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SLOUPEK:

Z jednání obecního
zastupitelstva
12. zasedání zastupitelstva obce
Dvanácté zasedání zastupitelstva
obce Radenín se konalo 30. 6. 2020
od 19:00 hodin na obecním úřadu.
Jednání se účastnili všichni zastupitelé. Program jednání měl celkem
16 bodů.
Na úvod jednání zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet a účetní
uzávěrku za rok 2019.
Mezi hlavní body patřilo schválení přijetí dotací z Programu podpor y výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury 2020 Jihočeského kraje na výměnu vodovodu a kanalizace
v Radeníně (celkem 1,750 mil. Kč),
dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje na nákup techniky
pro údržbu veřejného prostranství (celkem 100 tis. Kč) a také přijetí dotace
z Programu rozvoje venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu na
nákup nového traktoru pro práci v lese
(necelých 670 tis. Kč).
Zastupitelstvo na jednání schválilo i dodavatele techniky pro údržbu veřejného prostranství na základě provedeného výběrového řízení. Nakoupeny
budou 2 motorové pily, 3 křovinořezy,
plotořez, myčka a ruční sekačka na
trávu od 3 vybraných dodavatelů. Nabídky zaslalo celkem 5 uchazečů.
Schváleno bylo i uzavření úplatné
smlouvy o zřízení věcného břemene
pro E.ON Distribuce a. s. na vedení
kabelu NN v Radeníně a Smlouvy o

smlouvě budoucí se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje na uložení kanalizační spojky v Radeníně
v komunikaci směrem z Radenína na
Choustník v rámci připravovaného
projektu na ČOV v Radeníně.
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo smlouvu s městem Chýnov a na
likvidaci stavebního odpadu z území
obce Radenín a projednalo a následně
schválilo úpravu veřejnoprávní smlouvy s městem Chýnov z roku 2007 na
projednávání přestupků, kde došlo k
navýšení odměny pro právníka, který
přestupky projednává.
Zastupitelstvo se také zabývalo vypořádáním některých pozemků pod komunikacemi, které obec zařadila rozhodnutím mezi místní komunikace.
Jedná se o tři pozemky v kat. území
Kozmice, kde bude provedena směna pozemků na základě zadaného geometrického plánu. K této problematice se vztahuje i další bod, ve kterém
byl schválen bezúplatný převod části
pozemků pod točnou na konci Terezína od Státního pozemkového úřadu.
Dalšími body jednání bylo řešení zásobování vodou někter ých nemovitostí, schválení rozpočtových opatření a informace o plnění úkolů a činnosti obce. Některým z těchto bodů
jsou věnovány samostatné články.
Zasedání skončilo ve 20:25 hodin.

Léto pomalu končí a s ním i dovolené. Jejich letošní sezóna byla poznamenána opatřeními států proti šíření Covid-19, a tak mnozí lidé poznávali především krásy naší země, nebo trávili dovolenou na chalupách
a chatách.
Přesto pohyb lidí odstartoval nárůst
případů zjištěného koronaviru, a to
i v našem okrese. Opětovně přijatá
opatření proti nákaze způsobila, že
se řada připravovaných kulturních
a sportovních akcí musela upravit
či dokonce zrušit. U nás to postihlo
nejen setkání rodáků Terezína, ale
i náhradní program – setkání příznivců dechovky, kdy bychom museli mít nasazené roušky při přítomnosti více jak 100 lidí (v loňském
roce zde bylo téměř 130 návštěvníků + kapela a obsluha). A tak je potěšitelné, že se podařilo realizovat
alespoň venkovní sportovní akce, kde
byla účast vždy pod hranicí 500 lidí.
Byly to jediné větší akce, kde se mohli
lidé potkat a popovídat si a jejich
organizátorům za to patří dík.
Počasí o prázdninách bylo vcelku
příznivé. Počátek prázdnin byl sice
chladnější a deštivější, srpen se ale
vylepšil a užili jsme si i několika tropických dnů. Přestože se asi každému představa dovolené nesplnila
podle jeho přání, doufám, že jste si
alespoň odpočinuli. V nadcházejícím
podzimním období se předpokládá
opětovné šíření nákazy, na kterou si
asi podle všeho budeme muset zvyknout. Přehnaný strach proto není na
místě, nutná je však opatrnost zejména rizikových skupin obyvatelstva. Tudíž Vám všem přeju především pevné zdraví a psychickou
pohodu, která je jeho podmínkou.
Jan Fišer
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13. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se konalo dne 25. srpna 2020
na obecním úřadu v Radeníně. Jednání
se účastnilo sedm zastupitelů, dva se
řádně omluvili.
Mezi prvními body byla schválena koupě pozemků od soukromých vlastníků
pod točnou v Terezíně a také směna
pozemků se soukromým vlastníkem,
která by měla vyřešit vlastnické vztahy
k pozemku s ČOV v Terezíně a přístupu
k němu.
Zastupitelé dále schválili cenu vodného a stočného pro fakturační období
2020 / 2021. Cena zůstává na stejné
úrovni jako v předchozím období –
vodné 34 Kč/m3 a stočné 14 Kč/m3 plus
příslušné DPH. Na základě žádosti občana byla pro ty vlastníky nemovitostí,
kteří provozují na své náklady domovní
čistírny odpadních vod, výše stočného
snížena na 50% částky, tj. 7,– Kč/m3.
Zohledněny tak byly náklady na el. energii a další vynaložené prostředky na
provoz těchto čistíren.
Na jednání byla také probírána objízdná
trasa pro dopravu v období, kdy bude
opravován most v Nuzbelech na silnici
směrem na Černovice. Bylo schváleno
využití upraveného mostku přes potok
naproti komunikaci do Lažan s podmín-

