ZPRAVODAJ OBCE

OBČASNÍK 1/2011

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první letošní číslo Radějovského zpravodaje. Bohužel se prozatím nepřihlásili žádní dobrovolníci, kteří by
chtěli pracovat v redakci a podílet se na tvorbě občasníku. Proto
opětovně vyzývám, kdo máte chuť a čas, přihlaste se na obecním
úřadě.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli zprávami o svých organizacích a informacemi z naší obce. Doufám, že dobrá spolupráce
bude i nadále pokračovat.
Kanalizace
V letošním roce nás čeká výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Zatím probíhají jen drobné přípravy (el. přípojka na ČOV, vyklízení pozemků v
bývalém JZD). Čeká se na podpis smlouvy na dotaci
se Státním fondem životního prostředí..
Před zahájením prací svoláme veřejnou schůzi, kde
se dozvíte informace týkající se stavby, odkud se začne kopat, jak budou
vypadat přípojky, … Na každou přípojku bude nutné vyřídit stavební povolení ve Strážnici na stavebním úřadě. V současné době jednáme, zda by šlo
podat žádosti o stavební povolení hromadně.
Chtěl bych Vás dopředu požádat o trpělivost a toleranci během stavby. Určitě to nebude jednoduché, ale doufám, že se postupně podaří vyřešit všechny
problémy, které sebou stavba ponese.
Ještě bych Vám rád sdělil informaci o stočném. Dle výpočtu firmy, která kanalizaci
projektovala, bychom měli vybírat minimálně 500,-Kč na osobu a rok. Doporučili
nám začít vybírat stočné již nyní v době výstavby kanalizace tak, jak se to děje např.
v Kněždubě. Zatím se zastupitelstvo rozhodlo s výběrem stočného počkat.
Obecní rozhlas
Možná jste zaregistrovali změnu v hlášení obecního rozhlasu. Pravidelné hlášení bývá nyní ve stejnou dobu, a to v 16:00 hodin.
Hlášení prodeje a jiné nepravidelné informace se budou hlásit i
nadále dle potřeby a požadavků i v jiném čase.
Venčení psů
Počet obyvatel Radějova poslední dobou sice klesá, ale počet psů
naopak roste. Je to bohužel poznat i na chodnících, předzahrádkách a
veřejných prostranstvích. Proto apeluji na všechny majitele psů, aby
si po svých čtyřnohých miláčcích v obci uklízeli. Je to v zájmu nás
všech. Za psa je odpovědný majitel!
Martin Hájek, starosta obce
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USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 10/2010 ze dne 11. 11. 2010
Zastupitelstvo Obce Radějov bere na vědomí:
Konání ustavujícího jednání zastupitelstva Obce Radějov č. 10/2010, dne 11. listopadu 2010
bylo v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., a zákonem číslo 128/200 Sb. s účastí 8 členů zastupitelstva obce = 88,8%.
Zastupitelstvo Obce Radějov schvaluje:
• Starostou obce byl zvolen Mgr. Martin Hájek, Radějov č. 195, který bude tuto funkci vykonávat jako uvolněný pracovník.
• Místostarostou obce byl zvolen Patrik Winkler, Radějov č. 11, který bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný pracovník.
USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č.11/2010 ze dne 23. 11. 2010
Zastupitelstvo Obce Radějov bere na vědomí:
• Odstoupení a vzdání se mandátu Mgr. Stanislava Knitla, Pavla Lakosila
• Složení slibu Josefa Možnara a Josefa Holomka
• Kontrolu usnesení 10/2010
• Dotace – Záplavy 2010 – probíhají dokončovací práce
• Havarijní propoj vodovodu – informace o současném stavu
• Nabídku na autobusový zájezd zdarma do po JMK – za pomoc při požáru autobusu ČSAD
Hodonín
Schvaluje:
Jednací řád zastupitelstva.
Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru - 1 předseda a 2 členové.
• Složení finančního výboru – předseda Josef Možnar, členové Pavla Šmachová, Ing. František Mrkva.
