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SLOUPEK:

Z jednání
obecního zastupitelstva
9. mimořádné zastupitelstvo obce
Mimořádná zastupitelstva se zpravidla schází za účelem schválení výběrových řízení na dotované akce, kde nelze z časových důvodů čekat na řádná
zastupitelstva, protože by uplynuly lhůty pro předložení požadovaných
dokladů.
Deváté mimořádné zastupitelstvo se sešlo 3. února 2022 od 18:00 hodin
na obecním úřadu a projednalo nabídky na zhotovení Lesní cesty Blaník.
Ze třech došlých nabídek byla schválena nabídka firmy Táborské stavby s.r.o.,
která nabídla nejnižší nabídkovou cenu.
Toto zastupitelstvo ještě pověřilo starostu obce podpisem smlouvy na převod bývalého vojenského objektu ministerstva obrany v Radeníně na obec,
jak bylo požadováno ze strany ministerstva.

23. zasedání
zastupitelstva obce
Jednání se konalo 21. prosince od
19:00 hodin na obecním úřadu. Přítomno bylo 8 zastupitelů, jeden se
omluvil.
Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu obce na rok 2022 – viz
také zveřejněný rozpočet v tomto vydání. Rozpočet je schodkový s ohledem na připravenou stavbu ČOV Radenín, která bude z větší části kryta
dotací z ministerstva zemědělství.
Zastupitelé také schválili aktualizovaný rozpočtový výhled obce na roky
2022-2026, kam se zapracoval přijatý úvěrový rámec a vyřadila se obno-

va rybníka Dolejší Klíšťovský, která
je již hotová. Nově se zařadil záměr
postupné výměny litinového potrubí na veřejném vodovodu HrobyNuzbely a Kozmice.
Zastupitelé schválili také plán zasedání zastupitelstva v roce 2022. Zůstává zavedený systém posledního
úterý v sudém měsíci. Plán je stanoven do srpna 2022, na přelomu září
a října proběhnou nové volby do zastupitelstva obce a další ustavující
zasedání bude mít už zastupitelstvo
vzešlé z voleb.
/pokračování na str. 2/

Letošní rok začal ve znamení změny politiky nové vlády. Stále není
schválen státní rozpočet, a tudíž
se zastavily všechny připravované
dotační akce. Stavba ČOV Radenín začne zřejmě až v květnu, ale
věřím, že se vše podaří zdárně
dokončit.
Dochází také k uvolňování covidových opatření. Chtělo by se říci, že
se vracíme k normálnímu životu.
Konflikt na Ukrajině však během
pár hodin změnil priority v celé
Evropě a značné části vyspělého
světa. Napadnutí suverénního státu jiným státem bylo pro většinu
z nás něco, o čemž jsme si mysleli,
že není v 21. století možné. Většina prostých lidí, a hlasy se ozývají
i v samotném Rusku, si žádá ukončení konfliktu. Doufejme, že sjednocený postup zemí zabrání eskalaci konfliktu mimo Ukrajinu a tato země se brzy dočká ukončení
války. Pomoci může každý z nás
podle svých možností, finančně
či materiálově v rámci celé řady
sbírek, pořádaných humanitárními
organizacemi.
Pomalu už přichází jaro. Přejme si,
aby toto krásné období přestalo
být ve stínu tragických událostí.
Sluneční teplé dny nám všem už
chybí a těšíme se na ně. Na rozkvétající bledule a sněženky, první skřivany a ptačí zpěv okolo nás.
Přeji nám všem, abychom si jara
užili jako v minulosti, beze strachu z různých nebezpečí, a svět
se vrátil zase do normálních kolejí.
Jan Fišer
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/dokončení ze str. 1/

