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SLOUPEK:

Z jednání
obecního zastupitelstva
7. mimořádné zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo bylo svoláno na 2. srpna 2021 od 18 hodin na obecní úřad.
Účastnilo se ho 6 zastupitelů, zbytek se řádně omluvil.
Důvodem svolání mimořádného zastupitelstva byla potřeba schválení
upraveného zadání změny č. 2 ÚP Radenín, kam se zařadil požadavek
na úpravu od soukromé osoby (zařazení bylo projednáno v 19. zastupitelstvu). Schválení musí proběhnout až po povinném zveřejnění zadání na úřední desce, proto nebylo možné zařadit tento bod na program
19. zastupitelstva. Z důvodu urychlení zpracování změny č. 2 ÚP Radenín
se proto sešlo mimořádné zastupitelstvo, které upravené znění schválilo.
Dalším bodem bylo ještě schválení rozpočtových opatření, která se týkala dotací přidělených na akce a úpravy rozpočtu na někter ých položkách.

19. zasedání
zastupitelstva obce
Zasedání se konalo 29. června 2021
od 19 hodin na obecním úřadu.
Účastnilo se ho 7 zastupitelů, zbytek se řádně omluvil.
Na programu bylo především řešení pozemků. Byl schválen nákup
pozemků v Radeníně od Úřadu pro
zastupování státu v elektronické
aukci, nákup pozemků od soukromého vlastníka pod křižovatkou komunikace v Nuzbelech směrem na
Lažany a žádost o bezúplatný převod jednoho pozemku v této křižovatce od Státního pozemkového úřadu. Zastupitelé dále schválili proná-
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jem 2 m pro box Zásilkovny za hasičárnou v Nuzbelech (box je již v provozu a lze si do něho nechat posílat
zásilky objednávané přes internet)
a také smlouvu o budoucí smlouvě
na nákup části pozemku u rybníka
Dolejší Klíšťovský, kde stavba
zasáhla do pozemku, který není ve
vlastnictví obce. V neposlední řadě
se pozemků týkala také smlouva o
budoucí smlouvě na uložení kabelu
NN v části Kozmic, kde má dojít
postupně ke kabelizaci rozvodů el.
energie po vsi.
/pokračování na str. 2/

Prázdniny utekly jako voda,
i když letos děti měli volna
z důvodu covidu určitě dost.
Podzim přinese v obci několik
větších akcí, které by se měly
realizovat. Jedná se o opravu komunikací v Lažanech a u hřbitova v Hrobech, kam po dobu
prací bude omezen přístup autem. Věřím, že to občané, kter ých se to dotkne, pochopí a
ocení lepší povrch. Pokud nám
vyjde dotace na čistírnu odpadních vod v Radeníně, je předpoklad, že se ještě letos začne
se stavbou. Ta se týká z velké
části pozemků mimo zastavěné území, v obci se začne stavět
zřejmě až v příštím roce.
Čekají nás také volby do poslanecké sněmovny, průběh předpokládáme jako v předešlých
letech – volební místnost bude
na obecním úřadu a kdo bude
chtít, může z důvodu zdravotních požádat o návštěvu komise s přenosnou volební urnou.
Přejme si všichni, aby se už neopakoval loňský scénář covidu a pokračovali jsme všichni
v normálním životě. Bez omezení pohybu, děti ve škole a v
užívání volného času podle své
chuti.
Jan Fišer,
starosta obce
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Schválen byl i záměr koupě části pozemků od Kateřinského dvora s.r.o.,
které se nachází pod smuteční síní
na hřbitově v Hrobech (v současné
době jsou již pozemky ve vlastnictví
obce a pracuje se na zavedení stavby
do katastru a její legalizaci a následné opravě).
Důležitým bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2020. Audit zpracovaný krajským úřadem konstatoval, že
přezkum hospodaření byl bez výhrad.
Zastupitelé také projednali pomoc
obcím postižených tornádem. Sdružení místních samospráv pro každou
z obcí založilo bezplatný účet (celkem 10 účtů) a zastupitelé schválili
dar v celkové výši 100 tis. Kč (pro
každý účet 10 tis. Kč). Sdružení samospráv pak z těchto účtů zašle formou darovací smlouvy částky jednotlivým obcím.
Projednáno bylo také zajištění dodavatelů na plánované akce v tomto
roce. Na základě výběrového řízení
bude opravu komunikací v Lažanech
a u hřbitova v Hrobech provádět
firma Vialit Soběslav s.r.o. za cel-

