INFORMAČNÍ LIST
PRO OBČANY OBCE

KOSTELNÍ RADOUŇ
Vážení a milí spoluobčané,
Po roce bych Vás rád informoval o dění v obci Kostelní
Radouň. V roce 2017 proběhlo v obci několik
kulturních, sportovních a společenských akcí. O tyto
akce se postaraly místní spolky hasičů, žen, sportovců
a spolek partnerství Radouň Rüeggisberg. Za toto jim
děkuji a doufám, že v této zodpovědné práci nepoleví a budou pokračovat. Rád bych na těchto
akcích viděl více spoluobčanů, protože v některých případech, nebýt podpory z okolních obcí
(přespolních), nemělo by pořádání akce ani smysl. Proto podpořte místní pořadatele alespoň
účastí (v hledišti).
Několik informací z práce obecního úřadu Kostelní Radouň pro občany.
V roce 2017 byla vybudována komunikace po Farské hrázi ke hřbitovu s odstavnou plochou
pro cca 5 aut. Příspěvek od kraje z Programu obnovy venkova byl 220 000 Kč, náklady obce
byly 510 000 Kč. Proto bych byl rád, aby se tato komunikace používala a nejezdilo se
po louce (jde o soukromý pozemek).
Obec dále provedla za vydatné a perfektní spolupráce s místním spolkem hasičů zastřešení
skládků u obecního úřadu za částku 124 000 Kč. Došlo k úpravě navazujícího tarasu na tyto
skládky za 152 000 Kč.
V minulém čísle jsem informoval o možnosti převodu, úpravě nebo odkoupení některých
pozemků. Většina vlastníků ví, že došlo k domluvě a požádali jsme SPÚ o pozemkovou
úpravu. Děkuji všem vlastníkům těchto pozemků, že jsme toto mohli rozjet. V současné době
jsme ve fázi, kdy se k dané problematice vyjadřují státní instituce, poté bude vypsané
výběrové řízení na dodavatele (kdo provede zaměření), následně bude svolané jednání
vlastníků těchto pozemků v K. Radouni cca léto 2018. Dobu ukončení odhaduji do 4 let.
Prozatím jsme se dohodli o převodu nebo odkupu pozemků pouze s Římskokatolickou
farností a s Povodím Vltavy ostatní jsou stále v jednání (Lesy ČR, ÚZSVM, EON).
Definitivně byl ukončen soud s Římskokatolickou Charitou v J. Hradci o cca 14 ha lesa
ve prospěch obce.
KANALIZACE
Do budoucna toto nebo další zastupitelstvo čeká výměna filtru na čističce odpadních vod.
Poslední provedená výměna filtru v roce 2006 stála obec cca 2 000 000 Kč.
Od té doby, tzn. za období 2006 – 2017, bylo vybráno na stočném 612 000 Kč, což tyto
náklady nepokryje. Můj názor je ten, že cena stočného by se měla pohybovat v poloviční

1

hodnotě vodného. S tímto bych rád upozornil občany, že do čističky přitékají i materiály,
které čistička nezpracuje, což snižuje její životnost. Jde hlavně o tuky a oleje, ale i další
jako (vlhčené ubrousky, pánská ochrana, dámské hygienické potřeby…), toto vše lze
likvidovat jinak (směsný odpad). Ke kosmetické úpravě stočného došlo v loňském roce
navýšením o 1 Kč za m³.

