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SLOUPEK:

Z pátého jednání
obecního z a s t u p i t e l s t v a
V poøadí ji páté jednání se podle schváleného harmonogramu konalo dne 25. èervna 2019. Pøítomno bylo
6 z celkem devíti zastupitelù, zbytek
zastupitelù se z jednání omluvil. Jednání se konalo opìt na obecním úøadu a zaèalo v 19 hodin.
Na poèátku jednání zaznìly informace o finanèním hospodaøení. Pøíjmy obce jsou na 32,8 % a výdaje na
24,59 % vùèi schválenému rozpoètu.
Dùleitým bodem bylo projednání a
schválení závìreèného úètu a úèetní
uzávìrky za rok 2018 na základì auditu provedeného krajským úøadem.
Závìr auditu znìl, e nebyly shledány
chyby a nedostatky.
Z majetkových záleitostí bylo projednáno zruení staré smlouvy se ZD
Hroby o pachtu zemìdìlských pozemkù z let 2006 a 2000. Novým pachtýøem se na základì výbìrového øízení
stalo opìt ZD Hroby, které nabídlo
nejzajímavìjí nabídku nejen finanèní, ale také v oblasti spolupráce s obcí
na údrbì jejího majetku. Zájem o
pacht 42,74 ha zemìdìlských pozemkù projevily celkem 4 subjekty, nabídky hodnotila pìtièlenná komise sloená ze zastupitelù obce. Nová smlouva
byla schválena a platí od 1. 7. 2019 na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou
5 rokù. V pøípadì potøebných rozvojových ploch je lhùta zkrácena na 1 rok.
Zastupitelstvo dále schválilo výkup
pozemkù pod komunikací v Laanech

podél èp. 6 a 18. Tato komunikace zpøístupní nejen uvedené nemovitosti, ale
také rozvojovou plochu pro bydlení,
která se nachází pod touto cestou. Na
výkup je vyhotoven geometrický plán
a probíhá øízení o vyjmutí ze zemìdìlské pùdy.
V oblasti rozvojových aktivit bylo
projednáno uzavøení vìcného bøemena na vedení kanalizace pøes pozemky parc. è. 33/1, 33/4 a 37/1 v k.ú.
Radenín, co by mìlo umonit napojení severní èásti Radenína na kanalizaci k Obecnímu rybníku. S tím úzce
souvisí schválení zahájit projektovou
pøípravu na èistírnu odpadních vod
u Obecního rybníka v Radenínì a nezbytné kanalizaèní sbìraèe ze severní
a jiní èásti Radenína, kde jsou volné
výusti. Dalí zastupitelstvem schválenou akcí je pøíprava projektu na odbahnìní rybníka Klíovský v Hrobech,
kde je monost získat 85 % dotaci. Obec
by tak mìla mít pøipraven projekt na
výzvu v roce 2020, dle pøedbìné informace je reálné dotaci získat.
V oblasti zajitìní zásobování vodou byla podána informace, e je ji
uzavøeno cca 90 % smluv na dodávku
vody a odvod splakových vod. Zastupitelstvo poté schválilo, e staré
smlouvy z roku 2010 budou mít ukonèenou platnost k 31. 7. 2019. V Hrobech, v lokalitì Sedleèko, je ji provedený prùzkumný vrt na posílení zdrojù vody pro osady Hroby a Nuzbely

