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Zápis z jednání zastupitelstva č. 13/20 ze dne 28.5.2020
(zkráceno)
1. Přítomni: Ing. Kateřina Hodulíková, Zdeňka Benešová, Jaroslav Neubauer, Ing. Radek
Chocholáč, Mgr. Jolana Tulisová, Jan Filip. Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání
usnášeníschopné.
2. Jako zapisovatel byla určena Jolana Tulisová, jako ověřovatelé Kateřina Hodulíková a Jaroslav
Neubauer.
3. Předsedající (starosta obce) přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
4. Schválení proplacení faktury firmě VHS Bohemia za práce na rekonstrukci vodovodního
přivaděče
Starosta shrnul průběh prací na rekonstrukci vodovodního přivaděče z Ovčačky do sběrné studny.
Konstatoval, že práce byly provedeny kvalitně a Jaroslav Neubauer doplnil, že v současné době je
průměrný denní nátok z Ovčačky cca 15m3, což zcela pokryje denní spotřebu obce (v letním
období samozřejmě lze očekávat pokles vydatnosti).
Starosta vyzval k hlasování o souhlasu s proplacením faktury ve výši 483 041,60 Kč, která byla
vystavena v souladu se smlouvou s firmou VHS Bohemia, odsouhlasenou usnesením č. 50/11/20
na zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2020.
Schváleno všemi hlasy
5. Schválení bezplatného nabytí nemovité věci, a to pozemku p.č.16/3, zahrada, dle
geometrického plánu č. 197-86/2020, PGP-452/2020-714 ze dne 17.4.2020, zapsaném na LV č.
36 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, do majetku obce Radešín
J. Tulisová vysvětlila zastupitelům dle geometrického plánu, o který pozemek se jedná. Pozemek
bude využit pro chodník v budoucnu směrem k Medunovým a Burešovým. Obec nabízí paní
Bažantové jako kompenzaci palivové dříví z obecního lesa v množství 10 m3.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o souhlasu s bezplatným nabytím pozemku do majetku
obce.
Schváleno všemi hlasy
6. Schválení bezplatného nabytí nemovité věci, a to pozemku p.č. 212/6, trvalý travní porost,
dle geometrického plánu č. 196-78/2020, PGP-407/2020-714 ze dne 3.4.2020, zapsaném na LV
č. 118 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, do majetku obce Radešín
J. Tulisová opět vysvětlila dle geometrického plánu, o který pozemek se jedná. Tento pozemek
obec potřebuje pro výstavbu plánovaného chodníku (od obecního úřadu k zastávce). I v tomto
případě nabízí obec paní Krchovové jako kompenzaci 10 m3 palivového dřeva z obecního lesa.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o souhlasu s bezplatným nabytím pozemku do majetku
obce.
Schváleno všemi hlasy
V další diskusi k tomuto tématu starosta shrnul, proč obec plánuje výstavbu chodníku na straně u
pozemku paní Krchovové. Jsou to zejména tyto důvody:
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I.