kami, které by měly zajistit bezpečnost
provozu a opravu místní komunikace
po ukončení objížďky. Oprava mostu na
silnici směr Černovice by mohla začít
již v příštím roce, pokud bude mít kraj
finance.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí střednědobý plán sociálních služeb ORP Tábor
pro roky 2020 – 2022 (tzv. Komunitní plán).
Obec Radenín je zařazena do oblasti
Chýnovsko, kde byla řešena doprava
o víkendech (zajištění dostupnosti pro
klienty DD Radenín), případná potřeba
pečovatelské služby (problematiku řeší
především Chýnov) a možnost zajištění
obědů pro seniory z DD Radenín, který
má zatím určitou volnou kapacitu v počtu vydávaných obědů. Služby v oblasti
péče o seniory a osoby s handicapem
nabízí sociální pracovnice z Chýnova,
u které lze v případě potřeby dohodnout
rozsah služeb (tel. 774 605 035).
Rozpočtová opatření se týkala zaúčtování dotace na výměnu vodovodu a kanalizace z Jihočeského kraje a vyúčtování
nákladů na opravu kapličky v Lažanech
a navýšení nákladů na opravu kanalizace.
Na konci zasedání byly poskytnuty zastupitelům informace o plnění uložených

Výměna vodovodu a kanalizace v Radeníně
Od začátku dubna probíhala v Radeníně
výměna vodovodu od zámku k areálu
ZD Hroby a výměna kanalizace od Maťhů
k čekárně u obecního úřadu. Akci realizovala firma DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s. r. o. z Chýnova za
cenu necelých 3,361 mil. Kč. Stavba byla
podpořena výraznou dotací Jihočeského kraje ve výši 1750 tis. korun, z toho
700 tis. korun na kanalizaci a 1050 tis.
korun na vodovod. Protože se ale kanalizace vysoutěžila za nižší cenu, bude
dotace mírně pokrácena v souladu s dotačními podmínkami.
Realizaci stavby komplikovala od počátku skutečnost, že nebylo známé přesné
vedení starého vodovodního řadu a informace pamětníků se často velmi výrazně lišily od skutečnosti zjišťované v průběhu stavby. To se projevilo narušením
starého potrubí v případě protlaků a posléze při provádění výkopů byly nalézány přípojky zcela mimo předpokládané
trasy. Nicméně se akci podařilo dokončit
díky přístupu všech zúčastněných v ter-