Máme tady léto  dobu dovolených, sluníèka a cestování. Pro dìti
je to vytouená doba prázdnin, uívání letních radovánek u rybníkù,
na táborech èi na chalupách a chatách. Dospìlí mají tuto dobu spojenou s dovolenou, cestováním, ale
také s chalupaøením èi houbaøením
a dalími zálibami.
Pro vechny tyto aktivity je charakteristickým znakem touha odpoèinout si od kadodenní rutiny
a naèerpat nových sil. Monotónní
aktivity nás vyèerpávají právì svým
neustálým opakováním a léto je pøíleitost, jak z toho uniknout a podívat se na svìt jinýma oèima.
Nìkdo proto cestuje do ciziny, jiný
touí poznat hezké kouty naí
vlasti, dalí se rád realizuje na zahrádce èi chodí do pøírody. Zkrátka je to doba zmìny, která je pro
ná ivot nezbytná a povzbuzující.
Není ádný universální recept na
odpoèinek, kadý si ho musí najít
sám, stejnì jako má kadý své záliby. Léto se zkrátka stalo symbolem odpoèinku.
Pøeji vem obèanùm, aby si léto,
dovolenou a prázdniny uili dosyta podle svých pøedstav a odpoèinuli si. Pro zdraví je to nezbytné
a naplòuje nás to chutí do dalího
ivota. A na rodinnou dovolenou,
pokud se vyvede a dìti jsou spokojené, se èasto vzpomíná celý rok.
Tak a i na tu letoní máte hezké
vzpomínky.
Jan Fier

o hloubce 80 metrù. V èervenci by mìla
být provedena èerpací zkouka a rozbory vody. Zatím nemáme informaci
o schválení dotace na tento vrt.
Dotace je ale schválena na nový
povrch komunikace z Kozmic, probíhá výbìrové øízení na dodavatele a nejpozdìji do konce øíjna by mìla být oprava povrchu komunikace provedena.
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kola v Hrobech
Roku 1774 vydala Marie Terezie Veobecný kolní øád, jím vyzývala rodièe,
aby své dìti ve vìku od esti do dvanácti
let posílali do koly. Tento letopoèet je
bìnì oznaèován za poèátek povinné
kolní docházky. Nicménì ve skuteènosti
lo spíe o otevøení vzdìlávání vem
dìtem, kterým panovnice jetì povinnost
kolní docházky striktnì nenaøizovala.
Zimní vyuèování na venkovských kolách
v té dobì trvalo od 1. prosince do konce
bøezna a letní zaèínalo pondìlím po první
nedìli velikonoèní a konèilo v záøí. Vyuèoval se katechismus a takzvané trivium
(ètení, psaní, poèítání). Návtìvnost kol
vak nebyla kvùli vyuívání dìtské práce
velká a áci od devíti do dvanácti let
bývali èasto od kolní docházky osvobozeni. Tento stav trval v podstatì a
do roku 1869, kdy vstoupil v platnost
øíský kolský zákon, který ji povinnost
kolní docházky nejen jasnì stanovil, ale
pod hrozbou sankcí vùèi rodièùm i vyadoval.
kola v Hrobech je jetì o témìø pùl
století starí, ne samotný kolní øád Marie
Terezie  její historie sahá a do roku 1729.
To proto, e pùvodnì byla vystavìna
jako kola farní pro obce Hroby, Nuzbely,
Kozmice, Laany, Bítov, Radenín a Poøín.
lo o malou pøízemní chaloupku se indelovou støechou, je stávala u schodù
vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie,
na místì farské zahrady. Ve venkovských
farních kolách se vyuèovalo pouze
náboenství a ètení pod dohledem knìze
èi katechety, psaní a poèty se a do tereziánských reforem vìtinou ignorovaly.
Nicménì v první polovinì 19. století se
podle moností koly, respektive uèitelù,
zaèaly kromì trivia vyuèovat i dalí
pøedmìty umìleckého i praktického