V oblasti pozemků byl schválen prodej malého nepotřebného a nepřístupného pozemku obce vlastníkům
sousedních pozemků v Hrobech.
A také byla schválena žádost o bezúplatný převod pozemku s hrobkou
Latourů v Radeníně, pozemků pod
místními komunikacemi v Radeníně a v Kozmicích a pozemku pod
hřištěm v Kozmicích z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých na Obec Radenín.
Zastupitelé dále schválili úpravu podmínek pro nákup nového auta pro
místostarostu z důvodu navýšení ceny v roce 2022 o inflaci. Auto se nepodařilo získat v roce 2021, protože
výroba se víceméně zastavila.
Zastupitelům byly dále poskytnuty
informace o plnění úkolů z dřívějších jednání zastupitelstva a o stavu
financí. V rámci diskuse byly projednány příspěvky obce na Běh Mi-

lénia v Chýnově, Ochraně fauny ČR
a Diakonii ČCE – středisko Rolnička. Diskutovala se také provozní doba obchodu v Terezíně, kde výrazně
klesá počet nakupujících. Od roku
2022 zde bude prodej pouze dva dny
v týdnu. Na základě návrhu zastupitele bude připravena na další jednání zastupitelstva také úprava směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu obce z důvodu stoupajících
cen prací a služeb.

24. zasedání zastupitelstva obce
Konalo se 22. února od 19. hodin
na obecním úřadu. Přítomno bylo
7 zastupitelů, dva se omluvili. Mezi
pr vními body bylo projednání majetkového vyrovnání pozemků pod
krajskými komunikacemi formou daru s Jihočeským krajem, které zastupitelé schválili. Dalším důležitým
bodem bylo rozhodnutí o projednání a následné změně technologie ČOV
Radenín, která vychází z možnosti
využít Obecní rybník. Změna výrazně sníží provozní náklady na tuto čistírnu, což se odrazí následně v ceně
za stočné. Schváleno bylo i majetkové vyrovnání s dědici nájemce Obecního rybníka na základě znaleckého
posudku s ohledem na zánik nájemní smlouvy před uplynutím dohodnutého termínu.
V oblasti pozemků byla schválena
směna pozemků u nemovitosti v Radeníně za účelem vypořádání pozemků pod místní komunikací a záměr koupě části pozemku v Terezíně od soukromého vlastníka.

Od letošního roku je povinnost obcí
zveřejňovat své vyhlášky a nařízení
ve Sbírce předpisů samosprávných
celků na veřejně přístupném Portálu veřejné správy. Na základě kontroly musela být „kosmeticky“ upravena vyhláška obce č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství a zastupitelstvo tuto změnu
schválilo jako novou vyhlášku č. 1/
2022. Pro občany se však nic nemění. Ministerstvo dále upozornilo, že
vyhláška o zákazu podomního prodeje je protiprávní, proto zastupitelstvo schválilo nařízení o tržním řádu
obce, kde je zákaz podomního prodeje obsažen a jsou jím určena dvě
místa pro případný stánkový prodej
(nebo prodej z dopravního prostředku) – v Radeníně před obecním úřadem a v Kozmicích před hasičárnou.
Zastupitelé vzali na vědomí rozpis
schváleného rozpočtu na jednotlivé
položky, schválili dotaci spolkům působícím v obci na jejich činnost, na-

výšili s ohledem na stoupající ceny
i limit pro zadávání zakázek malého
rozsahu v přímém zadání bez výběrového řízení. Řešila se i cena dřeva
prodávaného občanům a vlastníkům
nemovitostí sloužících k rekreaci na
území obce a ta se navýšila u dřeva
prodávaného formou samovýroby na
palivo na 350,– Kč/prm a u dřeva
určeného pro jiné účely než palivo
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(na pořez apod.) na 1800,– Kč/m
– tyto ceny jsou včetně DPH.
V rámci dalších bodů zastupitelé neschválili připojení obce ke kampani
„Vlajka pro Tibet“ a byli seznámeni
s činností Drobné provozovny a plněním úkolů z minulých zastupitelstev. Byla také schválena výměna
azbestového vodovodního potrubí
v Radeníně (předpokládáme termín
květen až červen) a zpracování dokumentace na opravu smuteční síně
na hřbitově v Hrobech, abychom měli připravené podklady pro podání
žádosti o dotaci na příští rok.