• Složení kontrolního výboru – předseda Josef Dvořák, členové Ing. Martin Dubravec, Radomíra Mokrá.
• Zřízení Komise pro životní prostředí – předseda Josef Holomek, Ing. František Mrkva, Ing.
Martin Dubravec, Josef Dvořák.
• Zřízení Sportovně společenské komise – předseda – Radomíra Mokrá, členové Pavla Šmachová, Josef Možnar.
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
∗ místostarosta
– 10 580,∗ předseda komise, výboru – 800,∗ člen výboru
– 720,∗ Odměna se bude vyplácet od 1. 12. 2010.
• Rozpočtové opatření 8/2010
• Povolení napojení mokřadu – niva potoka Mandát – zatrubněným náhonem
• Obecní les
∗ rozvázání smlouvy o hospodaření v lese s Igorem Žurmanem k 1. 12.2010
∗ výběrové řízení na práce v obecních lesích - do 31. 12. 2010
• Žádost o změnu hranic katastrálního území Města Strážnice a Obce Radějov
∗ vyřízením se pověřuje Mgr. Martin Hájek
• Výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Telefonika O2
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• Žádost o prominutí nájmu za SSC – při pořádání karnevalu- žadatel Římsko katolická
farnost Radějov
• Výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Telefonika O2
Neschvaluje:
• Nabídku na letecké snímky Radějova
Ukládá:
• rozvázání smlouvy na práce v obecních lesích s Igorem Žurmanem - Mgr. Martin Hájek do 1. 12. 2010
• výběrové řízení na práce v obecních lesích
∗ podklady pro výběrové řízení - zodpovídá Mgr. Martin Hájek, Ing. Kvapil do
8. 12. 2010
∗ termín pro podání přihlášek – do 15. 12. 2010
∗ posouzení přihlášek – Komise pro životní prostředí - do 31. 12. 2010,
• podat žádost na Město Strážnice o změnu hranic katastrálního území Města Strážnice a
Obce Radějov – Mgr. Martin Hájek
• projednat návrh na provoz SSC – Sportovně společenská komise - do příští schůze ZOR
• projednat a návrh na autobusový zájezd - Sportovně společenská komise – do příští schůze
ZOR
USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č.12/2010 ze dne 09. 12. 2010
Zastupitelstvo Obce Radějov bere na vědomí:
• Seznámení s návrhem územního plánu obce Radějov.
• Kontrolu usnesení 11/2010
Schvaluje:
• Určeným zastupitelem pro územní plánování byl schválen Mgr. Martin Hájek.
• Změnu v účetnictví obce – od 1. 1. 2011 se Obec Radějov stane dobrovolným plátcem DPH
z důvodu pořízení investice „Kanalizace a ČOV Radějov“.
Ukládá:
• Všem zastupitelů promyslet platbu vodného a stočného.
USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č.13/2010 ze dne 20. 12. 2010
Zastupitelstvo Obce Radějov bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení 12/2010
• Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2010
• Zprávu o provedení finanční kontroly v Základní škole a Mateřské škole Radějov, okres
Hodonín
• Smlouva o výpůjčce „PŠ HB Mandát“ pro operativní skládku materiálu při opravě koryta
vodního toku Mandát – Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy
• Informace ze schůze Mikroregionu z 8.12.2010
• Informace z MAS Strážnicko ze 14.12.2010
• Informace z kontrolního dne „Kanalizace a ČOV Radějov“ – 8.12.2010
• Zpráva o hospodaření v lese - výběrovém řízení na hospodaření v lese
Schvaluje:
• Pověření starosty provedení rozpočtového opatření v prosinci 2010
• Schválení hospodaření obce Radějov od 1. 1. 2011 podle rozpočtového provizoria do doby
schválení rozpočtu za rok 2011
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• Schválení příspěvku na stravování uvolněného zastupitele z rozpočtu obce ve stejné výši
jako zaměstnanci obce.
• Zřízení veřejné služby na dobu neurčitou
• Dodatek č.2 ke smlouvě s Mikroregionem Strážnicko o partnerství ze dne 18.9.2009