Historické zajímavosti
zamìøení (na venkovì na polní hospodáøství, ve mìstì na prùmysl apod.).
Rokem 1869 se povinná kolní docházka
prodlouila ze esti na osm let a i do
obecných kol bylo zavedeno kreslení,
tìlocvik, zemìpis, dìjepis, a koneènì
hudba a zpìv. A právì hrobská kola
proslula svou hudební povìstí, jeliko zde
jako øídící uèitelé pùsobili význaèní muzikanti a dirigenti - Jan Sejk, Jan Meník
a pøedevím mimoøádnì hudebnì nadaný Václav Vacek. Ten v Hrobech pùsobil
mezi léty 1832 a 1874 a sestavil zde
prý takovou kapelu, e nemìla iroko
daleko ádné konkurence. Také ve dvacátých letech 20. století øídil kolu známý
hudební skladatel a výtvarník Frantiek
Voborský (1906-1984), autor populární
lidové skladby Chaloupky pod horami.
Ten byl za nacistické okupace donucen
spolupracovat s tehdejím reimem a po
válce byl kvùli svým politickým karikaturám obvinìn z kolaborace a následnì
odsouzen k 25 letùm tìkého aláøe.
Trest si ze zdravotních dùvodu neodpykal
celý a v polovinì padesátých let byl
proputìn, ale z ideologických dùvodù
ji nesmìl hudebnì tvoøit a ji se neprosadil ani na poli výtvarném.
kolní budova, tak jak ji známe dnes,
byla vystavìna a roku 1856 urozeným
hrabìtem Jindøichem Krakovským z Kolovrat, pùvodnì jako dvojtøídní, pozdìji
rozíøena na trojtøídku. V té dobì ji vak
ji nenavtìvovaly dìti z Radenína a Poøína, jeliko tyto dvì obce si zaloily
vlastní koly. Na místì pùvodní kolní
svìtnice byla 28. øíjna 1919 slavnostnì
zasazena památná lípa svobody, o pár
let pozdìji ohrazena drátìným plotem
a obklopena kvìtinovými záhony.
Koncem devatenáctého a poèátkem

Sousedské posezení v Terezínì

Dne 5. èervna se opìt konalo tradièní sousedské posezení
v Terezínì, letos ji po esté. K tanci a poslechu hráli
Muzikanti z Jiních Èech, svoz a rozvoz úèastníkù z naí
obce zajistili hasièi z Kozmic a Radenína. Selo se celkem
okolo 130 lidí, jak místních, tak z okolních obcí, ale byli

následujícího století docházely do hrobské koly pøiblinì dvì stovky dìtí vìtinou rozdìleny do tøí tøíd. Po první svìtové
válce poèet ákù prudce klesal a po
druhé svìtové válce to bylo u jen v
prùmìru padesát dìtí ve dvou tøídách.
Dùvodem byla jednak vìtí kontrola porodnosti a s tím spojený celkovì mení
poèet dìtí, ale také skuteènost, e kadý
rok nìkolik nadaných ákù, nejèastìji
z pátého postupujícího roèníku, pøestoupilo na mìanskou kolu v Chýnovì (zal.
r. 1898) a ve studiu pokraèovali tam. Ti,
co zùstali v Hrobech, obdreli po skonèení osmileté kolní docházky propoutìcí vysvìdèení. Místní uèitelský sbor
obvykle tvoøily ètyøi osoby. Na kadou
tøídu pøipadal jeden uèitel. Tøetím èlenem
byla vìtinou ena, je seznamovala
dívky i chlapce s ruèními pracemi a kolegium uzavírala osoba povìøena výukou
náboenství.
Vybavenost podobných venkovských
malotøídek byla v porovnání s dneními
pomìry skromná, ale vesmìs dostaèující.
O letních prázdninách probíhaly pravidelnì v hrobské kole mení i vìtí
opravy a v záøí pøivítaly áky novì nalakované tabule, natøené dveøe, vybílené
stìny, opravená okna, podlahy a dalí.
V lednu roku 1948 se pak obì tøídy
doèkaly zavedení kolního rozhlasu.
Pozn.:
Pokud by nìkoho zajímalo více, napøíklad s jakými problémy se museli vypoøádat áci i uèitelé za nacistické okupace, èi jakou roli sehrála kola pøi osvobozování naich obcí rudoarmìjci, mùe
si pøeèíst dochovanou, úhlednì psanou,
kolní kroniku. Ta a dalí kroniky hrobské kolní obce jsou zpøístupnìné na
stránkách www.digi.ceskearchivy.cz.

i tací, kteøí za dobrou dechovkou cestovali z Vysoèiny èi
Støedoèeského kraje. Úèastníci si s chutí zazpívali tradièní
jihoèeské písnièky a známí mìli monost si navzájem
popovídat o tom, se událo za poslední dobu. Tímto chci
podìkovat sponzorovi akce  firmì OPEKO s.r.o. z Choustníka a také místním hasièùm za zajitìní dopravy.
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Druhé mimoøádné j e d n á n í zastupitelstva

