4. OZV č. 2/2019,
pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby, která
o místním poplatku ze psů. Vyhláška stanovuje výši popsa doprovází.
platku
za držení psa, včetně ohlašovací povinnosti k to2. OZV č. 1/2017,
muto poplatku.
kterou se zakazuje prodej, nabízení a poskytování služeb
v katastru sloučené obce Radenín, v místních částech Kromě obecně závazných vyhlášek je v platnosti také
Terezín, Radenín, Bítov, Hroby, Nuzbely, Lažany, Koz- Řád veřejných pohřebišť obce Radenín, kter ý regumice. Jednotlivé osady jsou vybaveny cedulemi s tímto luje provoz a užívání hřbitova v Hrobech a Radeníně.
zákazem, umístěným buď samostatně, nebo na dopravní Jeho název sice neobsahuje označení obecně závazná
značce „začátek obce“. Zákaz se nevztahuje na prodej vyhláška, ale svým charakterem a obsahem je rovnozboží podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, právným právním předpisem obce. Znění tohoto řádu
v platném znění.
je podle zákona zveřejněno také na každém hřbitově.
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/pokračování 17. zastupitelstvo/
V rámci informací o plnění úkolů z minulých zasedání bylo konstatováno, že
je zažádáno o navýšení limitů odběru
vody z kopaných studní v Kozmicích
na vodoprávním úřadu, byla uzavřena

smlouva o úvěru s Komerční bankou,
obec získala většinu pozemků pod točnou v Terezíně a na zbytek je již podepsána smlouva se Státním pozemkovým
úřadem. Plánovaná rekonstrukce mostu
v Nuzbelech v letošním roce nebude

prováděna, stejně jako kabelizace rozvodů NN v Hrobech a Nuzbelech. Dále bylo zastupitelům sděleno, jak lze
postupovat při opravě hrobky na hřbitově v Hrobech, která je památkově
chráněná a je ve vlastnictví obce.

ROZPOČET 2021
OBEC RADENÍN
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
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Vyhodnocení odpadového hospodářství obce za rok 2020
Základní údaje o produkci odpadů a výdajích jsou uvedeny v tabulce:
Směs.
odpad

Třídění

Tex.

Objem. ZO
odpad elektr.

ZO
pneu

Celkem
KO

papír

plast

sklo

kov

2020 (t)

143,69 7,724

5,714

9,306

2,268 25,012 163,99

1,1

8,04

5,892

0

347,73

2019/20 (%)

+21,23

-8,5

+44,9

+51,9

+41,36

+0,8

+268

+2,25

-100,0

–––

+12,9

celk.

BIO

+23,2

2020 náklady (tis. Kč) 537,40

144,47

175,39

0

7,33

0

0

864,59

2019/20 (%)

+7,51

+34,7

0

+86,22

0

0

–––

+33,04

ZO = zpětný odběr na sběrném dvoře; třídění kov = kovové obaly + železo na sběrném dvoře; KO = komunální odpad (tj. všechny odpady celkem)

