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ROÈNÍK 24.

è. 1

Leden 2018

SLOUPEK:
Zaèal nám rok 2018. Doufám, e
se nenaplní nìkteré prognózy, e
letopoèet s koncovým èíslem 8 bývá
nìkdy zlomový, nìkdy i tragický.
Letos budeme slavit 100. let vzniku
naí republiky, co je krásné jubileum. Zaèali jsme jej volbami prezidenta, co je pro nìkoho událost,
nìkdo tuto monost nebere vánì.
Na Radenínsku nás k volbì prezidenta pøilo tolik jako v prùmìru
v celé republice. Celkovì se dá øíci,
e lidem není lhostejné, kdo nás jako
stát bude reprezentovat nejen doma,
ale i mimo republiku. Druhé kolo
napoví, jak chceme zmìnu a nebo,
nám tato situace ve vrcholné politice
vyhovuje. O zmìnu si obyvatelé státu øekli ji v loòském roce pøi volbì
do poslanecké snìmovny a nyní je
tu druhý pokus.
Rozpoèet obce na rok 2018 zùstal
stejný jako v minulém roce. Pro nás
na Radenínsku se budeme hlavnì
toèit kolem vody. Nyní èekáme, a
trochu zamrzne, aby se vrtná souprava dostala v Kozmicích na pastvinu, kde je pøedpoklad najít potøebné mnoství vody, které by vyøeilo v Kozmicích problém s pitnou
vodou. Dodìlat se musí pøívod vody
od studny ke vsi v Terezínì. Zároveò
zastupitelstvo rozhodlo pøipravit projekt na rekonstrukci celého rozvodu
pitné vody v Radenínì.
Dotace jsou ji na samotný vrt
v Kozmicích, na nové zásahové vozidlo JSDH v Radenínì, zaádáno
je na opravu èásti støechy na KD
v Terezínì, na opravu místních komunikací v Laanech a v Kozmicích.
Byla podána ádost i na pøíspìvek
na kulturní akci pøi sousedském setkání zaèátkem èervence v KD Terezín. Chtìli bychom obnovit i nìkte-

Z jednání obecního
zastupitelstva

Na úvod 25. jednání starosta omluvil nepøítomné a zároveò pøivítal
pøítomné na posledním zastupitelstvu tohoto roku. Protoe se jedná o jednání
v polovinì mìsíce a navíc je poslední mìsíc v roce upoutíme od hodnocení
rozpoètu k datu, co provede závìreèné vyúètování za rok 2017.
V rozpoètovém opatøení è. 13 se táe a sestavení auta podle pøedem
proto bude jednat o úpravì rozpoètu, daných podmínek. Kdy si domyslíme
tak jako je to bìné na konci kadého kolik tìchto vozidel bude v roce 2018
roku z dùvodu dorovnání jednotlivých poskytnuto hasièùm, je to nìkdy nadpoloek co nejblíe ke 100%.
lidský výkon se do harmonogramù
Hlavním bodem tohoto jednání je firem, které toto v republice provádìjí,
tudí rozpoèet na rok 2018. Rozpoèet dostat. Dále jsme poádali o výmìnu
je tradiènì vyrovnaný na èástkách èásti støechy na KD v Terezínì, výmìnu
v pøíjmech i výdajích 9 000 000,- Kè. oken v hasièárnì v Radenínì, opravu
Rok 2018 bude ve znamení zvýeného MK v Laanech a v Kozmicích. V rozzájmu obce o pitnou vodu, jak v Koz- poètu jsou samozøejmì zapracovány
micích (posilovací vrt  ji získaná i výdaje na tradièní sportovní i kuldotace), v Radenínì (výmìna potrubí turní akce, které budou v roce 2018
k tìlocviènì od vodojemu, zajistit v naich osadách probíhat. Samoprojektovou dokumentaci na opravu zøejmì je poèítáno na drobné opravy
celého øádu pitné vody v Radenínì) a té na odsouhlasené stavby pergol
a pøedevím dodìlat pøívod pitné vody v Radenínì a v Bítovì. Musíme pøik osadì Terezín. Rozjetá je i akce na pomenout i fakt, e nás èekají v pøítím
poøízení DA pro Jednotku hasièù, kde roce dvoje volby - prezidentské v lednu
je ji pøislíbená dotace. Jsme ve fázi, 2018 a komunální øíjen 2018.
kdy je schválená technická specifikace
Celý tento návrh byl v zastupiauta, bude následovat výbìrové øízení telstvu jednoznaènì odhlasován.
na samotné auto a dodavatele. Poté
Byla odsouhlasena Smlouva o zøínelehká práce bude se zajitìním mon- zení stavby v Hrobech mezi firmou
Tilapia s.r.o. a Obcí. Jedná se o pøedem
vystavený doklad, který je vlastnì
rou techniku na drobné provozovnì.
tiskopis pøed Smlouvou o vìcném
Nebráníme se i drobným úpravám
bøemeni. Jedná se o propojení vrtu
a renovacím, které se bìhem roku
pitné vody v Hrobech u stavby konvyskytnou. Bìí doba, kdy je rozprazervárny firmy Tilapia s.r.o. Trní 274,
cována první zmìna územního pláTábor, jen je za cestou na Sedleèko.
nu, co je dlouhodobý dokument,
Z této studny bude napájen provoz
který je stìejní pro rozvoj naeho
firmy a pùjde pod MK, která je ve
území.
Starosta obce
vlastnictví obce. /pokraèování na str. 2/
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Diskuse:

â Starosta seznámil pøítomné s naøízením vlády è. 318/2017 Sb., o výi
odmìn uvolnìných a neuvolnìných
zastupitelù od 1. 1. 2018. Uvolnìný
starosta a místostarosta má mìsíèní
odmìnu dle tohoto zákona stanovenou, neuvolnìným èlenùm ji urèuje
zastupitelstvo maximálnì do výe
stanovené zákonem. Zastupitelstvo
obce se rozhodlo, e mìsíèní odmìny
neuvolnìným èlenùm zastupitelstva
nebude mìnit. Neuvolnìnému èlenovi zastupitelstva zùstává odmìna
500,- Kè mìsíènì a pøedsedùm kontrolního a finanèního výboru zastupitelstva 700,- Kè mìsíènì.
â Zastupitelé si odsouhlasili i plán
zasedání v roce 2018.
â Zastupitelé vytvoøili a odsouhlasili
støednìdobí výhled rozpoètu na roky
2018 a 2022.
â Zastupitelé odsouhlasili odmìny
obèanùm za práci pro obec bìhem
celého kalendáøního roku.
â Zastupitelé odsouhlasily i ádost
GØ HZS a KÚ-JÈ o potvrzení zajitìní dostatku financí na poøízení
DA pro Jednotku SDH (viz. Rozpoèet
na rok 2018).
â Zastupitelstvo bylo seznámeno se
èleny volební komise, kteøí budou
dbát o øádný prùbìh a zároveò seètení hlasù pøi volbì presidenta ve
dnech 12. a 13. ledna, popøípadì i ve
druhém kole, které by se konalo
26. a 27. ledna 2018.

PODÌKOVÁNÍ

Ji pøed Vánocemi pøilo
na obec v Radenínì
toto pøání a podìkování:

Pøíjemné svátky Vánoèní,
pevné zdraví Vám vem.
Touto cestou chci podìkovat
kuchaøkám z dìtského domova
v Radenínì za dobré obìdy
a paní Janì Cílkové za donáku.
Moc dìkuji.
Melicharová

Rozpoèet Obce Radenín
na rok 2018
 VÝDAJE 
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Rozpoèet Obce Radenín na rok 2018  PØÍJMY 

Tøi generace v Terezínì
VÁNOÈNÍ TURNAJ
V SÁLOVÉ KOPANÉ

Dne 28. 12. 2017 se uskuteènil 11. roèníkvánoèního turnajev sálové kopané
v Obratani za úèasti sedmi týmù. Turnaj tradiènì zahájil starosta obce Køeè pan
Josef Èamra. Vítìzem se poprvé stalo mustvo Dopijem a pudem a to tìsnì pøed
Kozmicemi, kde rozhodoval vzájemný zápas. Starosta pan Jaroslav Kraus a pan
Jan Petrù z Radenína pøedali hráèùm ceny a slavnostnì turnaj zakonèili. O letoní
roèník byl velký zájem a byl to jeden z nejkvalitnìjích turnajù.

K O N E È N Á TA B U L K A
TURNAJE

Tým
skóre body
1. Dopijem a pudem 19:5
15
2. Kozmice
20:9
15
3. Petrastav
17:5
10
4. Draice
8:12
9
5. Kometa
8:8
8
6. Lejèkov
1:19
3
7. Radenín
4:19
1
ROZHODÈÍ: Dvoøák Jan, Petrù Jan

Dìkuji vem hráèùm za úèast,
Ondrovi a Jardovi v obèerstvení, Honzovi Petrù a pravidelným sponzorùm
 Obec Køeè a Radenín, Petrastav
Radenín, Dedra. A na závìr bych chtìl
jetì jednou podìkovat Pavlovi Dvoøáèkovi, konèícím starostùm panu
Krausovi a Èamrovi, kteøí podporovali
tento turnaj probíhající v pøátelské
atmosféøe. Jako kadoroènì to bylo
spoleèné pøíjemné sportovní zpestøení
konce roku.
POØADATEL: SedláèekLubo
Sedláèek Lubo