V případě umístění chodníku na straně paní Bažantové by bylo nutné vybudovat v zatáčce
u parku přechod. Dle odborného posouzení dopravního inspektorátu ze dne 5.5.2020 nelze
očekávat vydání souhlasného stanoviska k tomuto přechodu, neboť zde není možné
dodržet podmínky stanovené ČSN 73 6110 pro umístění přechodu / místa pro přecházení a
tím zajistit bezpečnost chodců přecházejících k úřadu (nevyhovující rozhledové poměry).
II. Náklady na výstavbu chodníku na straně u paní Bažantové dle odborné studie by navíc
musely zahrnovat náklady na rozšíření komunikace o 1m (mezi obrubníky požaduje KSUS
6m), realizaci silničních vpustí a dešťové kanalizace a dva přechody + veřejné osvětlení.
Celkem náklady navíc 1.165.000,-Kč.
7. Schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 35/8 o výměře 43m2, nacházejícího se v k. ú.
Radešín nad Bobrůvkou, dle geometrického plánu 199-16/2020
Jedná se o úzký pruh podél živého plotu za kaplí, který chtějí koupit manželé Chocholáčovi do
svého vlastnictví od obce. Starosta předem oznámil střet zájmů a rozpravy se nezúčastnil. Dodal
jen písemný souhlas tehdejšího zastupitelstva z roku 2014 s prodejem tohoto pozemku.
Místostarostka ukázala v geometrickém plánu, o jaký pruh se jedná. Podle dvou znaleckých
posudků Ing. Irmy Poděbradské, které vypracovala v nedávné době pro obec Radešín za účelem
směny jiných pozemků, je obvyklá cena stavebního pozemku s vybudovanou technickou
infrastrukturou stanovena na 300,-Kč/m2. Místostarostka navrhla schválit prodej pozemku za tuto
cenu, za podmínky, že živý plot za kaplí bude zachován, plot bude jednoduchý a podél plotu
nedojde k výstavbě žádných drobných staveb rušících estetiku prostoru.
Místostarostka navrhla hlasovat o prodeji pozemku za těchto podmínek.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1
8. Různé
● Starosta informoval o výsledku kontroly kanalizace mlhováním, kterou se zjišťují napojené
svody z okapů nemovitostí do splaškové kanalizace. Kontrolu provedla firma VAS, a.s. dne
7.5.2020.
Úsilí obce o odstranění nátoku dešťových vod do kanalizace bylo úspěšné, protože dle zprávy
VAS bylo zjištěno pouze jediné napojení dešťových vod do kanalizace u Balónového hotelu, č.
p. 11 (napojen 1 svod). Vedení obce tímto děkuje všem občanům, kteří uposlechli výzvy a
uvedli závadný stav do pořádku a dále Jaroslavu Neubauerovi ml., který kontrolou šachet
v době deště strávil hodiny svého času.
Vedení obce zaslalo majiteli Balónového hotelu č.p.11 výzvu k odstranění neoprávněného
vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace s termínem odstranění do 30.5.2020.
● Místostarostka informovala o cenových nabídkách na obnovu obrázků svatých v lese podél
silničky na Sklené. Výrobu kovaných korpusů přislíbil pan Josef Tulis z Dlouhého a namalování
obrázků slíbila paní Bedřiška Znojemská. Celkovou cenu očekáváme okolo 22.000,- Kč. Obec
Radešín tedy tímto vyhlašuje veřejnou sbírku. Peníze budeme vybírat osobně, ale můžete je
také poslat na účet obce se zprávou pro příjemce „veřejná sbírka na obrázky svatých“. Doklady
budou všem dárcům následně vystaveny. Podrobnější informace budou uveřejněny na webu
obce v rubrice informace občanům.
● Starosta oznámil, že dotaci na územní plán ve výši 122.000,-Kč (75%) obec získala. Dotaci na
kontejnerová hnízda obec nezískala z důvodu několikanásobně vyšší poptávky nad alokovanou
částkou.
Starosta poté poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání přibližně ve 20 hodin.
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Zápis z jednání zastupitelstva č. 14/20 ze dne 9.6.2020
(zkráceno)
1. Přítomni: Ing. Kateřina Hodulíková, Zdeňka Benešová, Jaroslav Neubauer, Ing. Radek Chocholáč,
Mgr. Jolana Tulisová. Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
2. Jako zapisovatel byla určena Jolana Tulisová, jako ověřovatelé paní Zdeňka Benešová a Jaroslav
Neubauer.
3. Předsedající (starosta obce) přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
4. Schválení zadání pro výběrové řízení na projekt ČOV
Zastupitelstvo obce projednalo 5 variant řešení nové ČOV dle studie vypracované projekční firmou
vodohospodářských staveb VH ateliér s.r.o., Ing.Raček, a projednané na jednání se Svazkem a
VAS a.s. dne 6.5.2020.
Starosta vysvětlil jednotlivé varianty uvedené ve studii:
I.