Souhrn výsledků třídění za rok 2020:
komodita
papír/plasty/sklo/kov

%
%
z komunálního kg/1 občana ze směsného
odpadu
odpadu

7,2

49,14

17,41

bioodpad

47,16

322,18

–––

celkem vytříděno

58,68

400,87

–––

Každý občan obce v roce 2020 vyprodukoval celkem
683 kg odpadu. Oproti roku 2019 se výrazně zvedlo množství
odpadu ukládaného do popelnic (směsný odpad) a také se
přiměřeně zvýšilo množství vytříděného odpadu (v roce 2019
nebyl do kontejnerů sbírán kov a v roce 2020 se nevyvážely
pneumatiky). To zcela jistě souvisí s průběhem koronavirové
situace v uplynulém roce, kdy lidé byli doma, uklízeli a tím
produkovali vyšší množství odpadu jak v tříděné, tak i v netříděné složce. Podíl vytříděného papíru, plastů, skla a kovů se oproti směsnému odpadu ale v podstatě nezměnil.
Výrazný nárůst zaznamenal objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.). Nárůst bioodpadu souvisel s průběhem
počasí, kdy oproti roku 2019 bylo více srážek, rostla tráva
a navíc měli lidé čas se věnovat zahrádkám.
V první tabulce jsou uvedené přímé náklady na likvidaci
odpadů, bez investic, které slouží po více let (budování stanovišť, nákup kontejnerů apod.). Značný nárůst nákladů na
svoz popelnic (směsný odpad) v roce 2020 souvisí s narovnáním ceny za svoz odpadů, která byla silně pod skutečnými
náklady, a došlo proto k úpravě ceny svozu u všech obcí,
které Drobná provozovna obsluhuje. Za třídění odpadů obec
dostává zaplaceno od společnosti EKO-KOM a to v poměru, ve kterém se v tříděných odpadech vyskytují obaly (podíl
se meziročně mění). V roce 2020 obec Radenín obdržela
68.233,– Kč, což pokrylo 47,23% nákladů na třídění. Za odpady vybrala obec v roce 2020 celkem 241.733,– Kč, což pokrývá 28% nákladů na likvidaci všech odpadů (při započítání
odměny od EKO-KOMu cca 36% nákladů). Pokud se podstatně zvýší třídění, zvýší se i příspěvek od EKO-KOMu, ale
musí to být odpady, které se nechají dále zpracovávat (neznečištěné apod.).
Od 1. ledna 2021 platí nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zavádí několik podstatných změn oproti stávajícímu
systému nakládání s odpady v obcích. Mezi zásadní změny
patří výrazné „donucovací“ prostředky, které mají obce přimět zvýšit úroveň třídění a snížit produkci odpadů. Jsou stanoveny limity pro jednotlivé časové úseky, ve kterých obce
musí docílit stanového procenta vytříděných odpadů, jinak
jim hrozí sankce (roky 2025 – 60%, 2030 – 65% a 2035 – 70%).
K tomu přistupuje také výrazné navýšení poplatku za ukládání zpracovatelných složek odpadu na skládku, který se odvádí státu. Ze současných 500 Kč/t to bude v roce 2028 již
1800 Kč/t, nárůst je postupný po jednotlivých letech.

