Vážení a milí spoluobčané,
Chtěl bych vás informovat o dění v obci
Kostelní Radouň. V roce 2015 proběhlo v obci
několik
kulturních,
sportovních
a společenských akcí. O tyto akce se starají
místní spolky hasičů, myslivců, žen a
sportovců. Za toto jim patří můj obdiv a dík,
protože vím, že není jednoduché připravit a
zorganizovat vše od A do Z. Doufám, že v této
zodpovědné práci budou spolky pokračovat a zapojí se i mladší generace.
Několik informací z práce obecního úřadu Kostelní Radouň pro občany ať už
čtou či nečtou zápisy ze zastupitelstva obce (ZO).
Jak jistě víte, od 1. 4. 2015 nabyla účinnost nová vyhláška o odpadech.
Nově bylo zřízeno místo k ukládání biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO), který je možno ukládat v areálu akciové společnosti ZEVERA do
spodní (označené) silážní jámy – jen tráva a odpad ze zahrádek. Místo pro
ukládání větví a dřevního odpadu je označeno cedulí. Skládka na hrázi Starého
rybníka je zakázaná! Na pálení košťat o Čarodějnicích bude místo upřesněno
sms zprávou.
Na drobný kovový odpad byly pořízeny bedny a umístěny u kontejnerů.
Samozřejmě jako každý rok bude proveden na jaře ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů K. Radouň svoz kovového odpadu.
Elektroodpad bude rovněž svezen 1x ročně SDH při svozu kovového odpadu.
Průběžně ho lze odevzdávat do skladu (garáže) u obecního úřadu po domluvě.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad lze celoročně ukládat ve sběrném dvoře
v Nové Včelnici společnosti ETKO s.r.o. bezplatně po předložení potvrzení o
zaplacení poplatku za odpad v obci Kostelní Radouň.
Otevírací doba: středa 12:00 – 15:00, pátek 8:00 – 16:00, sobota 9:00 – 11:00
Stavební odpad – menší množství lze též ukládat ve sběrném dvoře v Nové
Včelnici, větší množství nutno odvážet na skládku Fedrpuš v Jindřichově Hradci.

Všem bych rád poděkoval za třídění odpadu, ale je nutné plastové lahve slisovat
(sešlapat), aby zabíraly co nejméně místa a využil se kontejner efektivněji. To
samé platí u papíru krabice je nutno rozebrat nebo sešlapat.
Někdo si možná říká, že když platí za svoz komunálního odpadu, tak proč ho
ještě třídit. Jedním z hlavních motivů může být finanční stránka. V loňském roce
bylo v obci vyvezeno 83,59 tun odpadu (2.25 tun papíru, 4.48 tun skla, 2.88 tun
plastů, 3.60 tun jiného biologicky nerozložitelného odpadu a 70.38 tun
směsného komunálního odpadu).
Za tuto službu obec zaplatila 272 259 Kč (z toho 191 090 Kč byly náklady na
směsný komunální odpad a 81 169 Kč na vývoz tříděného odpadu). Na místním
poplatku za komunální odpad obec vybrala 152 625 Kč a za zpětný odkup
tříděného odpadu získala 48 535 Kč. Rozdíl ve výši 71 099 Kč byl uhrazen
z rozpočtu obce. Při vyšší efektivitě třídění by bylo možné tyto peníze použít
například na podporu spolků a společenského života v obci, než je „utápět
v odpadech“.

Co kam patří viz příloha:
V roce 2015 jsme požádali o dotaci na opravu křížku u vstupu na hřbitov
v Kostelní Radouni, kterou jsme získali ve výši 15 000 Kč, celková investice byla
23 500 Kč.
Další investice byla do vybudování nového dětského hřiště, kde jsme získali
finanční příspěvek ve výši 122 000 Kč od Nadace ČEZ na tzv. ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ.
Montáž herních prvků v hodnotě 28 230 Kč provedli bez nároku na odměnu
dobrovolní hasiči z místního spolku. Celkové náklady na hřiště byly 163 477 Kč.
Další dotace byla z Mikroregionu Jindřichohradecka na doplnění a posílení
osvětlení v obci o šest led světel. Příspěvek z Mikroregionu byl 28 095 Kč a
doplatek obce byl 21 045 Kč.
Z programu obnovy venkova byl opraven povrch komunikace v úsecích od
č.p. 77 k dětskému hřišti a od č.p. 98 až na ,,Pekařák“. Příspěvek od kraje byl ve
výši 190 000 Kč, obec doplatila 232 224 Kč.
Další investice byla do opravy části vodovodu na ,,Rafandě“, kde jsme získali od
kraje dotaci 550 000 Kč. Celková investice byla 1 119 274 Kč.