Výhled na další rok 2018
V roce 2018 plánujeme opravu komunikace Za Farou, která navazuje na nově vybudovanou
komunikaci ke hřbitovu ve výši 609 000 Kč, na tuto akci žádáme o dotaci ve výši 300 000 Kč,
dále plánujeme výstavbu nové komunikace na „Rafandě“ ve výši 708 000 Kč, na tuto akci
žádáme o dotaci ve výši 250 000 Kč. V dubnu bude zahájena oprava vodovodního přivaděče
v částce cca 7,2 mil. Kč, na kterou byla získána dotace ve výši 3 mil. Kč ze SFŽP.
Musíme věřit, že v těchto žádostech budeme úspěšní.
V obci toho lze zlepšovat mnoho a chci již dopředu popřát nově zvolenému zastupitelstvu,
ať se mu v této práci daří. Tím malinko předbíhám, ale v roce 2018 nás čekají komunální
(obecní) volby.
Děkuji všem, kteří se podíleli a spolupracovali při budování a opravě všech děl v roce 2017
a všech uskutečněných sportovních a společenských akcí v obci.
Pavel Vaňásek, starosta

Hospodaření obce za rok 2017
Příjmy
(tis. Kč)
Celkem
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
přijaté

Rozpočet Skutečnost Plnění
(%)
5 071
5 159
101,7
3 619
3 823
105,6
938
822
87,6
37
36
98,1
477
477
100

Výdaje
(tis. Kč)
Celkem
Běžné
Kapitálové

Rozpočet Skutečnost Plnění
(%)
4 871
2 888
59,3
2 961
1 772
59,8
1 910
1 116
58,5

Příjmy se zvýšily o 2 %, výdaje se snížily o 2 % oproti roku 2016. Obec nemá v současné
době žádné dluhy ani zastavený majetek. Na termínovaném účtu, jehož prostředky budou
použity na opravu nebo rekonstrukci čističky vod je uloženo 444 463,49 Kč. V roce 2015
obec založila spořicí účet, na který ročně ukládá 80 000 Kč, a v budoucnu tyto peníze budou
použity na opravu komunikací, je zůstatek 300 327,29 Kč. Hospodaření obce skončilo
přebytkem ve výši 2 270 733,26 Kč.
Obec čerpala dotaci na výkon veřejné správy ve výši 202 800 Kč, dotaci na výstavbu
komunikace ke hřbitovu ve výši 220 000 Kč, na výchovu lesních porostů do 40 let věku
v částce 7 760 Kč, na LHP ve výši 19 494 Kč, na volby do PS Parlamentu ČR v částce
22 000 Kč a náhradu škody způsobenou zvlášť chráněným živočichem v částce 5 400 Kč.
Dotace byly čerpány dle pokynů.
Obec poskytla dar občanským sdružením – TJ Velká Radouň na sportovní akce a ZO ČSŽ
K. Radouň na dětské akce, SDH Kostelní Radouň za sběr železa a elektrošrotu, Radouň –
Rüeggisberg a Ski klub Čihadlo v celkové hodnotě 49 160 Kč.
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Obyvatelé
Počet obyvatel (k 31. 12. 2017)
z toho
Počet obyvatel nad 15 let
Nejvyšší dosažený věk
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Narození
Zemřelí

287
muži
142
125
90
1
4
1
2

ženy
145
127
94
1
5
1
1

V obci žije 287 obyvatel. Obyvatel
ve věku do 18 let je 50. Obyvatel
ve věku od 19 let do 39 let je 75.
Od 40 let do 59 let žije v obci 84 osob.
Ve věku 60 let až 79 let žije v obci
69 osob. Ve věku nad 80 let zde žije
9 osob.
Migrace obyvatel je uvedená v tabulce.

Odpadové hospodářství
V obci je na třech místech umístěno celkem 13 kontejnerů na separovaný odpad, z toho jsou
4 kontejnery na papír, 6 kontejnerů na plast a 3 kontejnery na sklo. Dále jsou v obci umístěny
3 nádoby na kov a 1 nádoba na sběr použitého textilu, kontejner na elektroodpad je umístěn
na obecním úřadě.
Příjmy a výdaje na odvoz odpadů za rok 2017 jsou uvedeny v následující tabulce.
Příjmy (Kč)
- Poplatek za komunální odpad
- Eko-kom (separovaný odpad)
- Sběr železa
- Objemný odpad
Dotace z obecního rozpočtu