Nové auto na svoz odpadů

Dne 7. března obec konečně dostala nové auto na svoz odpadů. Původně mělo být dodáno v září 2021,
ale nedostatek čipů do aut a dopady
covidové krize vše oddálily. Auto
značky Renault má nástavbu s tzv.
rotopresem, automatickou váhou na
vážení obsahu nástavby, což umožňuje vážit odpady z jednotlivých obcí
(nikoliv odpady v jednotlivých popelnicích). Na povolení provozu musí
být ještě vydáno povolení Krajského úřadu Jihočeského kraje, které
se vztahuje vždy na konkrétní registrační značku. Uvedení do provozu předpokládáme na přelomu března a dubna.
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Co se dělo v obci
V průběhu zimy Drobná provozovna zajišťovala především údržbu komunikací a svoz odpadů. Pracovníci
zajistili i práce na kácení dřevin. Pokácena byla lípa u kapličky v Terezíně, kde větve zasahovaly do soukromé stavby a taktéž do ní zasahoval mohutný kořenový systém stromu. Na základě konzultace s dendrologem na místě by další vyvětvování silně poškodilo korunu a přetnutí
silných kořenů směřujících pod stavbu by způsobilo nestabilitu stromu
s následným odumřením. Pokácen
byl také suchý jasan v Nuzbelech u
komunikace směrem ke Křivánkovům, kter ý uschnul již v průběhu
jara 2021. Na těchto dvou místech

nebude provedena nová výsadba,
protože nelze novým stromům vytvořit z prostorových důvodu podmínky
pro jejich přirozený rozvoj.
Další kácení se týkalo západní
strany hřiště v Kozmicích, kde docházelo k postupnému odumírání topolů. Ze zbylých 30 topolů zde zůstaly
zdravé pouze 4 stromy, zbytek vykazoval ve vegetačním období 2021
poškození v rozsahu 20-75% koruny
stromů a každoročně se silně zhoršovalo. Suché větve padaly na herní
plochu, v době jejího užívání i mezi
hráče a diváky. Proto bylo přistoupeno k pokácení celého stromořadí
s tím, že bude založeno v letošním
roce nové.

Připravované investiční akce
ČOV Radenín je stále ve stádiu očekávání rozhodnutí
o přidělení finančních prostředků. Máme veškeré podklady na ministerstvu zemědělství, ale z důvodu rozpočtového provizoria státního rozpočtu nelze dotace přidělovat a obec proto nemůže začít s výstavbou. Ačkoliv
měly práce začít podle dotačních podmínek již na podzim 2021, vypadá to, že nezačnou dříve než na jaře letošního roku. Toto zdržení však má velký dopad na cenu
prací, které se výrazně zvýšily oproti uzavřené smlouvě
a je tedy otázkou, jak se podaří vyjednat podmínky realizace s vybranou firmou a poskytovatelem dotace. Protahování začátku prací není obec schopna ovlivnit.
ČOV Kozmice – začala projektová příprava tohoto záměru. Je uzavřena smlouva na její zpracování a letos by
mělo být vydáno platné povolení stavby. Proběhly první
konzultace k navrhovanému řešení technologie, zaměření území a kamerové prohlídky hlavních kanalizačních přivaděčů. Na záměr hodláme využít úvěrového
rámce a stavba proto musí být dokončena nejpozději v
roce 2025. Doba vyřízení dotace trvá cca 1rok, proto je
nutné mít letos stavební povolení, které je podmínkou
pro žádost o dotaci.

Revize katastru
Bítov u Radenína
Na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj bude v letošním roce provedena revize
katastrálního území Bítov u Radenína. Ukončení se
předpokládá v srpnu. Pověření pracovníci tohoto úřadu budou kontrolovat hranice pozemků, soulad jejich
užívání s evidencí v katastru nemovitostí. Zjištěné nesoulady budou vlastníkům oznámeny a ti budou vyzváni k jejich odstranění. Bližší informace jsou na
internetových stránkách obce.