Dne 30. èervence bylo svoláno v poøadí ji druhé mimoøádné jednání zastupitelstva a to za úèelem schválení pøijetí dotace na opravu komunikace na výjezdu z Kozmic a také schválení uzavøení smlouvy na zhotovení nového povrchu na této komunikaci. Nejnií cenu ve výbìrovém øízení nabídla firma DØEVOTVAR  ØEMESLA
a STAVBY, s.r.o. z Chýnova. S touto firmou tedy bude
uzavøena smlouva. Práce musí probìhnout v letoním roce,
podle smlouvy nejpozdìji do konce øíjna. Pøedpokládáme
vak døívìjí realizaci, podle volných kapacit dodavatelù
asfaltové smìsi a firmy na pokládku.
Dalím bodem, doplnìném a na jednání bylo schválení upravené smlouvy na koupi pozemku, na kterém se na-

chází vrt v Kozmicích. Pùvodní smlouvu odmítl Katastrální úøad zapsat z dùvodu jednoznaènì neurèené kupní ceny.
A posledním doplnìným bodem bylo schválení daru
pro FC Chýnov, z.s. na poøádání fotbalového turnaje mladích pøípravek ve výi 3 tis. korun. Turnaj probìhne 25. 8.
2019 a je poøádán pod zátitou starostky Chýnova. Obsazen je týmy, jako jsou Dukla Praha, Bohemians Praha 1905,
Lokomotiva Trnava, Dynamo Èeské Budìjovice a dalí.
Na závìr byli zastupitelé informováni o veøejném projednávání zmìny è. 1 územního plánu obce Radenín, které probìhne na matrice v Táboøe (podrobnosti jsou na webu obce
a na úøední desce obce) a o vypsaném výbìrovém øízení na
projektanta ÈOV a kanalizaèních sbìraèù v Radenínì.

Jak je na tom vodohospodáøská infrastruktura obce

Jak bylo ji avizováno, obec zadala zpracování Plánu
obnovy vodohospodáøské infrastruktury, co je dokument,
který vyhodnocuje stav vodovodù a kanalizací a stanovuje
finanèní potøebu na jejich udrování. To úzce souvisí
s cenou za vodu a stoèné.
Zpracování tohoto dokumentu se øídí legislativními
pøedpisy a cílem je udret stav vodovodní a kanalizaèní
sítì na souèasné úrovni, v lepím pøípadì pak zaèít se
zlepováním stavu. Ve vìtinì osad se pomìrnì nedávno
podaøilo obnovit páteøní rozvody vody v polyetylénu, v Radenínì je potøeba jetì provést rekonstrukci èásti rozvodné
sítì, tvoøené azbestovými a pozinkovými trubkami. U dvou
vodovodù máme zatím stále litinové pøívodní potrubí, které
zejména v Hrobech trpí èastými poruchami a bude nezbytné ho vymìnit. Vodojemy jsou vude pùvodní, stavebnì
je èásteènì opravený vodojem v Kozmicích, u vech bude
zøejmì nutná prohlídka vnitøního povrchu zásobníku vody
a pøípadné opravy. Kanalizace byly budovány pøevánì
v 60.-70. letech v akcích Z a èasto z materiálovì nekvalitních trub, které byly dostupné v té dobì, a pøíli se neøeila
tìsnost spojù. ivotnost kanalizací se udává 90 let, ivotnost vodovodù je uvaována 80 let.
Máme tedy dokument, ze kterého vyplývá, e k udrení
vodovodní a kanalizaèní sítì bychom mìli roènì dávat
stranou èástku 1,1 mil. korun bez DPH. Èástka vyplývá
z hodnoty majetku a odpisù. To za souèasného rozpoètu
okolo 9 mil. není moné. Kdy k tomu pøipoèítáme, e obec
roènì dotuje provozování vodovodù a kanalizací èástkou
cca 370 tis. Kè (tj. více ne polovina nákladù), pak se nutnì
musíme zamyslet, zda je souèasná cena vody udritelná
a co bude následovat, kdy se nedokáeme vymanit z pocitu,
e voda teèe zadarmo.
Od roku 2020 je vytváøení fondu obnovy podmínkou
pro dotace do vodohospodáøské infrastruktury. Pokud tedy
budeme jako obec ádat o dotace, musíme zaèít plnit tento
fond obnovy, jinak dotace obec nezíská. Roèní náklady
vèetnì DPH na vodné a stoèné nyní pøedstavují necelých
48 Kè/m3 (v èástce za vodu není zapoèítán vrt Kozmice a vrt
Hroby). Pokud se bude obec chtít dále rozvíjet, musí øeit
èitìní odpadních vod a to minimálnì v Radenínì a Kozmicích, kde se musí zaèít pøipravovat centrální èistírny odpadních vod. Otázkou zùstává èitìní v meních osadách,
kde centrální èistírny nemají potøebnou efektivitu z dùvodu
malého poètu trvale pøipojených obyvatel.
Ve volebním programu na toto období jsme si stanovili
øeení problémù vody a odpadù. V souèasné dobì je zpra-