ČOV jen pro obec – vč.dosud nenapojených+rezerva 10RD - 180 EO. Nejlevnější a
nejjednodušší varianta.
II.
ČOV pro obec a zámek
II. a) pro obec a rodinnou část zámku - 210 EO.
II. b) pro obec a zámek včetně komerční části - pro 250 EO. Riziko – pokud by nebyla
kapacita naplněna, ČOV pro danou kapacitu 250 EO by nefungovala optimálně.
III.
ČOV pro obec, zámek a hotel s pivovarem. Pro 400 – 450 EO. Nutné předčištění pro
pivovar, není možné čerpat dotaci pro průmyslové vody. Nejdražší a nejrizikovější varianta.
III.a) jednolinková (řešeno najednou)
III.b) dvojlinková (řešeno ve dvou krocích pozdější realizací druhé linky)
Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili, pro kterou variantu se rozhodli hlasovat a zároveň
sdělili důvody svého rozhodnutí.
Radek Chocholáč – II.a
Varianta II.a je dostatečná pro obec a pojme také další rozšíření kanalizace v obci pro dosud
nenapojené:
- zámek – rodinnou část,
- obec směrem k hájovně – stoka je zahrnuta v ceně investice
- obec směrem k RD13 (Tomášek), hasiči - stoka je zahrnuta v ceně investice
- i pro ostatní nenapojené (Medunovi, Burešovi, Láníčkovi) – stoka není zahrnuta v ceně
investice
- rezerva 10RD dle územního plánu (vedle RD Tomášek apod.)
 Z hlediska investičních nákladů a velikosti obce se jedná o nejvýhodnější variantu s možností
v budoucnu napojení všech obyvatel včetně dosud nenapojených, rodinné části zámku a
rezervy 10RD (v této etapě je zahrnuta jen stoka k hájovně a k RD Tomášek).
 Nulové riziko, že bychom měli předimenzovanou ČOV, která by nemusela spolehlivě fungovat
v případě velmi nerovnoměrných nátoků (zámek komerční část, hotel).
 Varianta II.a má rovnoměrnější nátok na ČOV než varianta varianta II.b a III.
 V případě budoucího zájmu hotelu o napojení a po uzavření smlouvy jde ČOV rozšířit i pro
hotel a pivovar na variantu III realizací tzv. druhé linky (projekt bude řešit přípravu).
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Na část ČOV, která by měla být kapacitně pro hotel, by obec nedostala žádnou dotaci z důvodu
průmyslových vod z pivovaru. Byly by vyšší náklady o cca 2,25 mil Kč a hotel by si musel pořídit
předčištění a akumulaci vod z pivovaru s postupným dávkováním.
Hotel má starou ČOV k dispozici.
Velké riziko, pokud bychom vystavěli kapacitně ČOV pro hotel a hotel se nenapojil.
Velké riziko potvrzují to tyto skutečnosti:
-24.10.2019 mě kontaktoval pan Škorpík, že o víkendu bude mít na hotelu odborníka přes ČOV
s tím, že bychom mohli probrat různé varianty řešení. Byl to pro mě stěžejní krok, protože v té
době jsem po panu Škorpíkovi požadoval, aby mi dodal projekt ČOV pro povolení instalace na
stávajícím pozemku. Se schůzkou jsem souhlasil a konala se v sobotu 26.10.2019. K mému
překvapení při příchodu jsem byl tváří v tvář ne projektantovi ČOV, ale právnímu zastoupení
pana Škorpíka. Ihned mi bylo jasné, že ČOV spolu nemůžeme vyřešit. Tato schůzka trvala
přesně hodinu. Byl to převážně monolog právníka pana Škorpíka a hlavní téma bylo mi
vysvětlit, jaká práva má pan Škorpík a co může obci hrozit. Na takové téma jsem nebyl vůbec
připraven. Prakticky jsem pouze požadoval, abych dostal projektovou dokumentaci plánované
ČOV. Právní zástupce upozornil pana Škorpíka, že ji musím dostat. Dodnes jsem ji neobdržel.
-24.1.2020 – uzavřená dohoda s panem Škorpíkem pro vytvoření společné studie intenzifikace
stávající ČOV. Měl to být vstupní podklad pro projektanta.
-23.3.2020 – pan Škorpík sdělil že studii zajišťovat nehodlá. Dodnes jsme nedostali údaje
nátoku z pivovaru a hotelu včetně slíbeného složení odpadních vod.
-Velice složitá dohoda s panem Škorpíkem ohledně dohody vlastníků provozně souvisejících
kanalizací pro stávající stav. Jednání trvají téměř rok. V jednom z posledních návrhů bylo
právním zastoupením pana Škorpíka navrženo obci odkanalizování pouze 60 EO, i když
v současné době z obce natéká cca 125 EO. Vůbec netuším, jak bychom rozhodovali, kdo se
odpojí.
-Do dnešního dne jsme neobdrželi od pana Škorpíka cenové kalkulace za čištění odpadních
vod, ačkoliv několikrát byl vyzván a ze zákona je povinen předkládat.
-Neustálé upozorňování od pana Škorpíka o dešťových vodách, které by měly natékat z obce
na ČOV. Kontrolou VAS bylo prokázáno, že z obce nejde jediný dešťový svod. Právě naopak
bylo zjištěno, že z hotelu je napojen jeden svod do části obecní kanalizace.