kovou cenu 821 tis. Kč, na akci obec tel. Tím došlo k finančnímu vyrovzískala dotaci ve výši 270 tis. od nání za převedený vodohospodářJihočeského kraje. Schválen byl ský majetek a obec nebude dotovat
i dodavatel prací na ČOV Radenín provoz ZD Hroby z veřejných pro(k tomu informace v jiném článku). středků.
Zastupitelé dále schválili přijetí Zastupitelstvo dále schválilo přijetí
dotace na lesní traktor od Státního daru z Mikroregionu Táborsko –
zemědělského investičního fondu jedná se o 133 kompostérů, které
(cca 670 tis. Kč, traktor máme od byly rozdány občanům a kde skonpodzimu 2020 v provozu) a přijetí čila doba udržitelnosti. Kompostéry
dotace na obnovu r ybníka Dolejší se tedy nyní stanou majetkem obKlíšťovský v Hrobech (1.807 tis. Kč,
čanů, se kterými je uzavřena smloudotaci jsme už v současné době obva o dodávce kompostéru. Cena
drželi).
daru je cca 558 tis. Kč a kompostéPodařilo se také se Zemědělským
ry byly pořízeny z dotace Státního
družstvem Hroby projednat a podefondu Životního prostředí Mikrorepsat dodatek ke smlouvě o bezúgionem Táborsko.
platném převodu staveb vodovodu
V rámci informací o dění na obci byli
v Kozmicích. Podle původní smlouvy mělo družstvo dostávat vodu do zastupitelé seznámeni se situací v
svého zemědělského areálu v Koz- lesích, kde se opět rozjela kůrovcomicích zdarma na dobu neurčitou. vá kalamita. Dále byl projednán podObec si zpracovala náklady na vodu, nět ke změně ÚP Radenín soukrohodnotu převáděného majetku a po- mé osoby, která upozornila, že je v
třebu jeho obnovy a na základě něm chyba (bylo tedy požádáno o
těchto skutečností představenstvo přiřazení tohoto podnětu k probíhaZD Hroby schválilo dodatek, že jící změně č. 2 ÚP Radenín). Podána
voda bude dodávána do areálu ZD byla též informace o stavu financí
Hroby v Kozmicích bezplatně do (příjmy plněny na 40,68 %, výdaje na
31. 12. 2028 a poté bude ZD Hroby 23,66 %) a informace o plnění úkolů
platit vodné jako každý jiný odběra- z dřívějších zastupitelstev.

20. zasedání zastupitelstva obce
Jednání se konalo 31. srpna 2021 od
19 hodin na obecním úřadu. Přítomni byli všichni zastupitelé.
Jednání se v úvodu opět zabývalo pozemky. Schválena byla směna pozemku se soukromým vlastníkem v
Nuzbelech a prodej pozemku v Radeníně. Zastupitelé také schválili
výkup pozemků pod komunikací
Nuzbely – Lažany, na kterou je
zpracován geometrický plán (více
v jiném článku těchto novin).
Důležitým bodem bylo řešení odpadů v dalších letech. Novela zákona
o odpadech ruší stávající vyhlášku
a úpravu poplatků k 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo proto uložilo starostovi zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
a vyhlášky o poplatku za obecní sys-