Zákon současně předpokládá postupné snižování množství směsného odpadu ukládaného na skládku až na úroveň
120 kg/obyv. v roce 2029. Pro jednotlivé roky je stanoven
limit produkce odpadu na občana, který bude od zvýšeného
poplatku osvobozen a za překročení limitu se bude platit už
zvýšená sazba. V letošním roce se tento poplatek zvyšuje u té
části směsného odpadu o 300 Kč/t, která překročí limit
stanovený počtem občanů a produkcí odpadu ukládaného na
skládku 200 kg/obyvatele. Pro představu v roce 2020 každý
občan obce Radenín uložil na skládku téměř 284 kg směsného odpadu. Z tohoto čísla je tedy patrné, že se každý, nikoliv jen zastupitelé obce, musí zamyslet, jak se poprat s tímto
požadavkem. To vše povede ke zdražování tzv. obecního
systému nakládání s odpady, pokud se nepodaří plnit stanovené limity.
Zatím k zákonu nejsou vydány prováděcí vyhlášky, nicméně ty limity zákona měnit nemohou. Pokud by občané k odpadovému hospodářství obce nepřistoupili odpovědně, tak
ani poplatek 1200 Kč/obč./rok, který zákon nově upravil,
náklady na odpady zdaleka nepokryjí. Ty budou postupně
po jednotlivých letech narůstat a řada obcí proto přistoupila
k výraznému navýšení poplatků za odpad už v letošním roce.
Pokud sečteme všechny vytříděné složky, tak v roce 2020
obec vytřídila 58,68% z komunálního odpadu a téměř dosáhla
cíle pro rok 2025. Je ale otázka, jak se bude tento ukazatel
počítat a zda se také úroveň třídění udrží, resp. zvýší v následujících letech. Zatím se zvyšuje třídění bioodpadů v kontejnerech, ale nedaří se zvyšovat podíl vytříděného papíru,
plastu a skla. Nabízí se otázka, zda se tyto složky ještě stále
vyhazují do popelnic, nebo zda už jsme na stropu, který lze
v našich podmínkách docílit. Tady záleží na přístupu každého z nás.
Je nezbytné se zamyslet nad svým přístupem k odpadům
a zkusit každý u sebe najít řešení, jak více třídit a také jak
omezit vznikání odpadu. Změnit se bude muset současné
uvažování každého z nás - kupovat to, co potřebujeme, vytřídit to, co se nechá recyklovat, používat věci dokud slouží
a nebo je nabídnout někomu dalšímu – to jsou asi ty základní
kroky. Logicky nelze popel sypat jinam než do popelnice, ale
do ní už nepatří např. hlína a kamení nebo zbytky stavebního
odpadu – to vše je velmi těžké a tudíž drahé. Podobně je to i
s bioodpadem – vyhazování plevele, zbytků trávy či ovoce
apod. do popelnice výrazně zvyšuje váhu odpadů, které se
ukládají na skládku. Předpokládám, že tady může být určitá
rezerva.
Otázka odpadů bude letos předmětem zájmu všech obcí
a občané se o novinkách budou dovídat nejen ze stránek
obecních zpravodajů, ale také z veřejných médií. Obce mají
velmi těžký úkol, který nemohou zvládnout bez úzké spolupráce s občany, u kterých odpad vzniká.
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Co se dělo v obci
Zimní údržba komunikací ce mezi Kozmicemi a Novými Dvory,
– letošní zima zase byla taková, jaká
má být. Sníh a mráz k zimě patří a není v silách obce mít všechny komunikace do hodiny udržované. Dnes jsme
všichni mnohem více závislí na osobních autech a tak nám počasí způsobovalo mnohdy značné problémy ve
sjízdnosti místních, krajských a někdy
i státních komunikací. Drobná provozovna měla nasazeny 2 traktory s radlicí. Než však dojde k prohrnutí všech
cest, trvá to cca 4 hodiny. Vyjíždělo
se mezi 4. a 5. hodinou ranní, přesto
se nedokázalo prohrnout cesty ke spokojenosti všech. Navíc sněhové přeháňky rychle zasypávaly cesty novým
sněhem, a tak se v řadě dnů pouze
prohrnovalo a nestíhalo se sypat. A pokud se to povedlo, brzy byl posyp zakryt novým sněhem. Po oblevě jsou
vidět vrstvy posypového materiálu na
všech silnicích. Počet pracovníků v
provozovně je omezený, neboť 4 dny
v týdnu probíhá svoz odpadů. Brigádníci nejsou a tak se stíhá pouze to, na
co máme pracovní kapacitu.

Údržba dřevin podél cest
– v době, kdy nebyli pracovníci nasazeni na údržbu komunikací, probíhala údržba dřevin podél komunika-

k Sedlečku a v plánu je i cesta ke
hřbitovu v Hrobech a také okolo hřbitovní zdi. Odstranili se silně vykloněné stromy zasahující do průjezdného
profilu, stromy suché a ohrožující
svým zdravotním stavem bezpečnost
na těchto komunikacích. Současně
byly odstraněny slabé nálety v příkopech komunikací a nálety podrůstající do kosterních dřevin.

Výstavu betlémů v lažanské
kapličce opět uspořádal zdejší osadní
výbor. Nově se objevily i nápadité ručně vyrobené malé betlémy z různých
materiálů. Určitě stálo za procházku
se tam dojít podívat. Tímto bych rád
těm, kteří akci pořádali, poděkoval.
A v příštím roce snad už bude situace
příznivá a na výstavu tak můžeme
pozvat i občany z jiných částí obce.
Kaplička je volně přístupná.

Navýšení odběru vody
ze studní v Kozmicích
– v uplynulém roce došlo v průběhu
7 měsíců k překročení limitů pro odběr vody ze studní. Na počátku ledna
proběhlo měření vydatnosti studní a
jejich pasportizace. Poté bylo požádáno o stanovisko k navýšení odběru
Povodí Vltavy a v současné době je
žádost o navýšení odběru podána na
vodoprávním úřadě v Táboře. Současně je požádáno o ověření pasportu
všech 17 studní v prameništi Kozmice, čímž dojde k jejich legalizaci
(byly budovány postupně v akcích „Z“
při nedostatku vody). Protože však
povolený odběr už převýší hranici
10 tis. m3/rok, bude nutné okolo studní vyhlásit ještě ochranné pásmo, což
bude řešeno následně.