• Podání žádosti dětské hřiště – dotace ČEZ
Neschvaluje:
• Příspěvek na provoz budovy PČR ve Strážnici
• Žádosti o příspěvek: ZO Svazu neslyšících, Domov sv. Josefa v Žirči
Ukládá:
Podání žádosti na dětské hřiště – dotace ČEZ – starosta do 31. 1. 2011
USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č.1/2011 ze dne 09. 12. 2010
Zastupitelstvo Obce Radějov bere na vědomí:
• Kontrola usnesení 13/2010 ze dne 20. 12. 2010
• Odstoupení z výběrového řízení na práce v obecních lesích - Igor Žurman 25.1.2011
• Podání žádost o dotaci na MZe – Havarijní propoj vodovodu
• Žádost o odkup malotraktoru
• Žádost o umístění bezpečnostní kamery na budovu hasičárny –Kuglíková Anežka
Schvaluje:
• Aktualizace místních poplatků:
•
za odpady
- obyvatelé a chalupy 350,-Kč/osoba nebo chalupu
•
- chata – 500,-Kč
•
za psy
- 1. pes -80,-Kč, 2. pes - 120,-Kč;
•
- důchodci nad 70 let - 1.pes - 20,-Kč 2. pes - 30,-Kč
• Rozpočtové opatření č.9/2010
• Hospodaření v lese – zrušení výběrového řízení na práce v obecních lesích
• Kontrola čerpání neinvestičních příspěvků za rok 2010
• Příspěvky organizacím na rok 2011 z rozpočtu obce:
∗ TJ Sokol Radějov
80.000,-Kč
∗ Rybáři Radějov – MRS Strážnice
5.000,-Kč
∗ Římskokatolická farnost
40.000,-Kč
∗ MS Vrchy
10.000,-Kč
∗ Kulturně společenské sdružení Radějov
33.000,-Kč
∗ Volejbalový klub Pozdní sběr Radějov
4.000,-Kč
∗ SDH Radějov
23.000,-Kč
∗ SRPŠ při ZŠ Radějov
5.000,-Kč
• Souhlas s užitím obecního znaku firmou AKTIV 95 OPAVA
• Žádost o zakoupení hasičského auta v rámci technické vybavenosti Zásahové jednotky
- cena 50000 - 70000,-Kč, vozidlo Trambus (cisterna)
• Koupi pozemku p.č. 1250/19 o velikosti 990 m2 za cenu 30600,-Kč – přístupová cesta
k ČOV.
Ukládá
• Zjistit možnosti dotace na knihu a kulturní akce na rok 2011 k šestistému výročí první písemné zmínky o Radějově (1412) – odpovídá starosta – do příštího jednání ZOR
• Zjistit cenu malotraktoru - odpovídá starosta – do příštího jednání ZOR
• Jednat s Žerotínem ,a.s. o koupi plechové haly na bývalém JZD - odpovídá starosta – do
příštího jednání ZOR
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USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 2/2011, dne 15. 2. 2011
Zastupitelstvo Obce Radějov bere na vědomí:
Hospodaření v lese - zprávu Ing. Milana Procházky, vyjádření Ing. Petra Kvapila
Informaci o podaných žádostech na dotace
dětské hřiště na farní zahradě
700 315,- Kč
- ČEZ
dětské hřiště za školou
570 000,- Kč
- MMr
vodovodní přivaděč
4 000 000,- Kč
- MZe
oprava Hasičárny
251050,- Kč
- JMK – PRV
hasičské auto
55000,- Kč
- JMK
sakrální stavby (obrázky)
40 000,- Kč
- Mikroregion
kultura
30000,- Kč
- JMK
Zprávu kulturní komise – autobusový zájezd.
Zprávu Komise pro životní prostředí.
Informaci o veřejně prospěšných pracech .
Schvaluje:
Rozpočtu obce na rok 2011
Inventarizaci za rok 2010
Koupě haly ocelokůlny a panelové plochy - LV 1533 za cenu 250 000,-Kč.
Přijetí úvěru na kanalizaci od firmy Artesia ve výši 9 mil. Kč a pověření starosty k vyřízení
tohoto úvěru.
Prodej malotraktorku p. Drahomíru Bačíkovi za cenu 8 000,-Kč.
Změnu rozhodnutí o odměnách neuvoněných členů zastupitelstva
- odměna člena výboru 700,- Kč; ostatní beze změny
ZŠ MK Strážnice příspěvek na Zimní sportovněturistický kurz pro radějovské žáky 7. ročníku
ZŠ ve výši 657,- Kč.
Ukládá:
Starostovi vyřídit úvěru ve výši 9 mil. Kč od Artesie Kyjov.
Kulturní komisi uspořádat zájezd ( autobus zdarma od ČSAD) dle vlastního rozhodnutí.
Komisi pro životní prostředí do 21.2.2011 dodat mapku se zakreslenými lokalitami na uložení
materiálu z kanalizace.
Neschvaluje:
Příspěvek na provoz budovy PČR ve Strážnici.