209 176
159 042
35 974
14 160

Výdaje (Kč)
- Směsný komunální odpad
- Separovaný odpad
- Odvoz železa

272 647
190 487
63 312
14 160

0 - Objemný odpad
4 688
63 471 Kč, což odpovídá 23,27 % celkových výdajů na
svoz odpadů (v roce 2017 to bylo 52 427 Kč, 20,78 %)

V roce 2017 bylo vyvezeno 86,98 tun odpadu, z toho bylo 69,36 tun směsného komunálního
odpadu, 4,79 tun skla, 3,27 tun plastu, 2,27 tun papíru a lepenky, 0,17 tun kompozitních obalů
a 7,12 tun jiného biologicky nerozložitelného odpadu (odpad ze hřbitova).
Každý občan v loňském roce vyprodukoval 278 kg odpadu (nezahrnuji chalupáře a odpad
ze hřbitova), z toho bylo vytříděno 36 kg.
Děkujeme, že třídíte. Stále však zůstává v platnosti, že cena za obsluhu kontejneru
je jednotná, nezáleží, zda se vyváží plný nebo poloprázdný kontejner.
Stejným principem bude od 1. 4. 2018 kalkulován i směsný komunální odpad, tzn., že
kromě poplatku za uložení odpadu, bude obci účtován i poplatek za obsluhu popelnice
(vysypání 1 popelnice). Prosíme tímto občany, pokud je to možné, přistavujte plné
popelnice k vyvážení odpadu. Pokud máte popelnici celoročně venku, prosíme, označte ji
např. tabulkou „nevyvážet“, pokud ji není potřeba v daném termínu svozu vysypat.
Vzhledem ke stále rostoucím nákladům zároveň dojde k úpravě četnosti vývozu
směsného odpadu. V období od 1. 4. do 30. 10. budou popelnice vyváženy 1x14 dní,
v období od 1. 11. do 31. 3. budou popelnice vyváženy každý pátek.
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Harmonogram svozu odpadu v roce 2018 je přiložen.
Uvidíme, jaké výsledky přinese tento systém. Očekáváme, že nebude docházet ke zvyšování
nákladů na odvoz odpadu (smlouva je uzavřena do roku 2020). Pro představu poplatek
za odvoz komunálního odpadu je 500 Kč na osobu, k tomuto poplatku obec v roce 2017
přispěla dalšími 221 Kč na osobu z rozpočtu obce.

Novinky ve stručnosti
Bankovní účet
Obec zřídila nový běžný účet u Fio banky. Číslo účtu je 260 131 81 01/2010. Na tento účet
je možné provádět platby za služby obce (voda, odpad, pes, dřevo, hroby). Jako variabilní
symbol prosím uvádějte svoje číslo popisné. Do poznámky uvádějte účel platby (např. Novák,
50 m³ vodné, stočné, vodoměr). Přistupujeme k tomuto kroku v reakci na časté dotazy, zda lze
poplatky platit kartou, odpověď zní, i nadále nelze platit, ale nabízíme alternativu.
Knihovna
Do obecní knihovny byly zakoupeny následující společenské hry od Albi: Activity Original,
Vědomostní pexeso „Památky a zajímavosti“, Kvízy do kapsy – Filmové hlášky, Costa
Rica, Carcassonne, V Kostce! Pohádky.
Tyto hry je možné vypůjčit si v knihovně maximálně na 1 měsíc. Registrace do knihovny je
zdarma. Cena upomínky za pozdní vrácení výpůjčky není stanovena, zatím ji nebylo třeba,
vypůjčené knihy se většinou do 3 měsíců vrátí zpět do knihovny. Knihovna je neustále
doplňována o nové knižní tituly.
Kniha Jindřichohradecko z nebe
V červenci vyjde kniha Jindřichohradecko z nebe, ve které bude kromě leteckých snímků
Jindřichohradecka i krátká prezentace naší obce. Knihu si bude možné vypůjčit v knihovně.
Výměna vodoměrů
V letošním roce proběhne pravidelná výměna vodoměrů na studenou vodu. Výměnu provede
pracovník obecního úřadu, který bude mít u sebe pověření k výměně vodoměrů. Plán výměny
vodoměrů je uveden v následující tabulce.
Datum Čísla popisná, u kterých bude provedena výměna vodoměru
výměny
20. 5.