Pracovníci provozovny také prováděli výchovné prořezávky a úklid
pasek v lese.
V rámci ročního hlášení spotřeby
vody došlo k překročení měsíčních
limitů a také ročního limitu povoleného odběru vody pro veřejný vodovod Hroby-Nuzbely. Obec proto
musela požádat o navýšení povoleného odběru, jinak se vystavuje riziku pokuty. Za tímto účelem byla
zpracována dokumentace a požádáno o navýšení limitu odběru. Podmínkou navýšení je vyhlášení ochranného pásma vodních zdrojů, protože se dostaneme nad limit 10 tis. m3
vody za rok.

Lesní cesta Blaník byla podána do Programu obnovy
venkova SZIF, dotaci jsme v prvním kole získali. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, doplnění žádosti
o další požadované údaje a vše bylo dodáno dle podmínek poskytovateli dotace. Nyní probíhá kontrola a zpracování podkladů a čekáme na schválení přidělení financí. Realizaci předpokládáme v letošním roce.
Místní komunikace Radenín byly podány do dotačního programu Podpora rozvoje regionů ministerstva pro
místní rozvoj v polovině prosince 2021. Jedná se o cestu
k Drobné provozovně a cestu od hrobky ke špýcharu.
Nyní čekáme na rozhodnutí, zda bude dotace úspěšná
či nikoliv. Pokud ano, bude provedeno výběrové řízení
na zhotovitele, realizace se předpokládá v letošním roce,
ale záleží na termínu uvolnění dotačních peněz.
Výměna vodovodu Radenín střed – jedná se o poslední zbytek azbestového potrubí v Radeníně v okolí bývalé školy a hrobky Latourů. Potrubí povede jinou trasou, než původní, proto byla zpracována projektová dokumentace a požádáno o stavební povolení. Rozpočet
na akci je 370 tis Kč (bez DPH) na protlaky, za dalších
cca 150 tis. bude práce provádět obec. Protože se bude
obec podílet na pracích, nelze na záměr čerpat dotaci
a akce bude kryta z prostředků obce. Realizaci předpokládáme v květnu až červnu letošního roku.

Zálohová platba
vodného a stočného
Upozorňujeme občany, že je opět možné zaplatit
zálohu na vodné a stočné ve výši do 50% platby
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 náročnější.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022
OBEC RADENÍN
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Revitalizace obecní nádrže Dolejší Klíšťovský
Revitalizace tohoto roky zaneseného r ybníka byla podpořena z Programu 129 393 „Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ Ministerstva
zemědělství ČR dotací ve výši 1.807 tis. Kč, obec investovala
816.663,– Kč. Dokončena byla v prosinci 2021, kdy také proběhla kolaudace stavby. Poté se vypořádaly cizí pozemky dotčené stavbou, byla uzavřena kupní smlouva a následně byly
pozemky převedeny do vlastnictví obce. Na základě tohoto
majetkového vypořádání bude požádáno o závěrečné vyhodnocení akce v souladu s dotačními podmínkami.
Rybník je obtokový, na obtoku je nápustní objekt, kterým lze
rybník napouštět či naopak v případě extrémních srážek napouštění uzavřít, aby nedošlo k zanesení r ybníka splavenou

zeminou z pole nad ním. Právě vybudování obtoku si vynutilo
zábor sousedních soukromých pozemků, protože v místě jeho původního umístění ne-byly vhodné podmínky pro založení této stavby. Rybník má podle podmínek dotace sloužit
především k zadržování vody v krajině a ekologickým funkcím. Nelze zde provádět intenzivní chov ryb a s tím spojené
hnojení a krmení. Udržitelnost dotace je 10 roků, po tu dobu
musí obec zabezpečit hospodaření v souladu s požadavky
dotačního titulu.

5

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

6

Vyhodnocení odpadového hospodářství
obce Radenín za rok 2021
Podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. má každá obec povinnost seznámit své občany s tím, jak se jí dařilo plnit
zákonem stanovené požadavky v oblasti odpadového hospodářství. Občanům je tímto předložena zpráva za rok 2021.