Kulturní sdružení Radějov
pořádá
v neděli 27.3.2011

Setkání důchodců
ve Sportovně společenském centru v Radějově
6

Sociální okénko
Zánik sociálního příplatku
Zaniká jedna z dávek státní sociální podpory – sociální příplatek, a to od 1.1.2011 podle
zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
To znamená, že občané, kteří tuto dávku pobírali, ji obdrží naposled v lednu 2011 za prosinec 2010, v únoru 2011 už sociální příplatek neobdrží. Poživatelé uvedené dávky se dozví
(někteří už dozvěděli) o jejím zániku „Sdělením o zániku nároku na dávku“ jim zaslaném
z Úřadu práce Hodonín, oddělení dávek státní sociální podpory, pracoviště Hodonín nebo
Veselí nad Moravou (podle toho, odkud občan dávku pobíral).
Aby se tato změna citelně nedotkla rodin s dětmi, které jsou v hmotné nouzi, bude sociální
odbor MěÚ Strážnice citlivě a operativně řešit v prvním rozhodném období (únor, březen,
duben 2011) příjem těchto rodin prostřednictvím dávek v hmotné nouzi.
SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces
sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr práce a
sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému,
v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v
legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti.
„Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek,“
říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro
podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude
značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.
Zdroj: tisková informace TZ MPSV.
Více na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/10142/12012011.pdf
VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA MOTOROVÁ VOZIDLA
Od 1.1.2010 byla novelizována vyhláška 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 36
vyhláškou č. 451/2009 Sb. v tom smyslu, že se snížil příspěvek na provoz motorového vozidla pro tělesně postižené (viz Strážničan č. 2/2010, Sociální okénko). Výše příspěvku se
měla od 1.1.2011 navrátit na původní výši před rokem 2010. Zde však došlo ke změně a
vyhláškou č. 388/2010 se novelizuje vyhl. 182/1991 Sb. opět v § 36 a to tak, že věta „pro
rok 2010“ se nahrazuje větou „pro rok 2010 – 2012“.
To znamená, že výše příspěvků na provoz motorového vozidla pro toto období je i nadále
následující:
Pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany III. stupně, Kč 3360,- u jednostopého vozidla a Kč 7920,- u
ostatních vozidel
a pro občany, jejich zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany II. stupně, Kč 1150,- u jednostopého vozidla a Kč 3000,ů u
ostatních vozidel. Příspěvek na provoz motorového na provoz vozidla vyplaceného na rok
2010 zvýší podle § 36 odst. 5, ( to je o Kč 400,- při III. stupni a o Kč 200,- při II. stupni)
jestliže v roce 2011 ujede ze závažných důvodů více než 7000 km.
Bc. Helena Tomčalová
vedoucí sociálního odboru MěÚ Strážnice
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Průběh prvního pololetí letošního školního roku se nesl v duchu hned několika
významných událostí a změn. V rámci našeho úvodního příspěvku do Zpravodaje se je pokusím čtenářům trochu přiblížit.
Díky paní učitelce Beránkové jsme navázali přátelství s Australankou,
která nám popovídala nejen o sobě a
své zemi v průběhu pondělí 27. září
2010. S paní Kathy jsme si tak rozšířili naše anglické obzory. Pro mnohé
z nás to bylo vůbec první setkání
s člověkem mluvícím cizí řečí, kterou
se děti učí různými formami již od
Mateřské školy.
Přátelství s paní Kathy pokračuje dodnes písemnou formou.
K Vánocům jsme jí poslali anglická
přání a na oplátku dostali dáreček
v podobě australského kalendáře, který
nám slouží jako vzpomínka na setkání i jako pomůcka při výuce. Paní Kathy byla
Radějovem nadšená, takže doufáme, že se s ní opět brzy shledáme.
Naše škola je od srpna zapojena do projektu EU peníze školám. Získali
jsme tak dotaci ve výši 405609,- Kč na individualizaci a inovaci výuky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. V praxi to znamená, že můžeme dělit výuku jazyků na menší skupiny žáků,
učitelé budou vypracovávat vlastní výukové materiály. Peníze se využijí i ke zlepšení materiálního vybavení školy. Zakoupili jsme mimo jiné 2
interaktivní tabule, takže máme v každé třídě
jednu.
Po listopadových volbách došlo také na
naší škole k výrazným organizačním změnám. Stávající ředitel, pan Mgr. Martin
Hájek, se stal starostou naší obce, a proto jej v jeho bývalé funkci nahradila Mgr.
Petra Jamná. Pro doplnění personálu byla navíc na post učitelky přijata Mgr. Jitka
Prečanová. Obměna během školního roku byla velmi náročná, a proto všem, kteří
měli zásluhu na zvládnutí tohoto náročného období, děkujeme a zároveň přejeme
hodně úspěchů a spokojenosti na nových působištích.
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V prosinci proběhla Mikulášská besídka a
Vánoční dílnička pro veřejnost, která se setkala s velikou spokojeností zúčastněných.
Výroba koupelové soli, vánočních přáníček,
andělíčka, marcipánová dílnička, možnost
seznámit se s papírovým pedigem či drátkováním a v neposlední řadě předvánoční atmosféra provoněná punčem, který připravily paní
kuchařky, naladila všechny na sváteční notu.
Leden byl naopak ve znamení
Školního plesu. Tradiční předtančení nacvičily s dětmi paní
učitelky Kuníková a Prečanová
- africkou variaci písně "Waka
waka". Letos navíc přispěl svojí
tvorbou i školní taneční kroužek Želvičky pod vedením paní
Jitky Novákové. Podle vyjádření mnohých se vystoupení dětí i
samotný ples velmi vydařil a o
zábavu rozhodně nebyla nouze.
Závěrem bych chtěla upozornit na možnost získávání aktuálních informací o dění na
naší škole. Za tímto účelem určitě navštivte webové stránky družiny
(www.zsradejov4fan.cz), které jsou v provozu od září minulého roku. Rovněž pro
Vás kompletně přepracováváme školní web (www.zsradejov.cz), aby mohl nabídnout více informací v přehlednější formě. Obojí nám může nejedna škola závidět.
Jana Kuníková
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Info rmace o činnosti
Kdo jsme:
V říjnu loňského roku byl zahájen provoz Rodinného centra Čmeláček v Radějově, které pod
svá ochranná křídla a především pod svou finanční záštitu vzalo Kulturně společenské sdružení obce.