Situace v lesích
Na počátku roku byla předána agenda odborného
lesního hospodáře z pana Buriana na pana Hánu.
Kontakt na nového hospodáře je 739 632 061.
Škody kůrovcem se projevují v zimním období po
mrazech ve stále větší míře – stromy se loupou, ačkoliv koruny jsou zelené. V lednu a únoru byly káceny
porosty v oblasti Kozmic – lokalita Šejma. Postižen je
i porost na Obůrku a na Vršku, který je mladší než
80 let. Od Vánoc 2020 bylo do současnosti vytěženo
720 m3 dřeva a min. dalších 500 se ještě bude těžit.
Prodej dřeva probíhá průběžně, prodejní cena se daří držet na dobré úrovni. Po listopadové těžbě se na
Lažansku v podstatě už nenachází žádné větší porosty
v mýtném věku. Obecní lesy jsou zde tvořeny porosty
do stáří 40 let, kde bude nutno investovat do jejich výchovy, pokud se do nich také nedostane kůrovec.
V lednu nastoupila firma na prořezávky mladých
porostů do Bítova a na Blaník. V polovině února se za-

čaly vyklízet paseky po těžbě na Kozmicku a začala
jejich příprava na jarní výsadbu. Předpokládáme zřízení oplocenky a výsadbu cca 5000 ks sazenic.
Průběžně jsou připravovány žádosti o dotace – v současné době jsou ohlášeny na dotace těžby kůrovcového dřeva a stavba a sázení oplocenky v Bítově.
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ZA ANNOU TAŤOUNOVOU (1941-2021)
17. ledna zemřela po statečném boji s těžkou nemocí paní
Taťounová. Chtěl bych tímto krátce charakterizovat její život
v Radeníně, nicméně Vy – zdejší občané – jste jí znali lépe než já,
a víte, co pro obec udělala.
Paní Taťounová pocházela z Brna, kde i absolvovala střední
školu, a do Radenína ji „dobrý vítr zavál“ (jak sama říkávala)
v osmdesátých letech. Díky profesní zkušenosti novinářky měla
dobré předpoklady pro svou činnost. Fotograficky dokumentovala
kulturní události v Radeníně i okolí, z čehož vznikl pro budoucnost cenný soubor fotografií maškarních průvodů, sportovních
utkání, svateb i pohřbů. V pokročilém věku se naučila zdatně
vytvářet webové stránky. Léta spravovala obecní web i stránky
Radenínští.cz, kam soustřeďovala soukromé fotografie mnoha
rodin z obce. O pomoc ji v tomto směru žádali i hasiči a fotbalisté.
Osud stránek i fotoalb je mi nyní nejasný. Měla též výtvarné nadání; řada z nás má doma její barevné magnetky s reprodukovanými fotografiemi i podobné drobnosti.
Moc pro ní znamenalo vydání knihy Radenínsko v minulosti,
na které jste se Vy – občané a místní firmy nakonec složili. To již
byla vážně nemocná. Spolupracoval jsem s ní 13 let, a byla to spolupráce smysluplná. Těžko věřit, že už mi do e-mailové schránky
nikdy nepřijde její výtvarně zdařilá novoročenka nebo přání k
Velikonocům. Měla svérázný smysl pro humor a jím se snažila
nemoci čelit. Poslední zpráva mi od ní přišla 11. září; přála mi
v ní vše dobré a sobě posunutí do aspoň trochu přijatelného stavu.
Bohužel se tak nestalo. Lidé jako paní Taťounová na venkově
ubývají.
Čest její památce!
Karel Vošta