covaná dokumentace na výmìnu vodovodního øadu v Radenínì a zastupitelé schválili projekèní pøípravu na èistírnu
odpadních vod v Radenínì a na potøebné kanalizaèní øady,
které napojí na tuto èistírnu celý Radenín (dnes zde máme
dvì tzv. volné výusti, jejich platnost konèí v roce 2028).
Ze vech výe uvedených okolností vyplývá, e se voda
musí øeit a to sebou ponese nezbytné finanèní náklady.
Vodu u nebude moné pokládat za lacinou surovinu.
Setrvávat v pøedstavách o laciném zásobování vodou je
slepá cesta a nelze se utìovat, e vody bude zase dost.
Nedostatek vody v pùdì a vysoké teploty sniují její kvalitu, zvyují se náklady na povinné rozbory, na oetøování
vody a mìøení spotøeby a novì se objeví náklady na èitìní
odpadních vod, které dosud nae obec neøeila.
K tìmto problémùm se musí obec postavit tak, aby
získala max. moné dotace a dokázala, e je schopná se
o novou infrastrukturu postarat a udret ji v provozuschopném stavu. To znamená pøipravit se na to, e za vodu
zaplatíme náklady, které pokryjí její výrobu a dodávku,
stejnì jako platíme náklady na výrobu potravin, aut a jiného
spotøebního zboí, které také obec nedotuje. Prvním krokem
v této oblasti ze strany obce bylo uzavøení nových smluv
na vodu, následovat bude rozprava o cenì vody v zastupitelstvu a samozøejmì ji naznaèená pøíprava a realizace
konkrétních opatøení. Letos bychom mìli mít zpracovaný
nový provozní øád na vodovod Kozmice, který zcela jistì
stanoví dalí opatøení v oblasti kvality vody v pramenitích.
A následovat podle zákona musí do 5 rokù vechny dalí
vodovody.

Výbìr poplatkù
za vodné a stoèné 2019
probìhne v tìchto dnech:
Støeda

14. 8.

RADENÍN

7.30  11.00 h
12.00  15.30 h

Ètvrtek

15. 8. LAANY
KOZMICE

8.30  9.00 h
9.15  10.15 h

Pátek

16. 8.