Počáteční investici do vybavení, tj. nákup hraček, dětského nábytku a koberce poskytla Obec
Radějov, za což patří naše poděkování bývalému vedení obce a celému zastupitelstvu. Kulturně společenské sdružení centru finančně vypomáhá tím, že hradí obci nájemné za prostory
infocentra, které RC využívá. Na běžný provoz, tzn. nákup výtvarných či jiných potřeb, přispívají rodiče poplatkem 10,-Kč za návštěvu.
Pro děti je u nás připraveno příjemné prostředí, spousta hraček, skluzavka, rozcvička, taneční
program, pro ty starší školička a výtvarná část.
Kromě pravidelného setkávání rodičů či prarodičů s dětmi do 4 let (a opravdu platí rodičů a
prarodičů, chodí k nám dle svých možností i jeden tatínek a jedna babička, což nás moc těší)
rodinné centrum připravuje i různé semináře a přednášky.
Srdečně přivítáme všechny, kteří se na nás budou chtít třeba jen podívat, vždy v pondělí a ve
středu od 9.00 do 11.00 hod.
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Aktuality:
Začátkem letošního roku dovršila naše „silná čtyřka“ (Natálka Kosinová, Deniska Možnarová,
Julinka Nováková a Andrejka Nováková) věku, kdy je zlákala mateřská školka. Jsou to moc
šikovná děvčátka, poté, co nám je přebraly paní učitelky v MŠ, máme teď ve Čmeláčku převahu kluků a výrazně jsme omládli. Takže v programu se nám pro jejich malý zájem zkrátil čas
tancování, školička je zatím taky moc nezajímá a lepit, kreslit či vystřihovat je nebaví…J My
rodiče se nevzdáváme a jednou to vyjde!
Jindra Nováková
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Ovlivněte výběr knih v naší knihovně!
Navštivte stránky Městské knihovny Hodonín - odkaz Výměnný fond