mínu a nyní probíhá vyúčtování dotace.
Časté poruchy a zavírání vody bylo na
jaře komplikováno i ztrátou vody ve vodojemu a zejména občané v severní
části obce se museli potýkat s častým
omezením dodávky vody. Celkový součet dnů, kdy nebyla voda dodávána do
sítě, však nepřesáhl v nabídce a ve smlouvě uvedený počet 14 dní s omezením
dodávky vody.
Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům za trpělivost a vstřícnost při provádění prací. Jako při každé větší akci se
ne vždy nechá vše naplánovat, takže nás
řada věcí zdržela a zkomplikovala realizaci. Nyní máme nový řad vybavený
uzávěry k jednotlivým odbočkám a přípojkám v okolí řadu. Do budoucna nás
bude zcela jistě čekat ještě výměna navazujících řadů, které jsou v kovových
trubkách pod novou komunikací na
„Židovně“ a v cestě k Drobné provozovně. A musíme se také zabývat výměnou
zbytku azbestového potrubí okolo bývalé školy.

Projekt: Výměna vodovodu a kanalizace
v obci Radenín – kanalizace
je podpořen z dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2020

Projekt: Výměna vodovodu a kanalizace
v obci Radenín – vodovod
je podpořen z dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2020

úkolů a o činnosti obce v uplynulém
období.
V diskusi se zastupitelstvo zabývalo otázkou personálního obsazení odborného
lesního hospodáře. Bylo rozhodnuto provést pohovory s min. dvěma možnými
uchazeči a na jejich základě případně
řešit nového odborného hospodáře. Zvažován bude rozsah nabízených služeb
a požadované finanční prostředky. Rozhodovat by o tom mělo další zastupitelstvo obce.
V diskusi se dále řešil provoz smuteční
síně na hřbitově v Hrobech. Zájem o využití tohoto zařízení je velmi malý a stav
budovy vyžaduje finančně poměrně náročnou opravu. Nejprve však bude nutno
provést legalizaci budovy, která není zanesena v katastru nemovitostí. Budova
se navíc nachází z cca jedné poloviny na
soukromém pozemku a je tedy nutné začít řešit i získání pozemku pod budovou
a pod přístupovým prostorem do ní. Bude prověřena možnost získat na opravu
dotaci a poté případně obec zajistí pro
tento účel projektovou dokumentaci.
Posledním bodem diskuse bylo řešení
pozemků pod komunikací mezi osadami Nuzbely a Lažany, kde naprostá většina pozemků pod komunikací je v soukromém vlastnictví. S jednotlivými vlastníky bude jednáno o možnosti výkupu,
který bude s ohledem na množství pozemků probíhat postupně.
Jednání skončilo ve 20:10 hodin.

Výměna
vodoměrů
v Kozmicích
Od září budou na přípojkách jednotlivých nemovitostí, které jsou
napojeny na obecní vodovod, vyměňovány vodoměry z důvodu obnovy platnosti jejich certifikace.
Práce budou prováděny postupně firmou Petrastav s.r.o. – pan
Fučík. Pokud jsou vodoměr y na
soukromých pozemcích, budou
vlastníci předem o výměně informováni.
Za účelem výměny je nezbytné
uvolnit okolo vodoměru dostatečný prostor, aby výměna mohla
být provedena v co nejkratším časovém termínu. Pokud nemá přípojka před vodoměrem uzávěr,
bude dočasně omezena do příslušné části obce dodávka vody.
Případné dovybavení přípojky uzávěrem před vodoměrem je v režii
vlastníka nemovitosti.
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Co se dělo v obci
Oprava kapličky v Lažanech

Pracovníci Drobné provozovny opravili fasádu na vstupní straně do kapličky, uložili provzdušňovací kanál
okolo vnitřních stěn a betonovou
podlahu nahradili dlažbou.

Opraven byl nátěr oken a dveří a
také byly vyměněny parapety na
vnitřní a venkovní straně oken. Na
podzim bude ještě provedena úprava zeleně před kapličkou.
Oprava obecních komunikací
Firma Vialit Soběslav s.r.o. provedla
opravu částí místních komunikací
obce v Terezíně, Radeníně, Nuzbelech, Lažanech a Kozmicích. Jedna-