Cíle, které musí obec podle zákona o odpadech plnit
Od roku 2025 musí obec každoročně vytřídit z komunálních odpadů min. 60 % recyklovatelných odpadů, od roku
2030 pak 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % recyklovatelných odpadů. Mezi recyklovatelné odpady se pravděpodobně bude počítat biologicky rozložitelný odpad a odpad z třídících kontejnerů a také kovový odpad odevzdávaný
do různých sběren jak obcí, tak i jednotlivými občany. Způsob výpočtu však zatím ministerstvo životního prostředí
nezveřejnilo.
K podpoře dosažení těchto cílů nový zákon stanovil progresivní růst poplatků za odpad ukládaný na skládku za
současného snižování množství odpadu, které lze na skládku uložit za sníženou cenu 500 Kč/t (tj. cenu, za kterou
se ukládalo do roku 2020). Počínaje rokem 2021 se množství odpadu na občana, které lze uložit za cenu 500 Kč/t
snižuje o10 kg v každém následujícím roce. V roce 2021 to bylo 200 kg/občana/rok, v roce 2029 a dalších letech už
pouze 120 kg/občana/rok. Pokud obec uloží na skládku více odpadu, než podle výše uvedeného výpočtu (počet
občanů se zjišťuje ze statistického výkazu za předešlý rok), zaplatí progresivně se zvyšující poplatek nad uvedené
množství vypočtené slevy na odpad dle následující tabulky.

Výsledky odpadového hospodářství obce Radenín za rok 2021
a porovnání s rokem 2020
V tabulce níže je uvedena produkce základních druhů odpadů, které se v obci vyprodukovaly v roce 2021
a procentické srovnání s rokem 2020 (index):

Vysvětlivky: SKO = směsný komunální odpad (popelnice), BRO = biologicky rozložitelný odpad (velké kontejnery),
OO = objemný odpad (ze sběrného dvora), NO = nebezpečný odpad (ze sběrného dvora).

Výrazný nárůst třídění kovů je dán nejen instalací nových nádob na kovy, ale především větším množstvím železa
sebraného na sběrném dvoře. Propad u skla je způsoben termínem vývozu, protože se vyváží cca 3-4x ročně a záleží,
zda poslední vývoz je před či po přelomu roku.

Náklady, které obec v roce 2021 na odpady vynaložila, jsou uvedeny
v následující tabulce, včetně indexu k roku 2020:

Komentář k množství odpadů
V roce 2021 obec mohla uplatnit snížený poplatek (odváděný státu) 500 Kč/t za uložení SKO na skládku do září 2021,
kdy naplnila limit spočítaný na 1 obyvatele v celkové výši 99,2 t odpadu. Zbytek, tj. 46,9 t, již ukládala za 800 Kč/t.
Celková cena za uložení na skládku byla 1490 Kč, resp. 1790 Kč/t. Každý občan v roce 2021 na skládku podle
tohoto ukazatele uložil 288,7 kg odpadu, což výrazně překračuje hranici 200 kg.
/dokončení na další straně/
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Obec je dle novely zákona také vystavena možnosti uložení pokuty za nedodržení stanovených limitů třídění
v letech 2025, 2030 a 2035. Způsob výpočtu tohoto ukazatele však zatím ministerstvo životního prostředí nezveřejnilo, takže není možné zjistit, jak na tom nyní obec je.
Úroveň třídění lze posuzovat také podle množství vytříděného odpadu na občana. K 1. 1. 2021 měla obec
celkem 506 obyvatel. Každý občan tak vytřídil 50,42 kg
papíru, plastu, skla a kovů a dále také 301 kg biologicky
rozložitelného odpadu.
Množství textilu, nebezpečných odpadů a jedlých olejů
je zatím menší, ale předpokládáme, že se i tyto složky
začnou třídit ve větší míře. Objemný odpad silně závisí
na vyklízení budov, obnově vybavení bytů a jeho množství meziročně značně kolísá. Proto u něj lze těžko odhadovat vývoj v následujících letech.