Jolana Tulisová – II.a
Uvedla, že se ztotožňuje s argumentací starosty a jen doplnila:
 Panu Škorpíkovi bylo nabídnuto napojení hotelu na novou ČOV v září 2019 s termínem
vyjádření do 30.11.2019 . Na dopis v termínu nereagoval, pouze emailem sdělil, že by neměl
kam vypouštět (nepředčištěné) vody z pivovaru. Na další výzvy již nereagoval.
 Autor studie, Ing. Jakub Raček, Ph.D., taktéž doporučil obci jako nejvýhodnější variantu II.a
z důvodu nejmenšího rizika pro obec – v případě navýšení výstavu pivovaru může dojít
k výrazné změně zatížení ČOV.
Kateřina Hodulíková – II.a
Přidala následující argumenty:
 Varianta III by byla pro obec příliš finančně zatěžující. Obec by si musela vzít úvěr o 3-4 miliony
vyšší. Obec zde není od toho, aby financovala podnikání pana Škorpíka.
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Je jasné, že problém s nefungující ČOV tady je a je třeba ho vyřešit co nejrychleji. Při variantě
II.a nebude třeba absolvovat jednání o smlouvě s panem Škorpíkem, která by se mohla
táhnout podobně jako jednání o Dohodě vlastníků kanalizace. Možnost napojení v budoucnu
bude vždy mít.