www.knihovnahod.cz/vymenny-fond.html
Zde si můžete vybrat libovolné knihy.
Jejich názvy, případně přírůstková čísla zašlete na
knihovna.radejov@centrum.cz.
Pokud tato kniha není půjčená, obdržíme ji
v následujícím rozvozu výměnného fondu, zpravidla
koncem měsíce.
Takto je možno získat i učebnice.
Služba je zcela zdarma!
Pokud žádanou knihu v katalogu nenajdete, zvážíme
její zakoupení pro naši knihovnu.
Stránky naší knihovny www.radejov.cz/knihovna nabízejí:
- náhledy nových knih
- náhledy knih jednotlivých souborů výměnných fondů
- seznam knih pořízených po roce 1989
Na dotaz mailem odpovím, zda je kniha k dispozici či půjčená. Půjčenou knihu zarezervuji a
oznámím, až bude k dispozici.

Nový výměnný fond bude připraven koncem února.
Hana Gazdová

Noc
s
Andersenem
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www.fcsokolradejov.cz
Stav v radějovském fotbalu je v současné době následující. V rámci Sokola hrají soutěž
3 družstva:

Přípravka, kterou reprezentují chlapci do 10-ti let
věku v soutěži Okresní přebor sk.C.
Družstvo hraje pod vedením Romana Chmelaře a
Miloše Potrusila ml. ve spolupráci s rodiči malých
fotbalistů,kterým je všem potřeba poděkovat za obětavost a úsilí,které této aktivitě svých dětí věnují.

Dorostenecké družstvo, vedou Jaroslav
Ševeček, Tomáš Potrusil, Karel Paška a Jaroslav Kozumplík. Hraje v soutěži III.třídy.