tém odpadového hospodářství, tyto
návrhy projednat s ministerstvem
vnitra a předložit nejpozději v listopadu ke schválení zastupitelstvu obce tak, aby byly platné od 1. 1. 2022,
jak stanoví zákon. Diskutována byla
výše poplatku za odpady a byl schválen poplatek 500 Kč/poplatníka/rok.
V souvislosti s připravovanými výzvami Státního zemědělského intervenčního fondu a Ministerstva pro
místní rozvoj ČR byla schválena příprava žádostí o dotaci na lesní cestu
na Blaníku v Kozmicích a na místní
komunikace v Radeníně (k Drobné
provozovně a k čp. 54 od hrobky
Latourů). Na přípravě bude spolupracováno s externími firmami,
které zpracují dokumentaci, žádost
o dotaci a posléze i vyúčtování do-

tace. Dotace na lesní cestu by měla
být ve výši 90%, dotace na místní
komunikace ve výši 80%. Odhad
nákladů na lesní cestu je 2 mil. Kč,
na místní komunikace 2,064 tis. Kč.
Zastupitelé také schválili nákup příkopového mulčovače na hydraulickém ramenu k údržbě škarp podél
místních komunikací a pozemků za
nimi. Máme boční mulčovač, který
škarpy a pozemky za nimi neumí
posekat a ty zarůstají křovinami.
Nenašli jsme firmu, která by byla
ochotna nám tyto pozemky udržovat.
V rámci informování o plnění úkolů
byla poskytnuta také informace o
aktuálním stavu financí k 31. 7. 2021,
kdy příjmy byly plněny na 74,60%,
výdaje na 35,63%.
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Revitalizace rybníka Dolejší Klíšťovský
Na revitalizaci obec získala dotaci z
programu 129 390 Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa
(podprogram 129 393) Ministerstva
zemědělství ČR ve výši 1.807 tis. Kč.
Celkové rozpočtové náklady činily
2.582.364,– Kč. Souhlas se zadáním
akce obdržela obec dne 5. května
2021. Realizaci na základě výběrového řízení provádí firma Stavimperk
s.r.o. z Vimperka. Bylo provedeno
odtěžení náletových dřevin, poté se
vytěžil sediment z nádrže a uložil na
zemědělskou půdu, kde se následně
povápnil a zaoral. Část sedimentu zůstala zachována jako podmínka dotace ze strany orgánů ochrany životního prostředí z důvodu vytvoření či zachování litorální zóny v
r ybníku. Z hráze byly odstraněny
panely, které způsobily její protržení
(voda protékající spárami následně
vytvořila erozní průtrž v části hráze
v oblasti staré výpusti). Návodní
strana hráze se opevnila kamenným
záhozem, bylo osazeno nové výpustní zařízení (kbel) a nové odpadní potrubí od něho v patě hráze. Vzdušná
strana hráze byla urovnána.

Problém nastal s vybudováním obtoku a napouštěcího objektu. V místě, kde měl být obtok a napouštěcí
objekt byl terén rozmáčený do velké
hloubky a založení těchto objektů
by vyžadovalo výrazné navýšení financí (odtěžení bahna, navezení těsnícího a hutnitelného materiálu).
Proto byl osloven vlastník sousedního pozemku, se kterým byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, a

obtok byl vytvořen na tomto pozemku. To způsobilo částečné navýšení
nákladů.
V současné době je rybník stavebně
hotový, dodělávají se práce jako je
zaměření, zpracování manipulačního řádu rybníka, osazení bodu normální hladiny atd. Naprostá většina
prací je již vyfakturována a proplacena, zbytek hradí obec ze svého
rozpočtu.

