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INFORMAČNÍ LIST
PRO OBČANY OBCE

KOSTELNÍ RADOUŇ
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
v červnu loňského roku proběhly doplňkové
volby do zastupitelstva obce a po ustavující
schůzi se nově zvolené zastupitelstvo pustilo
s vervou do práce a za to bych rád poděkoval.
Všichni víme, jaká byla, je a pravděpodobně
ještě nějaký čas bude situace s omezením
okolo nemoci Covid – 19, přesto bych zde
uvedl několik akcí, se kterými se můžete
v obci setkat.
Zastupitelstvo obce nechalo vypracovat
projekt na nové víceúčelové hřiště a požádalo
o dotaci, kterou obec získala ve výši 2 mil Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj. Dále jsme
získali dotaci od JČK na výstavbu nového
kolumbária na místním hřbitově, o něhož byl
zájem, a která v současnosti probíhá. Další
dotace směřovala na výměnu poškozených
vchodových dveří – výlohy obchodu. Všechny
3 výše uvedené akce budou dokončeny do
konce října.
Ve spolupráci s heraldikem jsme nechali
vypracovat znak a vlajku obce. Po projednání
ve

ve výboru poslanecké sněmovny byl v březnu
rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny
obci udělen znak a vlajka. Znak a vlajku jsme
připravili k 725. výročí vzniku obce, které si
letos připomínáme. V sobotu 16. 10. 2021
farář požehná znak v kostele Sv. Víta.
Po dohodě se společností EG.D. byly
poraženy túje u hřbitova a nahrazeny náhradní
novou
výsadbou.
Na
Rafandě
probíhá výstavba prostoru pro kontejnery na
tříděný odpad. Po vzájemné domluvě mezi
SÚS J. Hradec, společností ICOM J. Hradec a
obcí se zlepší i vystupování z autobusu a
zamezí se pádu do příkopu.
Vím, že situace není jednoduchá, a proto si
vážím práce obyvatel obce při organizaci
jakékoliv akce ať sportovní či společenské pro
děti nebo dospělé a doufám, že v dalším
období bude situace lepší a nebudou nás
omezovat žádná vládní nařízení, jak tomu bylo
v předchozím roce a půl.
Ještě jednou děkuji za Vaši spolupráci a budu
se těšit na další v příštím období.
Pavel Vaňásek, starosta obce
Z obecní kroniky
2. ledna 1996 v 6 hodin ráno
překvapilo naše občany slabé
zemětřesení. Z ničeho nic se
ozvala
ohlušující
rána
a
obyvatelé domů zaznamenali
chvění různých částí zařízení
domácností. Zpočátku nikdo
neměl tušení, o co jde, až
13. ledna se objevila zpráva v
zemských novinách. Píše se, že
se jednalo o otřes o síle 2,1
stupně Richterovi stupnice.

ŘÍJEN 2021
www.kostelniradoun.cz
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Odpadové hospodářství
Mezi tradiční rubriku už řadíme
informace o nakládání s komunálními
odpady v obci. Nejinak tomu bude i
tentokrát, protože od ledna 2021 je
účinný
novelizovaný
zákon
o
odpadech. Opatření, která nová
legislativa přináší, je celá řada. Mezi
dvě hlavní změny, které se dotknou
přímo obce, řadíme zvýšení recyklace
komunálního odpadu. To znamená, že
recyklovatelné složky (sklo, papír,
plast, kovy atd.) budou v roce 2025
tvořit 55 % odpadu, v roce 2030 již
60 % odpadu. Od roku 2030 bude
zákaz
skládkování
využitelných
odpadů.
Další změnou je zvyšování sazby
poplatku za ukládání odpadů na
skládku, který platí původce odpadu,
v tomto případě obec, provozovateli
skládky při uložení odpadu na skládku.
Pro rok 2021 se jedná o částku 800 Kč
za tunu, pro rok 2022 půjde o 900 Kč a
v dalších letech se postupně zvyšuje až
na částku 1850 Kč za tunu v roce
2029. Za část odpadů zůstane poplatek
za skládkování na částce 500 Kč za
tunu. Pro letošní rok to je 200
kilogramů na obyvatele obce. Váha
každým rokem klesá o 10 kilogramů
na obyvatele až na hodnotu 120
kilogramů na obyvatele pro rok 2029.
Nad uvedenou hmotnost bude poplatek
v letošním roce v částce 800 Kč za
tunu odpadu. K poplatku je nutné
připočítat cenu za odvoz odpadu
svozovou firmou.
Jak jsme na tom byli v roce 2020
Z území obce v roce 2020 svozové
firmy vyvezly celkem 155,2 tun
odpadu. V loňském roce připadá
255 kg směsného odpadu na obyvatele,
což je o 55 kg více než je poskytnutá
sleva ze skládkovacího poplatku.
Statisticky každý obyvatel vyprodukoval 517 kg odpadu. Podíl
recyklovatelné složky byl 50,7 %.
V následujících letech budeme řešit
nejen otázku, za kolik vyvezeme

komunální odpad, ale i kam s ním. Složení
vyprodukovaného odpadu v roce 2020 a náklady za
vyvezení odpadu uvádí následující tabulka.
Druh vyvezeného odpadu