Ke konci března začíná sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodný okamžik
pro sčítání je půlnoc z 26. na 27. března 2021. Do 9. dubna je možno provést sčítání elektronicky online (elektronické formuláře jsou na webu:
www.scitani.cz). Kdo nemá možnost elektronického sčítání, musí od
17. dubna do 11. května vyplnit písemný formulář, který mu bude dodán
Českou poštou spolu s odpovědní obálkou (odeslání je zdarma).
Dotazy ohledně vyplňování je možno směřovat na tel. číslo 840 304 050.
Nejbližším kontaktním místem, kde je možno odevzdat vyplněný písemný
formulář, je Česká pošta, s.p., Gabrielovo nám. 460, Chýnov, tel. 954 239 155.
Sčítat se musí všechny osoby, které mají v rozhodném okamžiku pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let a omezené na svéprávnosti provede sčítání zákonný zástupce
či opatrovník. Sčítání se týká i cizinců, přítomných v rozhodný okamžik
na území ČR s přechodným pobytem
delším jak 90 dnů, s výjimkou turistů
a diplomatů. Sčítají se také všechny
domy a byty, i neobydlené. Povinnost
provést sčítání vyplývá ze zákona.
Podrobnější informace jsou
i na webu obce a dále na stránkách
www.scitani.cz.

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:
Jaroslav Pekař
Marie Komárková
Marie Knotková
Jarmila Lexová
Stanislav Jindrák
Anna Krátošková
Miluše Melicharová
Jiří Matoušek
Marie Charvátová
Josef Čekal
Marie Janů
Věra Tousková
Zálohová platba
vodného a stočného

V této době je možné zaplatit
zálohu na vodné a stočné
ve výši do 50% nákladů
za předchozí období.
Pokud máte vyšší spotřebu vody,
je rozložení platby vhodné využít.
Později se přidávají platby
za odpady a psy a součet plateb
bývá pro rodinný rozpočet
značně citelný.
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MOBILNÍ ROZHLAS
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V současné době je v obci Radenín už celkem 27 registrovaných uživatelů. Pro správnou funkci této služby přesto
zopakujeme základní informace o poskytované službě,
aby její užívání bylo plnonodnotné a případně se mohli
přihlásit další uživatelé.
Služba Mobilní rozhlas automaticky rozesílá nově zveřejněné informace z webu obce (kde se zveřejňuje I hlášení
obecním rozhlasem), a to:
– průběžně do sekce NOVINKY na stránku naší obce na
Mobilním rozhlase: https://www.mobilnirozhlas.cz.
– průběžně do aplikace Mobilní rozhlas
(nutno si ji stáhnout do tzv. chytrého telefonu)
– 1x denně (po 17h) do soukromého mailu
(těm, kteří nemají staženou aplikaci, ale při registraci
uvedli e-mailovou adresu).
Omezeně budou v krizových situacích využívány také
SMS zprávy (ty jsou zpoplatněny).
Pokud má někdo staženou mobilní aplikaci a současně
zadaný mail, prioritně se informace přenáší do mobilní
aplikace v telefonu a do mailu už nechodí. Pokud má
někdo pouze tlačítkový telefon a zadá svoji mailovou
adresu, budou mu informace chodit na mail, kam se může
buď připojit přes WiFi síť nebo doma v počítači. Pokud ale
někdo zadá pouze tel. číslo, pak mu informace z webu
obce chodit nebudou.
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

Postup jak si službu Mobilní rozhlas pořídit:
Tzv. chytré telefony:
doporučujeme stáhnout zdarma aplikaci Mobilní Rozhlas
na Google Play či na App Store. Pokud nechcete mít informace v mobilu, pak aplikaci nestahujte a při registraci
zadejte pouze mailovou adresu a tel. číslo. Zprávy budou
chodit jen na zadaný mail.
„Obyčejné“ tlačítkové telefony:
nestahujete si žádnou aplikaci, ale při registraci uvedete
svůj mail a na ten budou chodit novinky z webu obce.
Pokud mail neuvedete a zadáte pouze tel. číslo, pak budou
zasílány jen krizové SMS zprávy, které bude obec formou
placené služby rozesílat přihlášeným číslům.

Postup jak se registrovat:
pr vní možnost
– přihlásit se na internetu.
Na stránce https://www.mobilnirozhlas.cz se do vyhledadavače samospráv vyplní Radenín a poté se vyplní registrační formulář v odkazu „Registrovat se”;
druhá možnost
– stáhnout si aplikaci do chytrého telefonu a registrovat se
přes ní;
třetí možnost
– vyplnit přihlašovací formulář písemně na obci či doma
na základě telefonické žádosti. Stačí zavolat na obec
(tel. 725 031 476) a domluvit si schůzku, obec pak vaše
přihlášení zajistí na základě tohoto formuláře.

