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N

avštívili jsme Kostelní Radouň, která
leží deset kilometrů severně od Jindřichova Hradce ve výšce 520 m n.
m. Osada se připomíná již v 90. letech 13. století, a to roku 1296. Letos
tak obyvatelé a samospráva oslavili 725 let od
vzniku svého bydliště. V současnosti má 300 obyvatel. Jednou z nejstarších staveb je kostel sv. Víta,
podle kterého se obec také jmenuje. V interiéru je
zachované gotické presbyterium a sakristie. Chráněnou památkou je i socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1771 stojící na místním hřbitově, která byla
před dvěma lety restaurována. Letos si místní připomněli 250. výročí od zhotovení. Mezi významné
rodáky patří spisovatel J. R. Hradecký, vlastním
jménem Josef Roubíček, který se narodil v roce
1885 v čísle 43. Ze stavení číslo 44 pocházel otec
hudebního skladatele Vítězslava Nováka.
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Deník jede k vám

Oslavili výročí a získali
Zlatý erb, znak i vlajku
Malá obec mezi Jindřichovým Hradcem a Novou
Včelnicí měla letos hned
několik důvodů k oslavám.

LENKA POSPÍŠILOVÁ

O

bec má v současnosti podle
starosty Pavla
Vaňáska 300
obyvatel. Letos
v říjnu si občané připomínali
výročí jejího vzniku, může se
pochlubit 2. místem v soutěži
Zlatý erb a žehnání se dočkal
první znak s praporem. Mezi
nejnovější realizované investice samosprávy patří
multifunkční hřiště, či kolumbárium na místním
hřbitově.
Jednou z nejstarších pamětihodností je kostel sv.
Víta. „Podle někoho se jmenujeme, původní latinský
název zní Raduna magna, tak
je to uvedeno v prvním dochovaném dokumentu z
roku 1296, a z toho později
vznikla Kostelní Radouň,“
vysvětlil starosta.

PRVNÍ SYMBOLY
K 725. výročí vzniku si obecní
úřad nechal vytvořit symboly. „Heraldik nám navrhl
znak i vlajku a při příležitosti
oslav je požehnal probošt Ivo
Prokop v našem kostele,“
dodal. Na znaku nechybí

25 let
od zemětřesení
V obecní kronice se píše, že
2. ledna 1996 v 6 hodin ráno
překvapilo místní slabé zemětřesení. Zničehonic se
ozvala rána a lidé v obci zaznamenali chvění různých
částí zařízení domácností. Nikdo netušil, o co se jedná, až
13. ledna psaly noviny, že šlo
o otřes o síle 2,1 stupně Richterovy stupnice.

V SOUTĚŽI o nejlepší internetové stránky Zlatý erb 2021 Kostelní Radouň bodovala. Web, který
spravuje hospodářka Miroslava Pucandlová, se umístil na 2. místě v kraji. Foto: archiv Jihočeský kraj

kostel, pěticípá růže a mlýnské kolo. „Kdysi v historii
jsme tu měli tři mlýny, je to
taková pocta mlynářskému
řemeslu,“ osvětlil.
Kromě toho, že se letos
slavilo výročí založení obce,
také uplynulo 250 let od vytvoření sochy sv. Jana Nepomuckého. „Ta stojí na místním hřbitově, před dvěma
lety jsme ji nechali zrestaurovat, na její obnově pracoval
sochař Vladimír Krnínský,“
upřesnil Pavel Vaňásek.
V obci je obchod a hostinec
s kulturní místností. Školka a
škola není třeba, lidé dojíždí
za prací a vozí své ratolesti do
Jindřichova Hradce, Nové
Včelnice, nebo Kamenice nad
Lipou. „V říjnu jsme dokončili víceúčelové hřiště, na
které jsme dostali dotaci z
ministerstva pro místní rozvoj. V jarních měsících
bychom ho rádi slavnostně
otevřeli, už nyní ho ale může
využívat veřejnost,“ uvedl
starosta.
Jihočeský kraj Kostelní
Radouni poskytl dotaci na
výstavbu kolumbária, které
si občané přáli. „O místa v

něm byl velký zájem, protože
lidé už si nechtějí zřizovat a
udržovat prostornější hroby,“
objasnil.
Opravy se dočkalo také
průčelí obchodu, kde už původní dveře dosloužily. „Byly
dřevěné a do zápraží zatýkalo, a tak bylo nutné je vyměnit,“ popsal Vaňásek.
Podařilo se vybudovat kanalizaci s čistírnou odpadních vod a zrekonstruovat
vodovod. V příští roce by samospráva ráda pokračovala v
opravách komunikací.
Obec získala zpět 60 hektarů lesa, ale i zde bojují s lýkožroutem. „Kůrovec je v této lokalitě velký problém.
Dalo by se říct, že těží za nás,“
poznamenal starosta.

KRÁSNÁ PŘÍRODA
V okolí Kostelní Radouně se
nachází naučná stezka přes
kaskády rybníků na kopec
Čertův kámen. „V krajině
kolem nás se rozprostírají
pole, louky a rybníky, vede
tudy turistická zelená značka
na jednu stranu do Lovětína
a na druhou do Lodhéřova,
lokalita je tak vhodná pro

K 725. VÝROČÍ VZNIKU si
obecní úřad nechal vytvořit
symboly, které v říjnu během
oslav Radouňští přivítali.
Foto: archiv obce, Marian Opletal

pěší výlety i cykloturistiku,“
popsal i okolní krásy.
Obec, která má i vlastního
maskota přímo před úřadem,
vyřezávaného praotce Raduna, bodovala také v soutěži o
nejlepší internetové stránky
Zlatý erb 2021. „Umístili jsme
se na krásném druhém místě
v rámci Jihočeského kraje,
což je opravdu úspěch, vděčíme za to naší hospodářce
Miroslavě Pucandlové, která
se webu věnuje,“ podotkl
Vaňásek.

Tady to žije – když zrovna není pandemie

V

obci má dlouholetou tradici sbor
dobrovolných
hasičů, TJ Velká
Radouň či Myslivecké sdružení Račí potok.
Aktivní jsou i ženy, které organizují řadu akcí. Tradičně
se zde konají plesy, posezení,
karneval, masopustní průvod...
Deset let tu pravidelně organizovala parta kamarádů
traktoriádu, na kterou se
sjížděli majitelé strojů ze širokého okolí. V červnu se tu
koná svatovítská pouť se sobotní zábavou. O pouti sportovci pořádají volejbalový
turnaj smíšených trojic. Ob-

líbenou sportovní kratochvílí
byly v minulosti Radouňské
okruhy.
Léto zakončuje oblíbená
Radouňská olympiáda, které
se účastní obyvatele všech
věkových kategorií. V podzimních měsících se zábava
přesouvá do hostince, kde se
konají hospodské hry.
O prvním adventu se těší
návštěvě rozsvěcení vánočního stromu, místní ženy
organizují vánoční tvoření.
Tyto akce jsou organizovány
i díky velkému srdci hostinské Ivany Chytrové, která
všem vychází vstříc a ráda se
do činností a pořádání zapojuje. (lep)

ŽÁDNÁ NUDA. Rozsvěcení vánočního stromu, volejbalový turnaj,
Radouňské okruhy, Radouňská olympiáda. Foto: archiv, Marian Opletal