Paní Benešová – II.a
Paní Benešová vyjádřila obavy, že při realizaci varianty II, bude ČOV pana Škorpíka nadále
znečišťovat Pivovarský potok a nadále se bude šířit zápach v jejím okolí. Byla by ráda, kdyby se
napojil i hotel s pivovarem a uvedla, že je jí líto, že se s majitelem hotelu nelze domluvit. Bude
hlasovat pro rychlejší variantu II.a, ale pevně doufá, že v budoucnu dojde k vybudování druhé linky
a napojí se i hotel (varianta III.b).
Jaroslav Neubauer – II.a
Jaroslav Neubauer přiznal, že nejdříve byl příznivcem varianty I. Upozornil na fakt, že zámek není
většinu roku obsazen. Nakonec po prostudování celé studie také souhlasí s variantou II.a, protože
technicky je možné výkyvy obsazenosti vyřešit. Rozdíl v ceně není tak velký a když už se buduje
nová čistírna, bylo by dobré odkanalizovat celou vesnici, tedy včetně zámku.
Starosta tedy vyzval zastupitele k hlasování o variantě II.a.
Schváleno všemi hlasy
5. Různé
a) Kateřina Hodulíková seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními 1 a 2. Zastupitelé vzali
tato rozpočtová opatření na vědomí.
b) Kateřina Hodulíková seznámila zastupitele s možností žádat o dotaci na realizaci opatření proti
suchu. Mohlo by jít například o budování jezírek, tůní nebo stromořadí v krajině. Dotaci lze
získat ve výši 100% nákladů. Zastupitelé souhlasili s žádostí o dotaci na stromořadí a
předběžně se shodli na návrhu vysázet podél některé z polních cest v majetku obce třešňovou
alej. Do příštího zasedání zastupitelé vytipují cesty, podél kterých by se alej vysázela a jednu
z nich následně vyberou k realizaci.
c) Jolana Tulisová otevřela problematiku výběru vhodného místa na kontejnery. Tento bod byl po
diskusi přeložen na další zasedání.
Starosta poté poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání přibližně ve 20 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva č. 15/20 ze dne 23.6.2020
(zkráceno)
1. Přítomni: Ing. Kateřina Hodulíková, Zdeňka Benešová, Jan Filip, Jaroslav Neubauer, Ing. Radek
Chocholáč, Mgr. Jolana Tulisová. Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
2. Jako zapisovatel byla určena Kateřina Hodulíková, jako ověřovatelé Jan Filip a Jolana Tulisová.
3. Předsedající (starosta obce) přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
4. Schválení dokončení směny pozemků z roku 1995 - pozemek st. 48 zastavěná plocha (16m2)
a p.č. 185/6 ost. plocha (116m2) v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou (dříve v majetku Zdeňky
Pulcové, v roce 1995 převedeno na obec) za pozemek parc.č.47/1- zahrada (188m2) v k.ú.
Radešín nad Bobrůvkou (nyní v majetku obce Radešín)
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Starosta k této výměně shrnul, že ji vnímá jako historickou křivdu, kterou chce za obec napravit.
V roce 1995 potřebovala obec pozemek od paní Zdeňky Pulcové jako nutnou podmínku pro převod
vodovodu z majetku státu do majetku obce, a proto vznikla dohoda mezi obcí a paní Pulcovou o
směně pozemků, kdy paní Pulcová daruje obci pozemek st. 48 a p.č. 185/6 a obec daruje paní
Pulcové pozemek parc. č. 47/1, jakmile ho nabyde (obec ho do roku 2020 nevlastnila). Tuto směnu
schválilo v roce 1995 zastupitelstvo obce.
Dne 12.7.1995 byly podepsány dvě smlouvy ve formě notářských zápisů
a) darovací smlouva, kterou pani Pulcová daruje pozemky st. 48 zastavěná plocha
(16m2) a p.č. 185/6 ost. plocha (116m2) obci
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací, která ošetřovala darování pozemku
parc.č.47/1- zahrada (188m2) obcí paní Pulcové, jakmile obec tento pozemek bude
vlastnit. Zaroveň smlouva ošetřovala stav, kdyby obec tento pozemek nenabyla.
Pokud obec pozemek do roku 2000 nenabyde a nedaruje paní Pulcové, paní
Pulcová dostane od obce kompenzaci ve výši 3 000 Kč.
Jelikož obec do roku 2000 pozemek parc.č.47/1- zahrada (188m2) nevlastnila, byla v roce 2000 paní
Pulcové vyplacena kompenzace ve výši 3 000 Kč.
Starosta shrnul, že v roce 2020 obec nabyla pozemek parc.č.47/1- zahrada (188m2) a to směnou
s Rybářstvím Kolář a chce napravit tuto historickou křivdu. Navrhnul, aby byla kompenzace vyplacená
v roce 2000 paní Pulcové vrácena obci. Jelikož je však hodnota peněz vlivem inflace rozdílná oproti
roku 2000, dle dat Českého statistického úřadu byla cenové hladina v roce 2000 72,4 procentních bodů,
v roce 2020 je pak 111,4 procentních bodů. Rozdílem těchto dvou hodnot je index růstu cenové hladiny
mezi roky 2000 a 2020 na uroveň 1,54.
Starosta obce proto navrhuje, aby byla kompenzace vyplacená v roce 2000 ve výši 3 000 Kč upravena
na cenovou hladinu roku 2020 a to násobkem růstu cenové hladiny, tedy 3 000 Kč * 1,54 = 4 620 Kč.
Po vrácení kompenzace ve výši 4 620 Kč obec dokončí darování pozemku a pozemek tedy bude
převeden.
Starosta poté vyzval zastupitele k hlasování schválení dokončení směny pozemků z roku 1995.
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1
Usnesení bylo schváleno.
5. Různé
a) Zastupitelstvo navrhlo Kateřinu Hodulíkovou jako zástupce obce k podpisu smlouvy o prodeji
pozemku s Radkem Chocholáčem (prodej dříve schválen zastupitelstvem). Kateřina Hodulíková
smlouvu podepíše jako zástupce obce tak, aby Radek Chocholáč nepodepisoval smlouvu sám
se sebou z titulu občana i starosty.
Schváleno všemi hlasy
b) Starosta informoval zastupitele o písemné žádosti, kterou obdržel od pana Jaromíra Tulise na
odkup pozemků pod a v okolí jím vlastněné chaty.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o možném odprodeji pozemků.
Proti: 6 hlasů
Neschváleno
c) Jolana Tulisová informovala zastupitele o zjištěných skutečnostech ohledně možnosti přesunu
kontejnerů na pozemek ve vlastnictví obce – tvz. pastvisko (parc. č. 50/5), diskutované na
minulém zastupitelstvu. Zpevnění plochy, případná zhotovení přístřešků na kontejnery není
stavbou a proto není třeba řešit žádná povolení, zkonzultováno se stavebním úřadem.
Jolana Tulisová zároveň vyzvala k tomu, aby se během léta přemístily kontejnery z návsi (od
autobusové zastávky) a kontejner na bioodpad z parku na pozemek parc.č. 50/5 a tento
pozemek se k tomuto účelu upravil. Zároveň by se během léta provedla úprava návsi
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(odstranění nástěnky, odstranění vraku auta Škoda MB a odstranění špalků dřeva). Paní
Benešová ještě upozornila na potřebu opravy vylepovací plochy na plakáty.
Všichni zastupitelé s daným záměrem souhlasí.
d) Jolana Tulisová informovala zastupitele o postupu obnovy obrázků svatých do lesa.
e) Na základě diskuze z předchozího zastupitelstva pověřilo zastupitelstvo Kateřinu Hodulíkovou
detailním prověřením možností požádat o dotaci na výsadbu zeleně ve formě obnovy polní
cesty, konkrétně téměř zaorané cesty za Jamčicí směrem na Bobrovou.
Starosta poté poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání přibližně ve 20 hodin.