Množství
(tuny)

Směsný komunální odpad

76,57

Biologicky
rozložitelný
58,52
odpad
Sklo
5,55
Papír a lepenka
4,65
Plasty
4,61
Jiný
biologicky
4,07
rozložitelný odpad
Oděvy
0,93
Kompozitní obaly
0,24
Jedlý olej a tuk
0,086
Celkem
155,2

Cena za
vyvezený
odpad (Kč)
232 063
40 379
10 868
30 165
72 854
6 799
0
0
605
393 733

Celkové náklady na vývoz odpadu dosáhly
393 733 Kč. Nejnákladnější je likvidace směsného
odpadu a plastů, u kterého se často vyváží vzduch,
protože nesešlapané lahve sice naplní kontejner, ale
nic neváží.
Kolik nás stojí odpady
Vývoj příjmů, ale i výdajů spojených s vývozem
odpadů uvádí následující tabulka. Pro srovnání příjmy
tvoří místní poplatek a příjmy za recyklaci obalových
odpadů. Výdaje zahrnují platby pouze za vývoz
směsného odpadu a obalových složek separovaného
odpadu – papír, plast a sklo – za které získává obec
finanční prostředky od Eko-komu.
Příjmy
-poplatek
-Eko-kom
Výdaje
směsný
-papír, PET, sklo
Rozdíl

2017
195 016
159 042
35 974
253 799
190 487
63 312
-58 783

2018
181 373
147 817
33 556
239 156
163 715
75 441
-57 783

2019
187 790
155370
32420
256 442
192602
63 840
-68 652

2020
201 261
154 958
46 303
345 950
232063
113 887
-144 689

Výrazný nárůst výdajů na separovaný odpad 2020 byl
způsoben mimo jiné navýšeným počtu kontejnerů na
tříděný odpad. Z tabulky je patrné, že příjmy
z poplatku za likvidaci odpadu nepokrývají výdaje ani
odvoz směsného odpadu. Příjmy od Eko-komu
pokrývají výdaje spojené s likvidací tříděného odpadu
zhruba z 50 %.
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Zvýšení poplatku za komunální odpad
Sazba poplatku za likvidaci komunálního
odpadu pro fyzickou osobu s trvalým pobytem
v obci bez ohledu na věk se od roku 2022
zvyšuje na 700 Kč za osobu a kalendářní rok.
Sazba poplatku za likvidaci KO pro fyzickou
osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je
st
Krátké zprávy

stanovena ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu, tedy 700 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 31. 1. daného roku. Úhradu poplatku
upřednostňujeme na bankovní účet číslo
2601318101/2010. Variabilním symbolem je
číslo popisné, specifickým symbolem číslo 1.

Webové stránky zaznamenaly změnu
Na jaře jsme spustili nové webové stránky
obce, které kromě designu zaznamenaly i
několik dalších změn, kterými jsme reagovali
na podněty uživatelů webu. Jednou ze změn je
rozšíření o rubriku SMS rozhlas, která
zahrnuje znění rozesílaných sms zpráv na
registrovaná čísla pro případné zpětné
dohledání. Další změnou je umístění okna
Facebooku na titulní stránku webu, aby se
k těmto zprávám dostali i neuživatelé
Facebooku.

elektronické služby měst a obcí, kde jsme se s
našimi novými webovými stránkami umístili na
krásném 2. místě v sekci Obce. První místo
obsadila obec Pištín a 3. místo obec Včelná.
Soutěž vyhlašuje spolek Český zavináč.
Sedmičlenná porota hodnotila webové stránky
podle 4 kritérií - celkový dojem, ovladatelnost
a přehlednost; informační hodnota; minimální
povinné informace; inovativnost. Vzhledem k
velikosti naší obce nás 2. místo velmi
potěšilo a chápeme je jako poděkování za
dosavadní práci a motivaci k práci další.

Zlatý erb

Sběrný box na cartridge a tonery.