8.00  8.30 h
8.45  9.15 h

TEREZÍN
NUZBELY
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Odpady

Dosavadní zkuenosti s odvozem
bioodpadu potvrzují, e se výraznì
zvedla hmotnost jednotlivých vyváených kontejnerù. Dìkuji tímto obèanùm, e plnì vyuívají jejich obsah
a etøí tím náklady obce. Bìhem
prázdnin dodìláváme stanovitì pro
kontejner na návsi v Bítovì a v Laanech, nyní je doèasnì umístìn v lokalitì U rybníèka.
Nadále je moné poádat o kompostéry do zahrad na území obce máme posledních 14 ks. Kompostér
zájemcùm vydáme na obecním úøadu.
Tøídìní odpadù k dnenímu dni
vykazuje zhruba stejné mnoství jako
v pololetí minulého roku, tj. okolo 9 tun
vytøídìného odpadu. Mírnì se zvýilo
mnoství plastù a pokleslo mnoství
papíru.
Na tomto místì si dovolím malou
osvìtu.
Obèas slýchám názor, e tøídìní je
zbyteèné, protoe se to nakonec stejnì
vyveze na skládku. Problém je trochu
irí, ne tento jednoduchý závìr.
Jednak se nenechají zpracovávat nesprávnì vytøídìné odpady (stále si
nìkteøí pletou tøeba plastový obal
s plastovým výrobkem kombinovaným
s kovem, bakelitem, gumou apod., který
do tøídìného odpadu nepatøí) a jednak

Co se dìlo v obci

l Vzhledem k pøetrvávajícím problémùm s kvalitou vody provedla obec
opravu vech studní zásobujících Radenín. Byly utìsnìny spáry mezi díly
skruí na studních, vymìnìna víka na
studních a upraven terén tak, aby ani
pøípadné pøívalové sráky nemohly
vniknout do studní. Nyní by se tedy
ji nemìly do zdrojù vody dostávat
neèistoty. Upravena byla i stará studna
v Laanech, její víko bylo zároveò
s terénem. Studna byla zabezpeèena
proti vniknutí povrchové vody a zbývající studny byly utìsnìny proti vnikání neèistot. Opravena byla té hlavní
studna pro Terezín. Na vechny studny obecních vodovodù budou postup-

se nedají zpracovávat nìkteré druhy
zneèitìného plastu. A v urèitém období je navíc problém nìkteré komodity
prodat zpracovatelùm.
Zpracování vytøídìného skla není
v souèasné dobì problém. Nesmí v
nìm ale být namícháno napø. lepené
autosklo, drátosklo èi dokonce keramika - hrnky, talíøe apod. Stejnì tak se
vcelku daøí zpracovávat vytøídìný
papír, pokud není zneèitìný tukem,
barvou, rozpoutìdly èi jinými látkami.
Horí je to u plastù, jejich sloení je
velmi rùznorodé. PET lahve nepøedstavují problém, musí se ale tøídit podle
barev, resp. tøídit barevné a bezbarvé.
To se na tøídící lince nechá zaøídit. Pro
dalí druhy plastù je vak nìkdy odbyt
sloitý, protoe se zpøísnily poadavky
Èíny, která do nedávna odebírala
vìtinu odpadù z Evropy. Uvìdomila,
e se stala skládkou pro svìt a poaduje ji lépe tøídìný a zpracovatelný
odpad.
Aby se plast nechal zpracovávat,
musí mít charakter suroviny, tj. musí
mít urèité sloení a dostupné mnoství.
Vybudování nové zpracovatelské linky
na tøídìné plasty je tím pøímo podmínìno. U prùmyslových odpadù je to
vcelku jednoduché, protoe se zpravidla jedná o jeden druh zpracovávaného plastu. Problém pøedstavují
komunální odpady od obèanù, kde se

jedná o velmi rùznorodou smìs plastù,
které není moné roztøídit podle sloení. Tady se musí hledat øeení podle
celkového sloení plastù.
Kdy ale obèané nebudou komunální odpady tøídit, nebudou známy
potøebné informace, a tudí není moné nastavit parametry jeho zpracování.
A se vytvoøí zdroje, které bude ekonomicky výhodné vyuívat, najde se
investor, který je bude zpracovávat.
Podmínkou je ale dodrovat zásady
tøídìní, tj. nevhazovat do kontejnerù
zneèitìné obaly od barev, ropných
produktù, zbytkù potravin apod., které
jsou nerecyklovatelné - ty patøí do
popelnic.
Rozhodující je tedy pøístup obèanù,
protoe ti po pouití vhazují obaly do
kontejnerù a vytváøí tím podmínky pro
jejich opìtovné vyuití. Technické øeení tøídící linky k odstranìní zneèitìných obalù se dosud nikde nepodaøilo vyvinout a ruènì je to pøi objemech
tøídìných obalù nemoné v potøebné
míøe zajistit. Tudí pøístup obèanù je
v této vìci rozhodující. Informace o tom,
co do kontejnerù patøí a co ne jsou na
samolepkách na kadém z nich.