Čistírna odpadních vod Radenín

Na tomto místě je nezbytné opětovně upozornit, že po ukončení stavby
čistírny bude nutné u všech nemovitostí napojených na kanalizaci vyřadit z provozu septiky či jímky. To
znamená úpravu formou přemostění nátoku a výtoku buď přímo v jímce či septiku, nebo vybudování ob
toku tohoto objektu. Práce si musí
zařídit každý vlastník nemovitosti,
obec bude nápomocna svými prostředky, popř. si mohou vlastníci
najmout jinou firmu, nebo provést
práce svépomocí. Bez tohoto opatření čistírna nebude fungovat. Na
realizaci budeme mít cca 1 rok, tudíž je nutné počítat s těmito úpravami v roce 2023. Napojovat se musí
přednostně pouze splaškové vody,
dešťové vody by se měly odklonit (využít např. na zalévání apod.). V někter ých specifických případech se
může stát, že odklonění dešťových
vody nebude možné a o těchto případech je nutno s obcí jednat.

Takto zkráceně je označena akce
nazvaná „Radenín – čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever,
tlaková kanalizace západ, kanalizační sběrač jih a kanalizační propoje,
tlakové kanalizační přípojky“. Akce
je připravovaná od konce roku 2019
a v současné době má veškerá potřebná povolení. Obec prostřednictvím externí firmy podala žádost o
dotaci na Ministerstvo zemědělství
ČR z programu VaK 129 413-1
Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury kanalizací III. Požádáno je o dotaci ve výši
17.689.128 Kč z původně rozpočtovaných nákladů 26.292.601,– Kč
(tj. 67,28 % celkových výdajů) – jedná
se o ceny bez DPH, obec si v tomto
případě může DPH odečíst.
Na záměr je již hotové výběrové řízení na zhotovitele, které proběhlo
dvoukolově a zvítězila nabídka sdru-

žení firem VHST s.r.o. z Pelhřimova
a Dřevotvar – Řemesla a stavby s.r.o.
z Chýnova za cenu 24.654.142,97 Kč
bez DPH. Výběrové řízení probíhalo elektronicky a zajistila ho opět
externí firma. Vysoutěžená cena je
v cenové úrovni 1. čtvrtletí 2021, ale
všichni víme, jak se prudce zvedají
ceny stavebních materiálů v posledních měsících. Smlouva s vítězem
je již uzavřena.
Na akci je také vysoutěžená firma
na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, je to firma Tareka
s.r.o. z Tábora. Smlouva zatím není
uzavřena a čekáme na výsledek rozhodnutí o dotaci. Pokud bude dodržen harmonogram výzvy, mělo by
být o dotaci rozhodnuto na podzim
letošního roku a stavba by měla tedy
začít ještě letos (smlouva s dodavatelem prací s tím počítá). Práce by
měly trvat min. do konce roku 2022
(záleží na termínu schválení dotace).

4

Situace v lesích
Poměrně studené a vlhké jaro dávalo naději, že se konečně zastaví šíření kůrovce a podaří se situaci zvládnout. Stav lesů v červnu a především v červenci a srpnu
však ukázal, že jsme se krutě mýlili. Rojení kůrovce se
pouze přibrzdilo a plnou silou udeřilo přes léto.
V obecních lesích těžíme průběžně harvestorem a ten
často pomáhá řešit i soukromé vlastníky, kteří svými silami nestačí zpracovávat napadené stromy. Jediné, co se
oproti předchozímu období zlepšilo, je cena dřeva. Zatím
3
se prodává za 2600 až 2800 Kč/m podle kvality, ale cena
se má opět snižovat.