AKTIVITY
FITNESS BIKERS
TEAMU NUZBELY
V roce 2017 se tým sportovních
nadencù se zázemím v posilovnì
v Nuzbelích rozrostl ji na 38 èlenù.
Nováèky láká nejen cyklistika a fitness, jak název klubu napovídá, ale
i rozmanité typy sportovních a kulturních aktivit v okolí, do kterých se
klub zapojuje nebo je pøímo poøádá.
Primárním cílem toti není jen vítìzit
v závodech, ale pøináet zábavu
a radost vem zúèastnìným a divákùm, a umonit tak setkávání obyvatel
sousedních obcí.
Vrcholnou akcí podzimu 2017
a vlastnì celé sportovní sezóny byl ji
tøetí roèník závodu horských kol
Blanické okruhy. Z ohlasù rostoucího
poètu závodníkù se potvrdilo, e si
závod získal pevné místo v kalendáøi
amatérských i profi sportovcù, které
láká nároèný vlnitý terén závodu. Ji
nyní se mùete tìit na dalí roèník
(1. 9. 2018), který bude plný pøekvapení. Kromì cyklistického závodu nás
v tento den èekají jetì dalí dvì
sportovní odvìtví. Kromì zdravého
sportovního soutìení a zábavy bude
mít tato akce jetì jeden cíl, a to je
pomoc pìti vybraným nemocným dìtem s handicapem, které to potøebují.
Více se dozvíte v prùbìhu roku na
stránkách www.fbtnuzbely.cz.
Cyklistický závod nebyl poslední
akcí roku 2017. V listopadu se pod
hlavièkou klubu uskuteènil ji 2. roèník
ping-pongového turnaje v Nuzbelích.
Turnaj, který je poøádán ve spolupráci
s SDH Turovec, byl odehrán na 4 pingpongových stolech v sále kulturního
domu za úèasti témìø 40 hráèù. Podzimní novinkou pro pravidelné i sváteèní návtìvníky posilovny jsou hodiny skupinového posilování TABATA,
které se pro velký zájem konají také
v sále v Nuzbelích. Zájem je i o bìný
provoz posilovny a sauny. Poslední
akcí roku byla tradièní pøedvánoèní
diskotéka.
Do roku 2018 vstoupili èlenové
FBT Nuzbely novoroèním výlapem na
Blaník a nejblií akcí je úèast nìkterých èlenù na lednovém Bìhu
milénia v Chýnovì. A pokud zimní
poèasí dovolí, v plánu je si zopakovat
sportovní víkend na rybníku Nádìj,
kde bude vytvoøeno hokejové kluzitì.
Tìíme se na Vai úèast a podporu.
Fitness Bikers Team Nuzbely
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OBRATAÒ 2017

Dobojováno v Obratani po vánocích.

Takto by nás rádi mnozí vidìli.

SILVESTROVSKÝ FOTBAL

Poslední den v roce 2017 se na høiti v zámecké zahradì v Radenínì odehrál sedmý roèník silvestrovského fotbálku.
Utkání se hrálo za pìkného a teplého poèasí 2 x 30 minut. Zápas navtívilo hodnì divákù a zpøíjemnili si tak odpoledne.

Bilance po utkání: 4 - 1 - 2

Radenín A (Sparta)

Koneènì vítìzná SPARTA.

Roll Vladimír G
Petrù Jan ml.
Knotek Milan
Èerný Zdenìk
Kubera Pavel
Sedláèek Daniel

5 : 1

Petrù Jan st. C
Petrù Pavel
Drahota Jaroslav
Slezáèek David
Slezáèek Tomá
Rybníèek Jakub

Radenín B (Slavia)

Byli jste zdatným soupeøem.

Lexa Jaroslav G
Janù Ladislav
Kopecký Jan
Vaníèek Jaroslav
trincl Filip
Vaníèek Daniel

Petrù Jan ml., 2 Drahota
 1 Janù
 50 divákù 
Rozhodèí: Kraus Jaroslav

Branky:
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Sedláèek Lubo C
Smitka Libor
Fier Ondra
Filipová Hanka
Kocek Václav
Lexa Dominik

Po skonèení zápasu a spoleèném pøípitku se
u Petrýse podávala èesneèka Jardy Drahoty. Chtìli
bychom podìkovat divákùm, kteøí dorazili,
fotografùm Lukáovi . a Petøe S., starostovi obce
Radenín a øeditelce DD Radenín. Vem pøejeme
hodnì zdraví v roce 2018.
Sedláèek Lubo

I mladí toho mìli dost.
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