
 

                                                SLOUPEK 

Omlouvám se, že v minulém čísle chyběla tato část novin, ale omezená plocha nás k tomu 

omezení přinutila. Zima která byla nebo nebyla, každý ať si to vysvětlí po svém, pro činnost 

obce nebyla. Nemuselo se prohrnovat, na jaře nemusíme pracně odklízet posypový materiál. 

Zaměstnanci drobné provozovny mohli tudíž soustředit své síly na přestavbu staré hasičárny 

v Radeníně (kolaudace proběhla 1.4.2014), o týden poté se předá do užívání opravený areál 

hřiště v Kozmicích, kde rekonstrukce šaten byla již nutností. Nová elektroinstalace, rozvody 

vody, rozšíření sociálního zařízení a další úpravy nás nutily k tomuto kroku již z toho důvodu, 

že za posledních 40 let zde nedošlo k opravám. Náš „okresní přebor“ dostává v letošním roce 

do užívání již solidně zařízené a důstojné zázemí, které nebude již nejhorší v širokém okolí. 

Při přestavbě se myslelo i na hasiče, kteří toto sportoviště využívají k trávení volného času a 

ke svým aktivitám. Myslím si, že jestli se nám povede dodělat pergolu na jižní a západní 

straně bude toto zařízení důstojně sloužit i k různým oslavám během teplých měsíců. 

 Touto cestou chci poděkovat především jedinému dobrovolnému spolku, který se nám na 

Radenínsku stará o kulturu a veškerou zábavu našich obyvatel. Jsou to hasiči z Kozmic, 

Radenína, Terezína, Bítova. V Hrobech a Nuzbelech sdružení nadšenců a nadšenkyň místních 

a přespolních kolem opět vylepšeného zařízení posilovny. Mohu připomenout letošní krásný 

konec Masopustu v Kozmicích, Radeníně, dětské karnevaly, koncert rockových kapel 

v Terezíně, zdařilý zájezd hasičů z Radenína do Popovic. Čeká nás velký turnaj ve stolním 

tenise na velikonoce v KD Terezín, zmínit se musím i o otevření výběru z tvorby našeho 

občana Ivana Uhlíře ve výstavních prostorách  galerie v Plané nad Lužnicí. Rád všechny zvu 

na zahájení fotbalové soutěže na hřišti v Kozmicích. 

Co se týče dotace na kulturu a to přímo setkání důchodců v KD v Terezíně mohu dnes počítat 

s dotací 20 000,-Kč od Krajského úřadu. Termín stále není znám a je přímo vázaný na volný 

termín kapely Muzikanti z Jižních Čech, kapelníka Radka Hrušky, který se velkou měrou 

podílí na získání dotace. 

                                                                                                         Starosta obce 