Mulčování

Těžba harvestorem

Napadené porosty jsou především v oblasti Kozmic –
na Blaníku, na Vršku, na Katově. Ale i v Lažanech se
poslední zbytky staršího lesa musely pokácet a napadené jsou i porosty na Bítovsku. Od jara jsme se často
vraceli na nová ohniska kůrovce v oblastech předchozí
těžby a v Katově se těžil už i les ve stáří okolo 60 roků.
Celkem se v čer venci a srpnu vytěžilo 1150 m3 dřeva
3
a dle odhadu je napadeno ještě dalších cca 500 m .
Dřevo se průběžně odváží tak, aby se pokud možno zabránilo výletu brouka ze skládek. Paseky po těžbě jsme
začali drtit speciálním mulčovačem, protože vyklízení
takového množství klestu nejsme schopni zvládat. Na
mulčování je vypsána dotace, takže by nás 1 ha měl vyjít
na cca 6 tis. Kč. Na podzim se připravujeme na výsadby,
ale je otázka, zda se podaří zajistit sadbu, kterou sice
máme objednanou, zda budou objednávky vykryty.
Údržba nových vysazených ploch byla silně omezena z
důvodu dlouhodobější nemocnosti u některých pracovníků Drobné provozovny a vytížení firem, které údržbu
zajišťují. Ne vše se podařilo včas vysekat a nyní se dohání před zimou plochy, které se nepodařilo včas ošetřit.
Na podzim má být vypsána dotace na lesní cesty s až
90% příspěvkem. Připravujeme proto opravu cesty na
Blaníku, kde bychom chtěli zařadit stávající cestu do
vyšší kategorie se zpevněným povrchem. Jedná se cca
o 1350 m dlouhý úsek, nyní částečně zpevněný škrabankou. Rozpočet na tuto cestu je cca 2 mil. Kč bez DPH.

Cena vody na období 2021/2022
Zastupitelstvo obce schválilo na základě kalkulace cenu vody na období
2021/2022 na úrovni 34 Kč/m3 a cenu
stočného na úrovni 14 Kč/m3. Je to tedy stejná cena jako ve fakturačním období 2020/2021, náklady se podařilo
udržet na stejné výši. Jedná se o ceny
bez DPH, to bude připočteno v zákonem stanovené výši.
V této souvislosti je nutné upozornit, aby
si vlastníci nemovitostí připojených na
obecní vodovod hlídali spotřebu vody.
V příštím roce bude dokončena výměna starých vodoměrů v poslední části

obce – v Radeníně. Vodoměry jsou cejchovány na 6 roků a spotřeba tedy bude účtována podle skutečnosti, která
bude na vodoměru odečtena. Vyšší spotřebu vody způsobuje například protékající splachovač na WC, protékající
ventil u boileru či závada na přípojce či
rozvodu vody na soukromém pozemku. Zejména připojení ventilu boileru
přímo do kanalizace bez možnosti vizuální kontroly může způsobit značný
nárůst spotřeby. Za tyto případy je plně
odpovědný vlastník nemovitosti a nelze je zohledňovat úlevami.
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Co se dělo v obci
Oprava kapličky
v Kozmicích

Údržba místních
komunikací

– bylo provedeno odvodnění stavby
vnitřním a venkovním provzdušňovacím potrubím, položena nová
dlažba a vyroben nový dřevěný oltář
a upraveny dveře tak, aby byl vnitřní
prostor průběžně větrán. Stavební
úpravy provedla Drobná provozovna, oltář a dveře pak Truhlářství
Pavel Kubera z Kozmic.

– opět byl proveden zástřik asfaltovou emulzí a zásyp drobným kamínkem v místě lokálních poškození na komunikacích v téměř
každé osadě obce. Tato údržba pomáhá udržet povrch komunikací,
který se začíná rozpadat a vytváří
drobné trhliny či drobné výtluky a
prodlužuje tak jejich životnost.

Oprava terasy
u bytovek Kozmice
– povrch terasy byl značně poškozen, bylo provedeno jeho vyrovnání,
položena hydroizolace a na ní nový
betonový povrch. Ještě zbývá dořešit odvodnění stavby směrem od
severní komunikace, kde voda prosakuje do prostor pod terasou.