Komentář k ekonomice odpadů
V roce 2021 činily náklady obce na likvidaci odpadů 11 %
provozních nákladů. Oproti roku 2020 náklady na odpady narostly o 8,2 %, což částečně odpovídá inflaci, která
je běžně účtována a částečně je to způsobeno zvýšeným
poplatkem za uložení na skládku. Z odpadů má obec
určité příjmy – jednak je to poplatek za odpad vybíraný
obcí od občanů (v roce 2021 se vybralo 248.033,– Kč)
a dále je to příspěvek obalové společnosti EKO-KOM
a příjem z prodeje kovů. Celkem obec získala z těchto
zdrojů 346.316 Kč a doplatila tak okolo 64 % nákladů.
Poplatek za odpady pokryl 26,1 % nákladů. Jak se bude
ekonomika odpadů vyvíjet, závisí mimo jiné i na tom,
zda se podaří snižovat množství odpadu ukládaného na
skládku.

V rámci snahy o úspory jsme začali více kontrolovat naplněnost kontejnerů na třídění při objednávce svozů tříděného odpadu. Platíme paušální částku za vývoz 1 kontejneru, přičemž se vždy u jedné komodity (papír apod.)
sváží celá obec najednou. Rozdělení svozu po jednotlivých kontejnerech by výrazně zvedlo náklady na dopravu. Tudíž je žádoucí, aby byly kontejnery při vývozu
co nejvíce plné. Někdy se z důvodu nárazového odkládání některé komodity část kontejnerů naplní dříve a
může to způsobovat drobné problémy, nicméně se dle
našeho názoru daří vývoz zefektivnit. I když se loni
oproti roku 2020 vytřídilo o 11 % odpadu více a zvedly
se ceny za vývoz o cca 3 %, náklady klesly o téměř 10 %.
Z důvodu zvyšování nákladů na odpady obec navýšila
poplatek za odpad o sto korun. Obec tak získá navíc cca
62 tis. Kč, ale zvýší se množství odpadu ukládaného za
vyšší poplatek a předpokládaná inflace cen je okolo 7-8 %.

Dokument o podrobném vyhodnocení odpadů
za rok 2021 je dostupný
na webu obce v sekci aktuality:
https://www.radenin.cz/urad/oznameni-obcanum/
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří aktivně
přistupují k této problematice a všechny pak vyzval ke zlepšení přístupu k odpadům. Odpad nás
bude provázet vždy a všude, není možné ho zcela
eliminovat, ale svým přístupem můžeme systém
zlevnit a ušetřené peníze může obec investovat
např. do komunikací, na kulturu a sport či na další aktivity, které život v obci budou činit lepším.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
S ohledem na nové předpisy týkající se ochrany osobních údajů
je tato rubrika nadále řešena pouze v této stručné podobě.

V následujícím období se životního jubilea dožívá:

Miluše Melicharová
Marie Charvátová
Josef Čekal
Zdeňka Bartáčková
Věra Tousková
Jan Petrů

Jaroslava Markvartová
Jan Jůza
Marie Fišerová
Jiřina Kopecká
Pavel Balínek
Marie Převrátilová
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Územní
plánování
Územní studie Kozmice je schválena v zastupitelstvu obce a vložena do Geoportálu Jihočeského
kraje, což je orgán pověřený zákonem k evidenci těchto dokumentů. V lokalitě „Trávníky“ navrhuje přibližné rozdělení parcel
(celkem je jich 24) a vedení cestní sítě, ve které by měla být umístěna dešťová a splašková kanalizace a veřejný vodovod. Možnost zástavby území je rozdělena
do 2 etap s tím, že další etapa je
možná otevřít až po ukončení zástavby v předcházející etapě. Studie zatím zdaleka neumožňuje zahájení staveb, nejdříve je nutné
provést zasíťování pozemků a dopravní zpřístupnění. Obec toto může řešit pouze na svých pozemcích, proto je nalezení dohody s
vlastníky na získání potřebných
pozemků klíčové a bez majetkového vyřešení lokality je zatím zástavba nemožná. Obec má na dořešení těchto otázek zákonem vymezený časový limit.
Změna č. 2 ÚP Radenín:
v současné době ji pořizovatel
změny, tj. odbor rozvoje MěÚ
Tábor, rozeslal k připomínkám
dotčeným orgánům, se kterými
bude návrh projednán 9. března.
Po zapracování jejich připomínek
bude následovat veřejné projednání a tepr ve poté bude předložen návrh ke schválení zastupitelstvu obce. Změna č. 2 zahrnuje lokality pro nové rodinné domy v Radeníně, sportoviště v Nuzbelech a úprava lokality pro ČOV
Kozmice. Současně budou opraveny chyby zjištěné v původním
územním plánu na dalších třech
lokalitách.