V obci došlo v minulých letech k opravě celého vodovodního řádu kromě
přivaděče od studní po rozbočku u kovárny. Proto bych rád upozornil na to, že
kdo si neudělal svoji novou přípojku při těchto rekonstrukcích a stane se
havárie na těchto starých přípojkách, bude mu voda zastavena a opravu si
musí majitel zajistit sám na své náklady.
Z vlastních prostředků obec hradila investice do opěrné zdi na pozemku obce
na ,,Pekařáku“ ve výši 228 688 Kč a nákup nové samochodné sekačky s košem
za 356 650 Kč. Obec stejně jako občané musí nakládat s odpadem BRKO stejně
a ukládat na místo k tomu určené.
31.7.2015 byl ukončen soud o navrácení lesa, který obec vlastnila v katastru
obce Lovětín. Obci byl navrácen les o výměře 50.3 ha. V současné době vlastní
obec Kostelní Radouň téměř 66 ha lesa ve třech katastrech. Již v roce 2015 bylo
možno získat palivové dřevo samovýrobou po nahlášení do pořadníku na
obecním úřadě a vyznačením v lese o množství na domácnost cca 5 m3.
V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v roce 2016. Cena za m³ je dle
platného ceníku, který je na obecním úřadě. Cena pro rok 2016 je 450 Kč za m³.
V roce 2015 bylo rozhodnuto o znovuzavedení rybaření na Návesním rybníku.
Bylo prodáno 18 povolenek. Proběhl nákup tržní ryby ve výši 7 000 Kč.
Z důvodu velkých veder nebyl další nákup uskutečněn. Rybník byl v podzimních
měsících za 12 500 Kč pro rybaření v roce 2016 v případě patřičného zájmu o
chytání ryb.
Děkuji všem za spolupráci při budování a opravě všech děl v roce 2015 a
vstřícnému přístupu všech zúčastněných a možnosti (nutnosti) vstupu na
soukromé pozemky. ,,Všem patří velký dík“.
Budu rád za další spolupráci i v letech následujících.

Výhled na rok 2016.
Pro rok 2016 jsme požádali o dotaci na opravu hřbitovní zdi, výstavbu nové
zastávky na Rafandě a na opravu komunikace k Bílému rybníku a komunikaci
k č.p. 100. Dál budeme pracovat na dalších opravách a údržbách v naší obci, ale
vše je závislé v neposlední řadě na financích a možnostech získání dotace.

V letošním roce oslavíme 720 let od založení obce. Při této příležitosti budou
vyrobeny hrníčky a zvonečky s motivem obce. Poprvé je lze zakoupit 23. 4.
Oslavy v podobě cyklistického závodu jsou plánovány na sobotu 23. dubna 2016
(start 12:00). Závod horských kol o délce 28 km (2 okruhy) a 42 km (3 okruhy) je
vypsán celkem pro 120 závodníků. V obci bude nejen start a cíl závodu, ale část
trasy povede po místní komunikaci (zhruba od č.p. 120 až po č.p. 114), bude se
tedy na co dívat.
Vzhledem k tomu, že se po této komunikaci bude v době od 12. do 16. hod.
pohybovat zhruba 120 závodníků, již předem prosíme občany, abyste zvážili,
zda v tuto dobu potřebujete využívat komunikaci (to platí i pro Vaše domácí
mazlíčky). Uvítáme Vás raději v roli diváků podél trati. Pro ty z Vás, kdo by si
chtěl závod zkusit je vypsána pro obě trasy speciální kategorie Nejrychlejší
Radouňák(čka). Třetí možností je zapojit se jako dobrovolník, odměnou Vám
bude kromě dobrého pocitu i něco na zub. Bližší informace na www.radounskeokruhy.cz, na obecním úřadě, popř. u členů TJ Velká Radouň.
Kalendář akcí 2016
KDY
23.4.

CO
Radouňské okruhy- TJ VR
Sběr elektrošrotu a železa Duben
hasiči

KDY
18.6.

CO
Pouťová zábava- hasiči

19.6.

Pouť, poutní mše svatá

30.4.

Pálení čarodějnic - hasiči

27.8.

7.5.

Rybářské závody

24.9.

8.5.
28.5.
18.6.

Položení květin u pomníku
obětem světových válek
Traktoriáda
Volejbalový turnaj smíšených
trojic – TJ VR

13. Radouňská olympiáda –
TJ VR
Havelská amatérská
vyjížďka –TJ VR

Říjen

Výlov Návesního rybníku

Prosinec

Myslivecký ples

Pavel Vaňásek - starosta