128, 129, 101, 130, 131, 141, 132, 133, 134, 144, 137, 123, 135, 97, 124, 91, 83, 85

3. 6.

89, 82, 64, 74, 9, 100, 99, 126, 11, 7, 10, 6, 5, 125, 3, 2, 52, 51

9. 6.

59, 116, 106, 94, 115, 102, 104, 105, 13, 46, 113, 24, 25, 76, 56

23. 6.

119, 98, 27, 28, 31, 77, 32, 117, 92, 35, 36, 140, 72, 57, 143, 39, 41, 42

1. 7.

23, 19, 67, 50, 48, 62, 118, 17, 55, 54, 120, 121, 44, 45, 138

Prosíme vlastníky nemovitostí, aby v uvedený termín výměny vodoměru byly doma
a výměna proběhla bez komplikací. V případě plánované nepřítomnosti v uvedený
termín, sdělte prosím tuto informaci na obecní úřad, tel. 727 913 355 a bude s Vámi
domluven náhradní termín výměny. Výměna vodoměru u rekreačních objektů proběhne
ve dnech 15. 7. nebo 22. 7.
Miroslava Pucandlová, hospodářka
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Kalendář akcí 2018
KDY

AKCE

KDY

AKCE

26. 1.

Hasičský ples - SDH

16. 6.

16. Volejbalový turnaj
smíšených trojic – TJ VR

10. 2.

Masopustní průvod, zábava SDH

16. 6.

Pouťová zábava - SDH

18. 2.

Dětský karneval - ČSŽ

17. 6.

Pouť, poutní mše svatá

17.3.

Radouňská káča

25. 8.

15. Radouňská olympiáda –
TJ VR

Sběr elektrošrotu a železa SDH
3. Radouňské okruhy - TJ
VR
Pálení čarodějnic, lampi onový průvod – SDH, ČSŽ

2.9.

Ukončení léta

15.9.

Běžecký závod – TJ VR

28.9.

Cyklistická vyjížďka

5. 5.

Rybářské závody

. 10.

Strašidelná stezka - ČSŽ

8. 5.

Položení květin u pomníku
obětem světových válek

. 12.

Setkání s Mikulášem - ČSŽ

25. 5.

Noc kostelů

26. 5.

Traktoriáda

18.4.
28. 4.
30. 4.

31. 12. Silvestrovský výšlap na Čerťák

Bližší informace k jednotlivým akcím včetně dalších informací jsou průběžně doplňovány
na internetových stránkách obce - www.kostelniradoun.cz.
Na těchto stránkách je možné si zaregistrovat odběr novinek, tzn., že při vložení nového
příspěvku na webové stránky obdržíte tuto informaci na registrovanou e-mailovou adresu.
Stačí v levém sloupci zvolit „Aktuality“ a vpravo nahoře zvolit „Přihlásit se k odběru
novinek“. Je možné vybrat si odebírání novinek z Aktualit a z Úřední desky, což jsou
2 nejčastěji aktualizované rubriky zahrnující přibližně 90 % všech změn v daném roce.
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí 8:00 – 11:30
Středa 8:00 – 11:30 13:00 – 14:30
Pátek 13:00 – 18:00

Kontakty
starosta Pavel Vaňásek - 723 033 661
1. místostarosta - Luboš Chytra - 606 100 643
2. místostarosta - Josef Dědina - 725 385 098
Obecní úřad - Ing. M. Pucandlová - 727 913 355
E-mail: ou@kostelniradoun.cz