lo se o zástřik asfaltem s následným
zasypáním drtí, kterým se vyrovnaly drobné díry a nerovnosti ve vozovkách a zacelily praskliny.
Údržba budov a zařízení obce:
– proběhla revize rozvodů elektřiny
ve všech obecních budovách a pravidelná prohlídka komínů a revize
hasicích přístrojů
– byla opravena čelní obvodová zeď
na hřbitově v Hrobech (drobné
opravy fasády a krytiny a obílení),
byla provedena údržba přilehlé komunikace (vyčištění příkopů a nánosů zeminy na parkovišti) a opakovaný chemický postřik křídlatky, která se zde silně rozrůstá.
– byl proveden odvod dešťové vody
z okapů na KD v Terezíně směrem od nemovitosti čp. 11
– proběhla výměna vnitřního osvětlení v autodílně Drobné provozovny za úsporné LED osvětlení (návratnost investice by měla být nejpozději do 4 let)
– byly provedeny opravy na 3 přípojkách vody ve veřejném prostranství v Radeníně, Hrobech a Kozmicích.
Nakládání s pozemky
– obec odkoupila pozemek se studněmi pro veřejný vodovod Radenín
– probíhají jednání na řešení majetkových vztahů pod místními
komunikacemi v Terezíně a Kozmicích a řešení přístupu k ČOV
Terezín
– byla pronajata část obecního pozemku parc. č. 1480/27 v Kozmicích a uzavřen zemědělský pacht
na pozemek 1003/3 v Radeníně
– probíhá správní řízení na zařazení cest do místních komunikací, v
právní moci jsou již komunikace
ve výlučném vlastnictví obce Radenín a komunikace v k.ú. Kozmice a Bítov ve vlastnictví obce a
dalších vlastníků.
– obec požádala o bezúplatný převod části pozemku pod místní
komunikací v Nuzbelech u čp. 24
a na točně v Terezíně od Státního
pozemkového úřadu
– Obec prodala část pozemku 1490/
35 v Kozmicích a pozemek parc.
č. 1437/2 v k. ú. Hroby

Situace v lesích
Poměrně deštivý konec jara a začátek léta trochu zbrzdil vývoj kůrovce. Na počátku léta se objevovaly jen
ojedinělé napadené stromy okolo původních ohnisek. Bohužel srpen ukázal, že tlak kůrovce je stále velmi silný a začaly se objevovat velké plochy napadených porostů, které se
musí začít těžit. Řádově se již nyní
3
jedná o stovky m dřeva na Bítovsku, na Blaníku a na Lažansku. Cena dřeva je velmi nízká a na skládkách stále máme ještě zbytky palivového dřeva z uplynulé zimy. Situace se tedy nijak výrazně nezlepšila a tepr ve podzim a zima ukáží
rozsah napadení, které se již začíná objevovat místy i v mladých
porostech.
Bylo provedeno druhé vyžínání mladých porostů, podzimní a jarní výsadby se díky letošnímu počasí
dobře ujímaly. Obec požádala o dotaci na těžbu kůrovcového dřeva za
rok 2019, která by alespoň částečně pomohla pokrýt ztráty plynoucí
z lesního hospodářství obce.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

S ohledem na nové předpisy
týkající se ochrany osobních
údajů bude tako rubrika
nadále řešena pouze
v této stručné podobě.

Životního jubilea
se v následujícím období
dožívá:
Anna Vaňková
Marie Stejskalová
Marie Janurová
Stanislav Šelepa
Eva Horová
Vladimír Kratina
Miloslav Trpák
Marie Návarová
Blanka Dvořáková
František Různar
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O D PA DY
Za loňský rok 2019 odevzdal každý občan naší obce
do sběrného dvora v Radeníně v průměru 12 kg vysloužilého elektrozařízení, což je 100% nárůst oproti roku 2018. V roce 2018 byl průměr v ČR 8,8 kg/občana.
Nárůst měl částečně původ pravděpodobně v opatření
proti koronaviru, kdy byl čas doma „uklidit“ a zbavit se
tak starého a nepotřebného zařízení.
Třídění skla, papíru, plastu a kovů v polovině roku
vzrostlo oproti pololetí 2019 o téměř 70%. Důvody navýšení jsou podobné, jako u elektrozařízení. Největší
navýšení je u skla, kde je nárůst o více jak 130%, plasty
se zvýšily o 58% a papír o 21%. Od EKO KOMu jsme získali za 1. pololetí příspěvek za třídění ve výši 33.590,- Kč,
což představuje něco přes 46% vynaložených nákladů.
Výše nákladů na třídění je ovlivněna krizí na trhu druhotných surovin, kdy obce musí na zpracování vytříděného papíru a plastů doplácet. V červenci se u papíru
situace částečně stabilizovala, u plastů se situace do normálu zatím zcela nevrátila.
Výrazně v letošním roce narostlo i třídění bioodpadu.
Nárůst oproti pololetí loňského roku činí 67%. Výrazně
se na tom podílí deštivé a teplé počasí, kdy tráva rychle
roste a tudíž se častěji seká. Ale občas se objevovalo
i ukládání sena do kontejnerů – suchého a někdy rozmočeného a zahnívajícího. Kontejnery nejsou pro tento
druhý účel určeny a nemohou svou kapacitou stačit.
Vlastníci větších zahrad musí seno likvidovat sami – buď
ho nabídnout chovatelům zvířat, nebo zkompostovat na
své zahradě. Kontejnery slouží pro ukládání bioodpadu
z ploch, které nemají výrobní charakter, jako jsou plochy okolo domů, předzahrádky apod. Trávu z velkých
zahrad a sadů nelze tímto způsobem řešit. Dalším neš-