nì nainstalovány zábrany k posunu
vík, kterými dochází k padání neèistot
do studní.
l Ve vodojemu v Kozmicích bylo nainstalováno automatické zaøízení, které
doplòuje hladinu vodojemu z vrtu, pokud poklesne z dùvodu nízkého pøítoku ze studní. Automatika je nastavena
tak, aby se èerpadlo kadý den na cca
15 minut zapnulo z dùvodu pohybu
vody v pøípojce a ve vrtu a dále aby nedocházelo k odtoku vody pøepadem v
dobì nedostatku vody. Na podzim by
mìl být zpracován provozní øád na
vodovod Kozmice, který je podmínkou
pro kolaudaci vrtu, který zatím bìí
ve zkuebním provozu.
l Obec získala dotaci na opravu výjezdu z Kozmic, kde bude proveden
nový povrch z dùvodu rozpraskání
vrchní vrstvy ivice vlivem sedání
podloí bývalé skládky a oprav kanalizace.
l V kvìtnu probìhla kontrola dìtských høi odbornou firmou. Zpráva
upozornila na nìkolik drobných závad. Zásadním problémem byl poadavek na pøesunutí houpaèky se skluzavkou v Radenínì a doplnìní dopadových ploch kaèírkem. Vìtina závad
je ji odstranìna.

l V lese byla provedena kontrola na
výskyt kùrovce. Vlivem chladného a detivého poèasí v kvìtnu se zpoèátku léta
neobjevovaly kùrovcové stromy èasto,
ale v poslední dobì se vlivem sucha
jejich poèet opìt silnì zvýil. V obecních lesích je zasaena stráò na Vejchachu, která je ale nedostupná pro
techniku na vytaení a odvoz døeva.
Z dosud vytìené døevní hmoty zbývá
prodat jetì cca 90 m3 tzv. surákù,
kulatina je ji prodána.
l Obec nadále nabízí prodej palivového døeva. Ke konci èervna bylo na skládkách k dispozici cca 70 prm paliva a
dalí palivo je k dispozici pro samovýrobu  jedná se o stromy meních prùmìrù, pokozených zlomy èi vývraty.
Zájemci z øad obèanù obce a majitelù
nemovitostí na území obce mohou o
døevo poádat p. Kopeckého na Drobné
provozovnì Radenín (tel. 606 285 577),
popø. odborného hospodáøe  p. Buriana.
l Ke konci èervence je uzavøena vìtina nových smluv na dodávku vody
a odvod splakových vod s majiteli
nemovitostí na území obce. Zastupitelstvo schválilo ukonèení stávajících
smluv k 31. 7. 2019, zbývá jetì uzavøít
poslední 3 smlouvy s majiteli rekreaèních objektù. /pokraèování na str. 5/
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l V prùbìhu èervence byla dokonèena
dokumentace na výmìnu vodovodu
a èásti kanalizace v Radenínì. Následovat bude povolení celého zámìru
a pøíprava realizace v pøítím roce.
l V dùsledku pøívalových sráek
dolo z 20. na 21. èervna k rozlití
drobného vodního toku od Sedleèka a
voda zaplavila dvùr a gará u èp. 19
v Nuzbelích a také dìtské høitì a dvùr
u kulturního domu v Nuzbelích. Zanesená èást toku byla z rozhodnutí HZS
Tábor jetì v pátek vyèitìna, zbytek

prací byl proveden pracovníky obce
v pondìlí 24.6. K druhé podobné události dolo naveèer dne 1. 7., kdy pøívalový dé zpùsobil vylití vody z pøíkopu na køiovatce silnic od Chýnova
a Laan v Nuzbelích. Sediment usazený na silnici hned zlikvidovali pøivolaní hasièi z Chýnova, zbytek pak obec
druhý den. V tomto pøípadì nebyly ádné kody na soukromém majetku. Na
základì tìchto událostí je v souèasné
dobì budován nad DH v Nuzbelích prùleh, který by mìl obecní nemovitosti
ochránit pøed zaplavením.