Družstvo mužů hraje již čtvrtou sezónu
v soutěži Okresního přeboru. V současné době pod vedením Richarda Šebesty st. a Michala
Lachmana.
Jako každého,tak i naší neziskové organizace se existenčně dotýkají ekonomické potíže
všech,kteří nás doposud podporovali. Výbor Sokola dělá maximum pro to,aby zajistil prostředky alespoň na základní provozní potřeby klubu spojené s jeho sportovní činností,jako jsou
údržba a provoz areálu a pokrytí nákladů nutných k účasti družstev v soutěžích. Je to
v obzvláště v současnosti těžká a složitá práce.
Jistě si většina Radějovjanů uvědomuje, že od roku 1932,kdy byl klub založen patří
„fotbalová neděle“ a dění okolo tohoto sportu k nedílným součástem jejich životů.
Po pažitu dnešního areálu,ale také ještě na spodním hřišti se v dresu Radějova potila většina
pradědečků,dědečků,jejich synů,vnuků i pravnuků. Tento sport neslouží pouze ke zlepšení
fyzické kondice člověka,ale od dětských let pěstuje v každém smysl pro povinnost, kázeň,
disciplinu, toleranci,kolektiv a kamarádství,což v dnešní době mnoha hlavně těm dříve narozeným chybí.
Sokol patří mezi nejaktivnější organizace v Radějově a je třeba říci,že má minimálně 100 aktivit za rok,co se týká organizovaných akcí jako jsou tréninky,zápasy a jiné činnosti.
Proto se snažíme o zachování tohoto krásného sportu v Radějově, který v roce 2007 oslavil své
75.výročí založení.
Věříme, že za podpory Obecního úřadu, živnostníků a firem,kteří nás stále podporují a také
všech radějovských fotbalových příznivců se nám to podaří.
Za VV TJ Sokol Radějov
V.Hudeček-předseda
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Zásahovka informuje
Blížící se jaro patří k nejkrásnějším obdobím roku, které v sobě skrývá mnoho radostí i probuzení nového života v přírodě. Bohužel stále setkáváme se zažitým nešvarem, jakým je vypalování staré suché trávy. Zastaralá metoda „jarního úklidu“ v
sobě skrývá mnoho nebezpečí a i z hlediska
ochránců přírody je to činnost nežádoucí. Nejen
že tento způsob není při zmlazování trávy
nikterak účinný, ale oheň ničí čmeláky a ostatní
druhy hmyzu přezimující v mělkých myších dírách.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit
pokutu za přestupek na úseku požární ochrany
tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun.
I když pálení suché trávy a listí není zákonem
výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla a omezení, např. pálení většího
množství suché trávy předem ohlásit na operační
středisko Hasičského záchranného sboru a tím
předejít zbytečným výjezdům hasičů.
Možnost ohlášení na adrese:
http://www.firebrno.cz/paleni-klesti
Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše
pálení evidováno operačním a informačním
střediskem hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro
možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Poslední úspěšné družstvo
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Z činnosti SDH
V předešlých letech jsme se zapojili do projektu HASÍK , jehož cílem je výchova dětí
v oblasti prevence. Spolupracujeme se základní školou v Radějově.
V jarních měsících máme v plánu opět navštívit nejen základní, ale i mateřskou školu.
Více informací najdete na stránkách:
www.firebrno.cz/hasik

Branný závod

Hasík
Stejný název má i náš nový kroužek, který začne pracovat od 18.2.2011. Budeme se
scházet zatím v tělocvičně každý pátek od 16.15 do 17.15 hod. Hasík se bude skládat
ze tří okruhů: „Všeználek“, „Minizáchranka“ a „Hasič“.

Tímto zveme všechny děti, které mají zájem a těšíme se na naše společné schůzky.
V letních měsících bude pro členy odměnou týdenní letní tábor.
Radomíra Mokrá
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pořádá

26. košt slivovice a ostatních destilátů,
který se koná 24. dubna 2011 od 10.00 hod. ve Sportovně
společenském centru v Radějově.
Degustace proběhne 8. dubna 2011 od 17.00 hod.