Zastupitelstvo obce Radešín vyhlašuje
sbírku
na obnovu obrázků svatých v lese směrem ke Sklenskému rybníku
Dle dostupných informací, tyto obrázky jsou součástí radešínského okolí již od
přelomu 19.-20. století. Jde o drobnou sakrální památku v krajině, kterou nám
zde zanechali naši předci. V současné době jsou obrázky už hodně poničené a
opotřebené stářím a zaslouží si generální obměnu.

Nové kovové korpusy přislíbil vyrobit umělecký kovář pan Josef Tulis
z Dlouhého.
Obrázky svatých – sv. Annu a sv. Františka - přislíbila namalovat katolická
malířka Bedřiška Znojemská.
Celkovou cenu očekáváme do 25.000,-Kč.
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Budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek. Svůj peněžní dar můžete doručit
osobně na obecní úřad, nebo poslat na účet obce se zprávou pro příjemce
„veřejná sbírka-obrázky svatých“. Číslo účtu je 31925751/0100.
Každý dárce obdrží následně doklad ve formě pamětního listu.
Josef Tulis je umělecký kovář z Dlouhého, který má za sebou množství umělecké
práce se železem. V roce 2019 se s týmem dalších tří kovářů z Vysočiny stal
mistrem světa v kovářském umění a to na 23. bienále umění Fabbrica di Stia
2019 v Itálii. Vzhledem k tomu, že je praktikující věřící, má k tomuto tématu
blízko.
Bedřiška Znojemská je také praktikující katoličkou. Její tvorba je zaměřena
především na sakrální umění a je prodchnuta hlubokou vírou, jíž se nevzdala ani v
letech totality a tuhé normalizace. Do malby vnáší mystickou krásu, poetičnost a
zvláštní oduševnělost. Soustavně se věnuje náboženské tematice v malbě, kresbě
a ilustraci. Obrazy, malované v duchu romantického symbolismu, vyprávějí
příběhy. „V dnešním přetechnizovaném světě, plném brutality i pochybných
hodnot, bych byla ráda, aby má díla působila jako pohlazení na duši a k zamyšlení
nad životem samým,“ říká.
„Budoucnost světa nespočívá v technice, ale v množství lásky, kterou
probudíme v druhých. Tomu chci zůstat věrna.“
Bedřiška Znojemská
Pokusíme se zajistit představení nových obrázků a korpusů samotnými autory,
spojené s vernisáží jejich prací a s představením života a skutků sv. Anny a sv.
Františka. Samotnou instalaci plánujeme za účasti Vás občanů a našeho
duchovního správce b. Michaela.

Plánované akce na léto 2020


25.7.2020 sobota RADEŠÍNSKÉ LETNÍ KINO v parku, film Ženy v běhu. Před filmem
opékání párků a pivo.



1.8. 2020 sobota



15.8.2020 sobota POUŤ – mše svatá (17:00 u kapličky) a pouťová zábava v parku –
organizuje SDH Radešín



22.8.2020 sobota (ale termín ještě není jistý, možná bude přesunuto na září – sledujte web
obce) - DĚTSKÝ DEN

TENISOVÝ TURNAJ – organizuje SDH Radešín