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:
Batová Marta
Bartáèek Frantiek
Stejskalová Marie
Markvart Vladimír
Janurová Marie
elepa Stanislav
Dvoøáková Marta

Koncert lovecké hudby

Mysliveètí trubaèi Tábor uspoøádali 1. èervna v radenínském kostele ve
spolupráci s mysliveckým sdruením Obora Radenín a obcemi Chrbonín
a Radenín koncert dìl autorù lovecké hudby. Spolek, který hraje na klasické
lesní rohy, sklízí úspìchy nejen v Èeské republice, ale i na mezinárodním
poli. Koncert se konal jako malá generálka na mezinárodní soutì
loveckých trubaèù na Slovensku. Selo se více jak 50 obèanù, kteøí bìhem
hodiny vyslechli díla souèasných i historických autorù, doplnìných slovním
doprovodem vedoucího spolku Jardy Tupého s Chrbonína.

Pouový fotbal
V sobotu 13. 7. 2019 se v zámecké zahradì v Radenínì uskuteènil pouový
fotbalový turnaj spojený s oslavou 50. narozenin Jardy Lexy. Turnaj zahájil
starosta obce Radenín Ing. Jan Fier. Vítìzem se stalo mustvo Juniorù, které a
v posledním zápase porazilo tým Chýnova A+B. Ukonèení turnaje a vyhláení
výsledkù provedl rozhodèí Jaroslav Kraus, potom následovala gratulace a oslava
padesátin Jardy Lexy.
Lubo Sedláèek

KONEÈNÁ TABULKA
1. JUNIOØI
9-6 6
2. CHÝNOV A+B 6-8 6
3. 50+
6-4 4
4. DOMÁCÍ
2-5 1

Pozvánka na dalí sportovní akci
konanou pod zátitou obce je
fotbal O pohár starosty konaný
v zámecké zahradì v Radenínì
dne 17. 8. 2019.
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DRAÈÍ LODÌ 2019

V nedìli 16. 6. 2019 se na Kníecím rybníku
uskuteènil 9. roèník závodù Draèích lodí na 200 metrù.
Do závodù bylo pøihláeno 23 posádek. Pravidla zùstala stejná jako loni,
kdy se èasy prvních dvou rozjídìk sèítaly a pak se jelo o celkové umístìní.
Loï Radejòákù s bubenicí tìpánkou Èernou byla po dvou rozjíïkách
na 6. místì. V malém finále o 4.  6. místo jsme po velkém drama rozjíïku vyhráli
a skonèili na koneèném 4. místì. Pozadu nezùstaly ani Nesmìlé fitness- bikerky
s bubenicí Kristýnou Janù. Ty nejen e byly nejhezèí posádkou, ale porazily hlavnì tradièní
soupeøky Draèice ze Slap (s mui !!) a skonèily ve své kategorii na 1. místì a celkovì na 20. místì.

1. TJ-Lunice Tábor
2. Draci ze Slap
3. Draci VS Tábor

KONEÈNÁ TABULKA

9. Grand team
10. Envi-pur
11. Èelkovická potápka
4. Radejòáci
12. Mimoni
5. Olympijské nadìje
13. Acordy
6. Hostinec pod Katanem Mìice 14. Bobøi a bobøice
7. Efaflex team
15. Turovecký titanic
8. Zárybka
16.Spolek (ne)zvrhlíkù Poøín

Posádky tímto dìkují starostovi Obce Radenín Ing. Janu Fierovi za podporu
a motivaci, vem fanoukùm z naich osad, kteøí byli hodnì slyet a urèitì
jsme je nezklamali a Janì Køivánkové za pomoc se shánìním nových èlenù.
Vichni se opìt tìíme na dalí roèník.
Sedláèek Lubo

17. Srolované ponoky
18. Rùový tanker
19. Tábor foxes
20. Nesmìlé fitness-bikerky Nuzbely
21. Draèice ze Slap
22. Young on the board DNS
23. Top táboráci DNS
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