Vzorky destilátů přijímá do 1. dubna 2011 a
podrobnější informace podá
pan Pavel Sochor, Radějov 152, 696 67, tel.
518 337 561.
Srdečně zvou pořadatelé.
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HMYZ PŘI BEZPROSTŘEDNÍM KONTAKTU S ČLOVĚKEM
V našem regionu je stále ještě co do počtu druhového zastoupení v rámci ČR dost, i
když při srovnání s dřívějšími lety je úbytek motýlů a brouků značný. Ještě asi před
třiceti lety to byla jedna z nejhustěji
druhově zastoupených lokalit ve
střední Evropě. Proto si myslím, že
nebude naškodu trochu přiblížit tímto
článkem občanům Radějov, jak složitý je proces vývoje těch krásných
motýlků, které někdy při procházce
přírodou zahlédneme.
Zástupci motýlů a brouků mají ve
svém vývoji čtyři stadia: vajíčko –
larva – kukla – imágo neboli dospělec. Tito dospělci v tomto konečném
stadiu již nerostou, jak se mylně někteří lidé domnívají. Byl jsem svědkem toho, jak
mladá maminka poučovala svoje dítě: „Nech toho malého motýlka být a on povyroste.“. U každého, kdo se zabývá přírodou eventuelně entomologa toto může vyvolat
jen rozpačitý úsměv. Proto není divu, když tatáž rodinka zašlápne škaredou chlupatou housenku, která je ve druhém vývojovém stádiu posléze nádherného pestře zbarveného přástevníka či bourovce. Lidem chybí znalost toho, že jen mizivé procento
z těch tisíců druhů, kteří žijí kolem nás jsou škodliví pro člověka a to pouze ve stádiu
larvy, jako motýl pak může být významný opylovač květů a hospodářských rostlin.
Pro většinu návštěvníků přírody je pak velkým překvapením, když
zjistí, že hmyz ve stadiu imaga čili
dospělce žije jen velmi krátce, většinou
jen několik hodin, dnů či týdnů, vyjímečně jen pár druhů několik let.
Z pohledu výchovy nové generace
k přírodě a ekologickému myšlení, je
třeba vštípit ideu, že neodůvodněné
usmrcení např. z rozmaru je neodpustitelné. Také činnost člověka má někdy
ještě mnohem horší následky než
usmrcení je vypalování trávy či nešetrného vysekávání břehového porostu kolem
vodotečí. Je to vždy zásah do přirozeného prostředí a vývoje stovek druhů, rovněž
zásah do přirozeného řetězce vývoje v přírodě. Těmito zásahy pak následně ubývá
zpěvného ptactva, které těmito necitlivými zásahy pak postrádají přirozenou potravu
v podobě různých larev, vajíček nebo imag schovávajících se v porostu.
Chceme-li přírodu chránit a uchránit ji pro budoucnost je nutné chránit především životní prostředí a přírodu kolem nás.
Josef Holomek
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Prosincová jubilea radějovského rodáka PhDr. Štěpána Ježe
V prosincových dnech měl hned dvě výročí snad nejvýznamnější radějovský rodák, renesanční osobnost, výtvarný a literární kritik, PhDr. Štěpán Jež.
Štěpán Jež se narodil 23. 12. 1885 v Radějově. Pocházel z rolnické rodiny, vystudoval na strážnickém klasickém gymnáziu, maturoval
v roce 1907, v Praze pak vystudoval češtinu a němčinu
na Univerzitě Karlově (PhDr. 1913). Učil na pražských
středních školách. Působil jako výtvarný a literární kritik, překládal z němčiny, podílel se na uspořádání mnoha výtvarných výstav, účastnil se aktivně spolkového
života v literárním odboru Umělecké besedy, v Kruhu
českých spisovatelů, Syndikátu spisovatelů, Moravskoslezské besedě, Slováckém krúžku, Společnosti Jaroslava Vrchlického a Společnosti Viktora Dyka.
Po celý svůj život, ačkoliv jej téměř všechen prožil
v Praze, propagoval a popularizoval umění, folklor a
život Horňácka. Umělcům Slovácka, jako jsou Joža
Uprka, Antoš Frolka a dalším věnoval své publikace a
studie, podílel se také na realizaci mnoha výtvarných
výstav.
V padesátých letech Jiří Krejčík natočil za Ježova přispění snímek Frona. Vedle, výborně obsazených mužských postav - Gustav Hilmar, František Smolík, Július Pántik, Otto Lackovič, obsadil režisér Krejčík do titulní role debutující
slovenskou herečku Carmen Farkašovou, později známou jako Hana Hegerová. Ve filmu
účinkovali také krojovaní Radějovjané a strážnická cimbálová muzika s primášem dr. Slávkem Volavým.
Exteriéry se natáčely v Radějově, Kněždubu a Kyjově, mimo jiné i o slavnostech Božího
těla v Radějově. Do podoby filmu však zasahovaly tehdejší politické struktury. Film Frona
přispěla k částečnému povědomí Radějova (Radijova) a
k opětovnému rozšíření lidových krojů mezi místními.
Mimo šíření povědomí o horňácké oblasti,
spočívá Ježův význam především v jeho literárních činnostech. Ve svých počátcích byl blízký okruhu bratří
Čapků, zakotvil však v časopisu Lumír. Z mnoha jeho
literárních a žurnalistických aktivit, je třeba zvláště zmínit jeho vydávání bibliofilské edice původní tvorby Vigilie v letech 1928-1940, v níž vyšla velká řada publikací
například Viktora Dyka, Rudolfa Medka a jiných. Jež se
věnoval také překladatelství z němčiny, zejména překladům švýcarského prozaika a básníka Gottfrieda Kellera.
Štěpán Jež zemřel 2. 12. 1970 v Praze.
Marie Svejkovská
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