varem je ukládání celých nepokrácených velkých větví,
které zaplní kontejner a téměř nic neváží. Větve je nutné rozřezat tak, aby nezabíraly velký prostor a nevozili
jsme do kompostárny v kontejnerech jenom vzduch.

Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad, který vzniká při
stavebních úpravách nemovitostí,
není komunálním odpadem a obec
nemá ze zákona povinnost jej likvidovat. Tento odpad se v současné
době obvykle likviduje drcením, čímž
vzniká tzv. recyklát, kter ý je možné
následně po provedených rozborech
využít jako surovinu např. při úpravách terénu, cest apod.
Množství stavebního odpadu, které je na území obce produkováno, je
velmi malé a jeho recyklace se ekonomicky nevyplatí, resp. trvalo by řadu let, než se nashromáždí množství, které budou firmy ochotny drtit za ekonomicky přijatelných podmínek. Odpad se ale do té doby stane
nepoužitelným – zaroste na skládce
vegetací a dřevinami nebo se rozpadne vlivem povětrnostních pod-

mínek a recyklace pak není možná
a rozbory obvykle prokáží jeho nepoužitelnost z důvodu vysokého obsahu organických látek. Proto obec
uzavřela smlouvu s městem Chýnov,
kam mohou občané obce a majitelé
nemovitostí na území obce stavební
odpad odvézt do recyklačního dvora
v sousedství firmy Kolovrat.
Osoba, která odpad přiveze, na
místě zaplatí poplatek 150 Kč/tunu.
Může si nechat odpad zvážit, má-li
k tomu možnost a předložit obsluze
vážní lístek (sběrný dvůr není vybaven váhou), nebo obsluha dvora provede kvalifikovaný odhad. Sběrný
dvůr je otevřený ve všední dny od
8 do 15 hodin s přestávkou na oběd,
v sobotu pak od 8 do 12 hodin.
Do sběrného dvora lze uložit rozbité kusy betonu a cihel, střešní taš-

ky a keramické výrobky, stavební
dřevo, kusy asfaltu bez dehtu a izolační materiály bez nebezpečných
látek a azbestu. Nelze sem ukládat
např. eternit a jiné materiály, obsahující azbest – ty je nutno odvézt na
skládku společnosti Rumpold do
Želče.
Osoba, která odpad přiveze, se
prokáže obsluze sběrného dvora
občanským průkazem, kde je uvedeno bydliště na území obce Radenín. Osoba, která na Radenínsku nebydlí, ale upravuje např. rekreační
objekt, si na obci vyzvedne potvrzení, že zde vlastní nemovitost a provádí její úpravu. Bez těchto dokladů
obsluha stavební odpad nepřijme.
Kontakt na sběrný dvůr
v Chýnově je:

734 129 208,
nebo sbernydvur@chynov.eu.
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Aplikace „MOBILNÍ ROZHLAS“
Obec zavádí službu „Mobilní rozhlas“, která umožní
občanům obce a dalším zájemcům získávat průběžně informace o dění v obci. Běžné mailové zprávy má
obec zdarma, krizové SMS zprávy jsou zpoplatněny
(poplatek hradí obec). Bližší informace jsou k dispozici na webu obce. Registrace je pro zájemce zdarma.
Co je smyslem služby?
Poskytnout informace o dění v obci. Automaticky jsou
rozesílány aktuality z webu obce, jako jsou hlášení
obecního rozhlasu, pozvánky na zasedání zastupitelstva, informace o připravovaných kulturních či sportovních akcích atd. Pro tzv. „chytré telefony“ je možné
si stáhnout zdarma aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko na Google Play či na App Store. Zprávy
se tak doručí zaregistrovaným zájemcům do aplikace
v mobilu nebo na email. Pokud nastane krizová situace, je možné zasílat SMS zprávy, které lze doručovat i na „obyčejné mobily“ občanům, kteří se zaregistrují, a případně je rovnou převádět na hlasovou
zprávu. Chytré telefony umožňují navíc i zpětnou
vazbu na obec.
Jak se zaregistrovat?
Pr vní možnost – přihlásit se na internetu. Na stránce
https://www.mobilnirozhlas.cz se do vyhledavače samospráv vyplní Radenín a poté se vyplní registrační

formulář v odkazu „Registrovat se“. Tato možnost bude
asi využita spíše mladší a střední generací, která ovládá
internet.
Druhá možnost – vyplnit přihlašovací formulář písemně na obci či doma na základě telefonické žádosti.
Tato varianta asi bude vyhovovat především starší
generaci. Stačí zavolat na obec (tel. 725 031 476) a domluvit si schůzku.
Uvedená služba částečně nahrazuje obecní rozhlas pro
ty, kteří nejsou v době hlášení přítomni v obci a zlepšuje
tak předávání informací. Na tento způsob předávání
informací postupně přechází velká část obcí a je to do
budoucna perspektivní způsob komunikace, protože
mobil má dnes téměř každý. Pokud máte zájem na
předávání informací, které si můžete filtrovat podle
obsahu, neváhejte se přihlásit.

10. ročník letního turnaje v malé kopané
V sobotu 8. 8. 2020 se uskutečnil v Kozmicích na
fotbalovém hřišti jubilejní 10. ročník v malé kopané za
účasti 11 mužstev a 3 mužstev nad 40 let. Na hrací ploše
probíhaly tři zápasy najednou. Nalosovány byly
základní skupiny A a B, kde se hrálo“ každý s každým“
a pak následovalo play-off o celkové umístnění. Skupina
C nad 40 let hrála dvoukolově též “ každý s každým“.
Vítěz turnaje Naše auto + Mašus porazil v dramatickém
finále loňského vítěze Petrastav Radenín 3 : 1. V utkání
o 3 místo porazil FK Měšice mladíky z Metíku United
2 : 1. Zápasy se hrály opět za krásného letního počasí.
Turnaj ukončil starosta obce Radenín ing. Jan Fišer
a Jan Petrů st. a pak následovala zábava za účasti kapel
Stará Peshata, PUM, Driák a Assort Plastic.
Sponzoři:
Obec Radenín, Petrastav s.r.o. Radenín, DP Radenín,
DEK stavebniny, ZD Hroby, Auto Kelly, ZD Slapy,
Sonepar Tábor, SDH Kozmice, ZOD Choustník,
SDH Radenín, Autodoprava Stanislav Reisner,
PRO-DOMA stavebniny, Opeko Choustník,
Delikomat Praha Jana Pačesová, Golden snack.
Pořadatel: Luboš Sedláček, Jan Petrů, Pavel Petrů
Pořadatelé chtějí poděkovat Všem za pomoc, hráčům,
rozhodčím, obsluze v občerstvení, kapelám a hlavně
sponzorům.
Luboš Sedláček

Vítězné
družstvo
Konečné pořadí
Konečné pořadí
nad 40 let
1. Naše auto + Mašus
1. Dražice
7 11-6
2. Petrastav Radenín
2. Dukla Tábor 7 10-8
3. FK Měšice
3. Větrovy
2 5-12
4. Metík United
5. Ajax Sojčák
Nejlepší střelec:
6. 1FC. Jistebnice
Miroslav Roll
(Naše auto + Mašus)
7. Internazionale Psojedy
Nejlepší hráč:
8. Random
Pavel Horčička (Jistebnice)
9. Trojka v krvi
Nejlepší brankář:
10. All star team
Soldát (Dražice)
11. 1.FbK Tábor
Sympaťák: 1. FbK Tábor
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Pouťový fotbálek
Tradiční pouťový fotbálek se konal 18. července na hřišti zámecké zahrady v Radeníně.
Utkaly se týmy staří vs mladí a jako vždy nešlo
ani tak o výsledek, jako o hezké pouťové
odpoledne. Zápas, který pískal pan Miroslav
Jelínek, měl i dost diváků. Poděkování patří
řediteli DD Radenín za poskytnutí hřiště
a Pavlovi Petrů za zajištění občerstvení.
Luboš Sedláček

Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Radenín“
Dne 15. srpna se konal na travnatém hřišti zámeckého parku
v Radeníně již 12. ročník tohoto turnaje. Letos se ho účastnilo
5 týmů a také známé fotbalové osobnosti – Tomáš Řepka a dva
bývalí mezinárodní rozhodčí – pan Grégr a pan Tichý.
Závěr turnaje opravdu nebyl pro slabší povahy. V posledním
zápase mezi Sparta Clubem a Debaklem při poslední akci zápasu šli 2 hráči Debaklu sami na gólmana, ale zakončující hráč
cca ze 2 metrů nastřelil jen břevno prázdné branky. A v předposledním zápase mezi Vialitem a Radenínem se v poslední minutě zápasu za již překonaným gólmanem Vialitu (kdy střelec
Radenína se již radoval) balon naprosto nevyzpytatelně - a snad
i proti fyzikálním zákonům - odrazil z brankové čáry ven.
Oba tyto momenty hrály nakonec proti Debaklu! Jelikož vzájemný zápas Vialitu a Debaklu skončil 0:0, a rozdíl v celkovém
skóre byl taky stejný, o vítězi turnaje ve prospěch Vialitu, rozhodl až podíl skóre.
Slavnostní vyhlášení moderovala Kateřina Kristelová. Na závěr proběhla autogramiáda Tomáše Řepky, který byl, samozřejmě, nejvíce žádaným a obletovaným účastníkem turnaje.
Turnaji přálo počasí, byla i hojná divácká účast a i po sportovní stránce je možné hodnotit ho vysoko. Převládl duch fairplay - a to jistě i zásluhou výborného výkonu (a přirozeného
respektu) obou rozhodčích.
Díky patří všem, kteří se na organizaci turnaje (včetně zajištění občerstvení pro všechny účastníky) podíleli a panu starostovi obce, který celý turnaj zaštiťuje a i finančně podporuje.
Podle ohlasů se jednalo o příjemnou a povedenou akci a všichni
se již těší na příští, již 13. ročník, tohoto tradičního turnaje (který
snad nebude nešťastný).

Konečné pořadí:
1. Vialit
2. FC Debakl
3. Sparta Club Tábor
4. Radenín
5. Kučerovky

Vítězové s Tomášem Řepkou

8 bodů
8 bodů
7 bodů
2 body
1 bod

6: 0
8: 2
10 : 5
1: 5
2 :15

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Jiří Vidman (FC Debakl)
Nejlepší střelec: Široký (Sparta Club)
Nejlepší hráč: Martin Zíma (FC Debakl)
Sympaťák turnaje: Erika Míková (Kučerovky)
Za pořadatele: Milan Knotek

Závody horských kol „Blanické okruhy“
Již 5. ročník tohoto cyklistického závodu se uskutečnil 29. srpna
2020 v Kozmicích. Počasí bohužel závodům nepřálo, takže účast
závodníků byla poměrně nízká. Na trasách hobby a profi jelo dohromady 40 cyklistů a 20 dětí. Za klubové barvy jelo 11 závodníků,
z toho se jich 6 umístilo na stupních vítězů.
Pořadatel, Fitness Bikers
Vydává Obecní úřad v Radeníně
Team Nuzbely, tímto děkuje
všem závodníkům, kteří na
e-mail: obecradenin@volny.cz
závod dorazili a také všem,
Odpovědný redaktor: Fišer Jan
kteří pomohli závod uspořáRegistrace: MK ČR E 13166
dat. A těší se na příští ročník
Sazba a tisk: ABC tiskárna Chotoviny
v roce 2021.
Náklad: 320 výtisků
Za pořadatele: Petr Rataj