Studie Kozmice
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Hospodaření v lese
V lese byly v roce 2021 vynaloženy celkové náklady ve výši
1.740.838,– Kč a výnosy z lesa byly ve výši 6.312.953,– Kč.
Hospodářský výsledek lesa je 4.572.115,- Kč. Za uplynulý
rok se vytěžilo celkem 4.617 m3 dřevní hmoty. Finance získané z lesa byly použity na nákup nové techniky (Bobcat,
příkopové rameno, nové svozové auto) a část ve výši cca
1 mil. zůstává na účtu lesa. Z této částky bude financována
obnova lesních porostů po kalamitní těžbě. A samozřejmě
budeme využívat i dotace poskytované státem či Jihočeským krajem na obnovu porostů a jejich výchovu. V současné době má obec vytěženo a nezalesněno celkem 20 ha
ploch. V loňském roce se zalesnilo 1,2 ha (jedle, buk, smrk),
v letošním roce se předpokládá na jaře zalesnění dalších
cca 4 ha, pokračovat by se mělo v zalesňování i na podzim
a v příštím roce, pokud budou na trhu dostupné sazenice.
Značná část ploch bude v oplocenkách.
Protože ke konci roku 2021 skončil starý lesní hospodářský plán, tak uvádíme pouze několik souhrnných čísel za
toto období. Celkem se v uplynulém decéniu 2012-2021
vytěžilo 17.979 m3 dřeva, z toho 64% za poslední čtyři roky,
kdy se rozjela kůrovcová kalamita. Mýtní úmyslná těžba
(tj. těžba zralých a zdravých porostů) a výchovné zásahy
v mladých porostech probíhaly především v první polovině období a celkem se vytěžilo 3.517 m3 dřeva. Zbytek,
tj. 14.462 m3 (z toho 2.840 m3 v mladých porostech), představuje tzv. nahodilá těžba, kterou se odstraňují napadené stromy a polomy. Za uplynulé období se nově vysadilo
9 ha porostů a cca 1 ha byl zalesněn přirozeným náletem,
vylepšovány byly další cca 4 ha mladých porostů.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám je nutné začít zakládat nové porosty tak, aby se opět po 60 či více letech
neopakovala kůrovcová kalamita tohoto rozsahu. Stejnověké smrkové porosty jsou k ní velmi náchylné. Proto je
záměr zakládat nové porosty v pestřejší skladbě s vyšším
zastoupením hospodářsky dobře využitelných dřevin, jako je smrk, douglaska, modřín a jedle. Současně je ale
nutné dostatečné zastoupení listnatých dřevin, podle stanoviště především dubu a buku, za účelem stability proti
větru a přizpůsobení porostů probíhajícím klimatickým
změnám, které s ohledem na dobu růstu stromů musíme
nezbytně zohlednit.
Nový lesní hospodářský plán na roky 2022-2031 zpracovala firma Lesní projekty České Budějovice a. s. Na jeho
vyhotovení obec požádá o dotaci, v současné době je plán
předložen ke schválení na Jihočeský krajský úřad. Plán
mapuje nejen současný tristní stav porostů v probíhající
kalamitě, ale také lesní cestní síť, navrhuje možné úmyslné těžby (pokud malé zbytky mýtního lesa přežijí kalamitu) a především způsob zalesňování a výchovné zásahy,
které musíme v rámci nového desetiletí dodržet. Druhová
skladba sazenic byla upravena tak, aby vyhovovala měnícím se podmínkám. S ohledem na rozsah kalamitního mýcení bude příští decennium velmi náročné na práci a finanční prostředky na obnovu lesa a výchovu mladých
porostů.