V úterý 14. 9. 2021 se konalo na Krajském Nový sběrný box, do kterého je možné
úřadě v Českých Budějovicích slavnostní odevzdat použité inkoustové a tonerové kazety,
vyhlášení jihočeského kola 23. ročníku soutěže je umístěn na chodbě obecního úřadu.
Zlatý erb o nejlepší webové stránky a
elektronické
Obecní knihovna nabízí své služby
"Mimo psa je kniha nejlepší přítel člověka."
Laurell K. Hamilton, 1963
V Kostelní Radouni funguje již od roku
1920 obecní knihovna. Knihovníci bývali
občané Kostelní Radouně, v posledních
letech se o knihovnu stará hospodářka obce.
V současné
době
knihovnu
využívá
18 čtenářů, z toho 1 čtenář mladší 15 let,
kteří si v loňském roce vypůjčili 241 knih.
V knihovním fondu se nachází celkem 1171
knih. V naší knihovně je možno vypůjčit si
také 5 společenských her od Albi - Activity
Original, Carcassonne, Costa Rica - Výprava
dějinným pralesem, Vědomostní pexeso Památky a zajímavosti a Filmové hlášky.
Případně můžete využít meziknihovní
spolupráce a vypůjčit si knihy z J. Hradce.
Pro výpůjčky z J. Hradce stačí hospodářce
obce sdělit, o jaké knihy máte zájem, ona je

vyzvedne v J. Hradci a vy si je vypůjčíte
obvyklým způsobem v naší knihovně.
Z výměnného
fondu
městské
knihovny
Jindřichův Hradec jsou knihovně zapůjčeny
zhruba 300 titulů knih, které jsou v průběhu roku
obměňovány. Bližší informace jsou na webu
obce https://www.kostelniradoun.cz /obecniknihovna. Knihovna v Kostelní Radouni není
zpoplatněna. Knihy lze zapůjčit během úředních
hodin obecního úřadu anebo kdykoliv po
domluvě s hospodářkou obce. Délka výpůjční
doby je 1 měsíc, ale můžete mít knihu vypůjčenu
déle.
Byli bychom rádi, kdyby se zvyšoval počet
aktivních čtenářů využívajících služeb obecní
knihovny. Závěrem mi dovolte ještě jeden citát.
"Čtení je jediná věc, která umožní používat vaši
představivost." Lemmy Kilmister, 1945-2015
Mgr. Lucie Skořepová, místostarostka obce
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Kolik nás je v roce 2021?
K 1. 1. 2021 žilo v Kostelní
Radouni celkem 300 obyvatel,
153 můžu a 147 žen.
Průměrný věk občanů je
43,2 let. V roce 2020 se
narodilo 5 osob, zemřelo 5
osob, přistěhovalo se 14 osob
a odstěhovalo se 11 osob.
Pro
zajímavost
uvádíme
v následující
tabulce
10
nejčastějších příjmení, která
se
vyskytují
v obci,
s informací o celkovém počtu
obyvatel nosící tato příjmení
v České republice včetně
pořadí v rámci republiky.

Počet
Příjmení lidí v
ČR

Pořadí
příjmení Příjmení
v ČR

Počet
lidí v
ČR

Pořadí Pořa
příjmení dí v
v ČR
obci

Holický
303 5 420. Holická
308 5 327.
Chytra
116 14 514. Chytrová
123 13 755.
Blažek
7 235
61. Blažková
7 487
58.
Miláček
212 7 951. Miláčková
234 7 182.
Dvořák 22 241
8. Dvořáková 23 115
7.
Kořínek 2 958
351. Kořínková 3 083
325.
Lukš
216
7808. Lukšová
327 5 016.
Novák 33 881
2. Nováková 34 812
1.
Sedlák
4 616
170. Sedláková 4 820
150.
Malý
6 599
83. Malá
6 759
78.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdroj: prijmeni.cz

O původu příjmení
Už známe 10 nejčastějších příjmení, která nosí celkem 90 občanů naší obce. Pojďme se podívat,
co znamenají.
Holický z místního jména Holice
Chytra z přídavného jména, též ve významu rychlý
osobní jméno z řeckého Blasios = neobratný, první známá zmínka: 1255 Blassiek,
Blažek 1567 Blažej jinak Blažek
Miláček ze jmenného tvaru přídavného jména milý
slovo obecného významu dvořák = svobodník, velký sedlák, hospodář na velké
Dvořák usedlosti; dříve též = dvorský služebník
Kořínek nářeční jihočeské slovo obecného významu kořán za kořen, to též příjmením
z osobního jména Lukáš, latinsky Lukas = pocházející z Lukánie, jméno jednoho z
Lukš
evangelistů; z Lukeš, -e- vysuto vlivem pádů s koncovkou
Novák
nový usedlík, nový soused; švec šijící jen novou obuv apod.
Sedlák původně majitelem sedla = usedlosti
Malý
z přídavného jména malý
Zdroj: prijmeni.cz

Upomínkové předměty
Na obecním úřadě jsou k zakoupení
následující propagační předměty:
Propisky
13 Kč
Hrnky
67 Kč
Pohledy
3 Kč
Zvonečky
30 Kč
Štamprdle
52 Kč
Kniha Jindřichohradecko… 439 Kč
Kniha Kostelní Radouň … 499 Kč
Žetony do košíku se znakem 4 Kč
a další
Ing. Miroslava Pucandlová, hospodářka obce
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