Místní komunikace
z Nuzbel do Lažan
– máme zpracovaný geometrický
plán a je vydán i souhlas s dělením
pozemků a rozhodnutí o změně pozemků ze zemědělského půdního

MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané, počet přihlášených do aplikace
Mobilní rozhlas se pomalu zvyšuje, nyní je zde registrováno již 52 adres. Další zájemci se mohou
registrovat prostřednictvím webových stránek obce
www.radenin.cz přes dlaždici mobilního rozhlasu
(modrá ikona v levém pruhu obrazovky). Kliknutím
na ní je možná jednoduchá registrace, kdy se zadá
telefonní číslo a mailová adresa a další potřebné
údaje a budete průběžně informováni o dění v obci.
Důležité je, abyste vyplnili, ve které části obce bydlíte či máte nemovitost (např. Radenín, Kozmice,
Hroby atd.). To umožňuje cílené zasílání zpráv
např. při vypnutí el. energie (nově se již nebudou vyvěšovat oznámení na obcích a vše půjde
jen přes úřední desku obce), omezení dodávek
vody atd. Je proto žádoucí zadávat i mailovou adresu.
Pokud si navíc stáhnete do tzv. chytrého telefonu potřebnou aplikaci (odkaz je opět pod uvedenou
dlaždicí), budou vám tyto zprávy chodit přednostně
do telefonu a nikoliv na mail do počítače. Ikona na
webu obce.

fondu na ostatní plochu – ostatní komunikaci (část pozemků pod komunikací je stále vedena jako orná
půda či travní porost). Nyní je požádáno o vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí a po jeho zapsání bude následovat uzavírání kupních smluv s jednotlivými
vlastníky. Vlastníci pozemků nám
vyšli vstříc, za což jim chci na tomto
místě poděkovat. Vypořádání vlastnictví pozemků pod komunikací je
důležité pro možnost čerpání dotací
na její opravy. Státní pozemkový úřad
převede své pozemky obci bezúplatně, ale zřejmě až v příštím roce 2022.

Údržba veřejné zeleně
– letos jsme měli trochu problémy
se včasným sekáním z důvodu pracovní neschopnosti části pracovníků obce. Přesto se však podařilo víceméně vše nakonec posekat. Chtěl
bych zároveň poděkovat všem, kteří nezištně udržují pozemky obce v
okolí svých nemovitostí a pečují tak
o pěkný vzhled jednotlivých částí
obce.
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Z historie
Ovčín ve Stranovci
Zřejmě ne každý ví, že k obci Kozmice
patřil v minulosti také dvůr nedaleko Nových
Dvorů nazývaný Stranovec / Stranoves, který
se připomíná již na konci 16. století (roku 1593
prodal Petr Vok z Rožmberka Křeč, Chrbonín,
Nové Dvory, Stranoves, Střítěž a polovinu
Kozmic Jiříku Homutovi z Harasova).
Stavení původně neslo číslo popisné 32 jako součást Kozmic. Později, někdy mezi léty
1897–1904, došlo ke změně a dům získal nové
číslo popisné 16, které již náleželo k Novým
Dvorům. Objekt byl dlouho využíván jako
ovčín a ve své době jej vlastnila kolovratská
hrabata z hrobského velkostatku. V průběhu
let se zde na pozici ovčáka vystřídalo mnoho
osob, které většinou nepocházely z Radenínska ani blízkého okolí. Například v 19. století
zde coby ovčák působil jistý František Tausek
z Přehořova, Jan Krátký z Otročic či František
Vopalecký z Řepče.
Ovčák se s rodinou a případně i s čeledínem staral o několik stovek ovcí. K lednu 1869
se zde chovalo celkem 432 kusů, v roce 1880
to bylo dle sčítacích operátů již o něco méně
– 350. Dvůr nazývaný Stranovec tvořila nejen
rozsáhlá budova ovčína ale také domek, ve kterém žila rodina mistra ovčáka. Ten měl někdy
na konci 19. století vyhořet. Sčítání lidu z roku
1890 dokonce uvádí, že v této době byla nemovitost neobydlena. Nicméně roku 1897 došlo k výstavbě i kolaudaci nového domu pro
ovčáka.