V období od 1. 5. do 30. 9. dochází ke změně úředních hodin v pátek. V tomto období
budou úřední hodiny 10:00 – 15:00 hodin. Každý první pátek v měsíci, budou úřední
hodiny 13:00 -18:00 hodin (tzn. 4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8., 7. 9.).
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Tělovýchovná jednota Velká Radouň
Tělovýchovná jednota Velká Radouň má nyní celkem 13 členů, kteří se podílejí na organizaci
akcí, které pořádáme v Kostelní Radouni a na které Vás srdečně zvu.
V sobotu 28. dubna 2018 pořádáme 3. ročník Radouňských okruhů, což je takový hobby
maraton na horských kolech. Zdárný průběh této akce zajišťuje 40 dobrovolných
organizátorů, kteří mají na starost vytyčení tratě, její bezpečnost při vlastním závodu,
koordinaci provozu na místních komunikacích, občerstvení cca 250 závodníků, pořadatelů
i příchozích návštěvníků, zajištění pobytu účastníků na závodech,… a nakonec po závodu vše
uklidit a dát do původního stavu. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se podíleli
na organizování minulých ročníků tohoto cyklozávodu, a rád s nimi budu spolupracovat
i letos. Za vstřícnost a pochopení také děkuji občanům Kostelní Radouně bydlících „na trase
závodu“ a všem „traktoriádníkům“ za nezištnou pomoc.
Pouťový volejbal se uskuteční v sobotu 16. 6. 2018. I letošní, již 16. ročník smíšených
tříčlenných družstev, se bude odehrávat na hřišti za Kampeličkou. Těším se, že společně
zažijeme pohodový den, kde nebudou chybět někdy i nečekané sportovní výkony, legrace
a příjemné zážitky. Vše umocňuje i místní pouť, na kterou se sjíždí rodáci ze všech koutů,
a kteří se těší na setkání s přáteli a známými z dětství. Chceme letos rozpohybovat
i víkendové volejbaly rekreačních sportovců.
V sobotu 25. srpna 2018 proběhne Radouňská sportovní olympiáda. Protože letošní ročník
je 15., chystáme několik překvapení. Přivítáme tisícího účastníka na olympiádě, v jednání
je účast ambasadora Českého olympijského výboru, vyhlásíme rekordy v jednotlivých
disciplínách a kategoriích, odměníme „zasloužilé“ rozhodčí …. Když už jsem u těch
rozhodčích, možná byste nevěřili, ale průměrný věk dobrovolných rozhodčích na olympiádě
se blíží 50 letům.
Nedílnou součástí sportovního kalendáře v Kostelní Radouni je i cyklistická vyjížďka
na ukončení cyklistické sezony. Je organizována na dvou trasách. Dlouhá trasa, skoro závodní
(pro tzv. pumpičky), má cca 52 km a krátká trasa, rekreační, o délce cca 20 km je vhodná
především pro děti a hobíky. Letošní 15. vyjížďka se uskuteční již v pátek 28. září.
Toto jsou sportovní akce, které pořádáme pravidelně – některé již 16 let. Novou akcí, kterou
se chceme letos prezentovat, bude běžecký závod (prozatím bez názvu, ale líbilo by se mi tam
slovo Čerťák – vyhlašuji soutěž o velkou čokoládu na název tohoto běhu). Závod bude
organizován 15. září na hřišti u Kampeličky. Bude vypsáno několik kategorií pro děti,
ale i pro dospělé. Myslím, že běhá skoro každý a určitě si nějakou trasu vybere. Nejde
o výkon, ale o dobrý pocit z běhu a zkusit změřit si síly s vrstevníky.
Všechny sportovní akce děláme především pro děti a místní občany. Říká se, že doma není
nikdo prorokem, ale docela nás mrzí, že se na našich „radouňských akcích“ těch radouňských
dětí, ale i dospělých moc neprezentuje. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem
sponzorům, kteří přispívají na materiální zabezpečení a ceny pro jednotlivé akce, protože
bez jejich nezištné pomoci bychom další akce pořádat nemohli. Sportu zdar!
Za TJ Velká Radouň – Václav Lukš
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