Betlémy
v Lažanské kapličce

Betlémy patřily kdysi k vánočním domácnostem
stejně, jako vánoční stromek. Dnes už se většinou
betlémy v domácnostech moc nevidí, zvykli jsme
si spíše na konzumní pojetí těchto svátků. Ale řada
obcí se k betlémům vrací na veřejných prostranstvích – ať jsou to vyřezávané, slaměné či dokonce
živé betlémy. Děti a mnozí dospělí se na ně rádi
podívají.

Lze říci, že už tradičně uspořádali v Lažanech výstavu betlémů ve zdejší kapličce. Jedná se především o malované papírové betlémy, ale objevují
se i různé výtvarné alternativy. Kdo se přišel podívat, mohl se potěšit betlémy s tématikou, která
se váže k jednotlivým místům. Betlémy s vyobrazením táborského náměstí, chýnovské dominanty
či dominanty jiného města či místa se objevují každoročně. A samozřejmě nechybí staročeský betlém
či klasický Ladův betlém. Možná někteří z Vás máte doma svůj betlém, tady byly k vidění i netradičně
zpracovaná dílka. Za konání akce patří těm, kdo
se o ni postarali, dík.
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VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ 2021
Po roční covidové odmlce se uskutečnil 14. ročník
„Vánočního turnaje“ v sálové kopané v netradičním
čase na netradičním místě a to 19. 2. 2022 ve sportovní hale v Chýnově. Při neúčasti tradičních mužstev
se nakonec turnaje zúčastnilo 5 mužstev a hrálo se
systémem „každý s každým“. Fotbalisté „Asistenti
podavače u míchačky“ jako jediní neztratili ani jeden bod a zaslouženě turnaj vyhráli. Cenu útěchy za
poslední místo získalo Cogebi Tábor složené převážně z žen a dětí. Turnaj zahájil starosta obce Radenín
Ing. Jan Fišer a zároveň předal hráčům ceny a slavnostně turnaj zakončil.

KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
Tým
1. Asistenti podavače u míchačky
2. Náhodný pivka
3. Radenín
4. Kozmice
5. Cogebi Tábor

skóre body
23 : 2 12
14 : 5
9
12 : 7
6
6 : 15
3
3 : 29
0

Rozhodčí:
Čamra Radek
Sympaťák:
Patrik Janů – Radenín
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za účast
Ondrovi a Petře v občerstvení a sponzorům:
Obec Radenín, Petrastav Radenín.
Pořadatel Sedláček Luboš

SILVESTROVSKÝ FOTBAL
11. ročník tradičního „Silvestrovského fotbálku“ na hřišti v zámecké zahradě v Radeníně byl pro velký zájem
hráčů rozdělen na dvě kategorie děti a dospělí. Akce se zúčastnil bývalý český fotbalista, obránce a záložník
„slávista“ Petr Holota.

Děti (bilance po utkání 0 - 0 - 1) Sparta Radenín – Slavia Radenín 0 – 1

Branky: Lexa Adam

Dospělí (bilance po utkání 5 - 4 - 2) Radenín A (Sparta) – Radenín B (Slavia) 4 : 3 (2: 1)
Branky: 3 Petrů Jan ml., Kubera – 2 Holota, Janů Ladislav

Radenín A (Sparta):
Pavel Petrů – Podlaha, Rachač, Kubera, Ivanko,
Šimek, Sedláček Daniel, Petrů Jan ml., Rybníček,
Janů Václav, Vaňásek, Čahoun, Petrů J.
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

Radenín B (Slavia):
Sedláček L. – Holota, Janů L, Loudín, Smitka,
Vaníček J., Kopecký, Janů Patrik, Vaníček Daniel,
Sedláček David, Lexa A., Dvořák F.
Rozhodčí: Knotek Milan
Diváků: 60
Chtěli bychom poděkovat divákům, Petrýsovi, starostovi
obce Radenín a řediteli DD Radenín. Všem Vám přejeme
hodně zdraví v roce 2022.
Sedláček Luboš