Stranovec – dům ovčáka

Do kdy usedlost fungovala jako ovčín, se bohužel nepodařilo dohledat. Kroniky uvádí, že chov ovcí v této lokalitě
výrazně oslábl po roce 1900. Nedaleký panský ovčín na
Sedlečku byl i s přilehlými budovami šlechtickým majitelům
v důsledku tzv. první pozemkové reformy vyvlastněn a v roce 1925 (v té době se zde již ovce nechovaly) rozprodán zájemcům z okolních vsí. Podobný osud pravděpodobně stihl
i ovčín ve Stranovci.
Mgr. Anna Fišerová
Obrazová příloha:
Návrhy budovy ovčína (torzo)
a domku pro ovčáka (z roku 1897) ve Stranovci

Stranovec – ovčín
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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:
Dvořák František
Návarová Marie

Pekař Jan
Danešová Jarmila

SPORT
13. ročník fotbalového turnaje
"O pohár starosty obce Radenín"
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů,
do dvou skupin po třech.
Skupina A:
Vialit – Sparta klub
1:2
Vialit – Dřevotvar
3:1
Sparta klub – Dřevotvar 4 : 0

které byly rozlosovány
Skupina B:
Debakl – Kučerovky 2 : 0
Debakl – Radenín
0:0
Radenín – Kučerovky 2 : 0
Protože týmy Debaklu a Radenína měly po základní skupině
Pořadí ve sk. A:
stejně bodů i stejné skóre, a je1.Sparta klub 6 b.
jich
vzájemný zápas skončil re2.Vialit 3 b.
mízou,
následoval penaltový
3. Dřevotvar 0 b.
rozstřel o vítěze skupiny B, ve
Poté následovaly "play-off"
kterém zvítězil Debakl 4 : 2.
zápasy o konečné pořadí:
Takže pořadí ve sk. B bylo:
o 5. místo:
1. Debakl 4 b. (skóre 2 : 0)
Tomáš Řepka a Lumír Mistr
Dřevotvar – Kučerovky 3 : 1.
2. Radenín 4 b. (skóre 2 : 0)
3. Kučerovky 0 b.
Semifinálové zápasy
Nejlepší hráč: Michal Eliáš z týmu Kučerovek
(vítězové skupin proti 2. týmům protější skupiny):
(cenu věnoval partner turnaje spolek Bojuj srdcem).
Sparta klub – Radenín 4 : 0
Sympaťák turnaje: Debbie, která nastupovala střídavě
Vialit – Debakl
0:0
ve 2 týmech Dřevotvar a Radenín.
opět tedy následoval penaltový rozstřel o postup
Cenu věnoval starosta obce Radenín.
do finále, a v něm byl úspěšnější Debakl v poměru 3 : 2)
Turnaj moderovala Kateřina Kristelová.
o 3. místo:
Hlavními hvězdami turnaje byli bývalí internacionálové
Vialit – Radenín
5:0
Tomáš Řepka a Lumír Mistr, kteří nastoupili v barvách
Finále:
Debaklu a taktéž legendární mezinárodní rozhodčí Ivan
Sparta klub – Debakl 2 : 0
Grégr se svými kolegy Jiřím Kabourkem a Jiřím Tichým.
(výrazně mladší mužstvo Sparta klubu mělo v úmorném
Na závěr bych rád poděkoval zejména starostovi obce
vedru více sil, a tým Debaklu nakonec přetlačilo)
Radenín ing. Janu Fišerovi, místostarostovi p. Zdeňkovi
Konečné pořadí:
Kopeckému a Sboru dobrovolných hasičů obce Radenín
5. Dřevotvar
1. Sparta klub
3. Vialit
- jmenovitě p. Jaroslavu Drahotovi a Lubošovi Sedláčkovi
6. Kučerovky
2. Debakl
4. Radenín
za obrovskou pomoc při technickém zajištění turnaje
Dále byly uděleny ještě individuální ceny:
včetně občerstvení.
Cena fair-play: Erika – brankářka týmu Kučerovek.
Zároveň bych rád poděkoval partnerům a sponzorům
Cenu věnoval rozhodčí p. Ivan Grégr
turnaje: obci Radenín, Dětskému domovu Radenín,
Nejlepší střelec: M. Široký z týmu Sparta klubu.
p. Ivanu Grégrovi a spolku Bojuj srdcem.
Také tuto cenu věnoval rozhodčí p. Ivan Grégr.
Turnaj se vydařil jak po sportovní, tak po společenské
stránce a věřím, že jeho tradice bude pokračovat i příští
Nejlepší brankář: Roman z týmu Debaklu
rok.
Milan Knotek
(cenu věnoval organizační výbor).

11. ročník letního turnaje v malé kopané
V sobotu 7. 8. 2021 se uskutečnil další ročník letního
turnaje v malé kopané na hřišti v Kozmicích za účasti
9 mužstev mladých a 4 mužstev nad 40 let. Skupina
mladých byla rozdělena do dvou základních skupin A
a B, kde se hrálo“ každý s každým“ a po krátké pauze
turnaj pokračoval vyřazovacími zápasy, které určily
finálovou dvojici. Vítěz z roku 2019 NV Petrastav
Radenín se utkal proti mladíkům z Metíku United.
Po krásném a nervy drásajícím utkání, které skončilo
remízou 1:1, přišly na řadu pokutové kopy, které lépe
zvládl tým Metíku United (2 : 1) a popr vé se mohl
radovat z vítězství v turnaji. Bronz získal C.F. Drsova
kolena, když porazil FK Měšice 3 : 0. Skupina nad 40 let
se též hrála dvoukolově “každý s každým“ a zaslouženě
vyhrála Dukla Tábor. 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 – Legalizace, Lajna a P.U.M.

Konečné pořadí
1. Metík United
2. NV Petrastav Radenín
3. C.F. Drsova kolena
4. FK Měšice

5. Patrikovi koně
6. 1.FC Jistebnice
7. Přihraj
8. Trojka v kr vi
9. Chýnovští juníci

Konečné pořadí nad 40 let
1. Dukla Tábor
2. Ajax Sojčák

3. Větrovy
4. Jebat

Nejlepší střelec: Pavel Pilík (NV Petrastav Radenín)
Nejlepší hráč: Filip Štrincl (Metík United)
Nejlepší brankář: Vojtěch Dvořáček (Patrikovi koně)
Richard Rybák (Dukla Tábor)
Sympaťák: Petr Michalec (Metík United)

Sponzoři:
Obec Radenín, Petrastav Radenín, DP Radenín, DEK stavebniny, ZD Hroby, Auto Kelly,
Sonepar Tábor, SDH Kozmice, ZOD Choustník, ZD Slapy, SDH Radenín, Autodoprava Stanislav
Reisner, Opeko Choustník, Golden snack, ZD Nová Ves.
Pořadatelé: Jan Petrů, Pavel Petrů, Luboš Sedláček
Pořadatelé chtějí poděkovat Všem za pomoc, hráčům, rozhodčím, divákům, obsluze v občerstvení,
kapelám a hlavně sponzorům.
Luboš Sedláček

Pouťový fotbal
V sobotu 17. července se v zámecké radenínské
zahradě uskutečnil tradiční „pouťový fotbálek“.
Tentokrát hráli mladí proti starým. První poločas
vyšel lépe starým, ale po změně stran jim už docházely síly a mladí byli jasně lepší. Nakonec
zápas skončil zaslouženou remízou. Příští rok se
opět sejdeme a věříme, že v hojnějším počtu.
Fotbalu zdar!

MLADÁ GARDA – STARÁ GARDA

6 : 6 (1 : 5)

Luboš Sedláček
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