ZPRAVODAJ OBCE

OBČASNÍK 2/2011

Bože, cos ráčil před tisíci roky

z východu k naší Moravěnce drahé.

rozžati otcům světlo víry blahé,

[: K tobě hlas prosby z této vlasti vane:

jenžto jsi řídil apoštolů kroky

Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

Vodné
- možná Vás překvapilo, že jste letos dostali dvě faktury za vodné. Je to z
toho důvodu, že obec se od 1. 1. 2011 stala plátcem DPH. Proto jsme museli
fakturovat do konce roku vodné bez DPH a od 1.1. včetně DPH. Je tedy potřeba uhradit obě částky. Při bezhotovostní platbě každou zvlášť.

TIC -Turistické informační centrum Radějov
- požádali jsme JMK o dotaci 70000,-Kč. Získali jsme 47500,Kč na zabezpečení provozu, propagaci a přestěhování infocentra
nad poštu do knihovny. TIC bude v provozu od 1.6.2011 do
30.9.2011 v době od 10:00 hod do 17:00 hod. Na červenec sháníme brigádnici/níka (40,-Kč/hod).

Péče o pozemky
- žádám majitele polí a luk, aby se o své pozemky starali a alespoň jednou,
dvakrát za rok je posekli. Na zanedbaný, neobdělaný a neposečený pozemek
je nejen nepěkný pohled, ale hlavně se ztěžuje práce těm, kteří své pozemky
obdělávají.

Připravuje se vyhláška o o pravidel pro pohyb psů v obci
Jelikož se problém se čtyřnohými miláčky nezlepšil, spíš zhoršil
(dochází nejen ke znečišťování prostranství, ale i k napadání
osob), chystá se vyhláška o pravidlech pro pohyb psů v obci.

Poplatek za odpad
Od 1. 7. 2011 se vybírá poplatek za pevný komunální odpad na 2. pololetí
2011 v částce 175,- Kč za osobu.

Martin Hájek, starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2011 došlo v evidenci obyvatel zatím k těmto změnám:
NAROZENÍ
1
PŘIHLÁ ŠENÍ
16
ÚMRTÍ
3
ODHLÁŠENÍ
1
Současný celkový počet obyvatel 819.
S radostí vítáme nového občánka:
Patrika Nováka, Radějov čp. 312, který se narodil 8. 6. 2011
Do jeho života mu přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Růžena Sasínová, Radějov čp. 122, ve věku 88 let
Josef Gazda, Radějov čp. 39, ve věku 67 let
Jan Ševeček, Radějov čp. 327, ve věku 72 let
Kdo v srdcích žije, neumírá,
…a světla plnou hrst jsem
sevřel naposled.
Fr. Hrubín

V nedávné době se naše obec rozloučila
s naším spoluobčanem panem

Josefem Gazdou.
Věnujeme mu dnes krátkou vzpomínku.
V roce 1990 byl zvolen starostou Radějova a později působil jako
místostarosta. Po zvolení se s elánem sobě vlastním pustil do práce a dnes
mu můžeme poděkovat za obecní vodovod vybudovaný v rekordně krátkém
čase a následně byla započatá stavba plynovodu. Obzvláštní dík mu patří za
to, že v Radějově byla znovu otevřena základní škola.
Vzpomínka je příležitostí k zamyšlení nad odkazem skončeného
života, na jeho bohatý, tvořivý a nám všem prospěšný obsah – dílo, na které
můžeme všichni s úctou pohlížet.
Na poslední stránku jeho života vložme poděkovaní za všechnu
práci, kterou pan starosta Gazda odvedl pro svou rodnou obec.
Čest jeho světlé památce …
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Jak jste jistě všichni zaregistrovali, začali jsme budovat kanalizaci. V minulém zpravodaji jsem upozorňoval, že mohou nastat nějaké problémy spojené se stavbou. To
jsem ale netušil, že problémy začnou ještě dřív, než se „kopne“ v obci. Objevily se
totiž problémy majetkoprávních vztahů týkající se pozemků, přes které se kanalizace
povede. Museli js me p rovézt 3 změny stavby. Dvě jsou drobného charakteru a byly
již schváleny. Třetí je závažnější. Jedná se o změnu trasy (u Doln ího hřiště) od č. p.
330 až po č. p. 324. Kanalizace zde nepovede v komunikaci, ale ve svahu (směrem k
potoku) cca 10 - 15 met rů od původní trasy . Takže místem kde rostou ořechy, trnky … Majitelé do mů v dané lokalitě budou mít bohužel i delší kanalizační p řípojku,
místo cca 5m p řib ližně 15 - 20m. Tímto se jim o mlouvám (i když jsem to nezav inil)
za potíže, které jim změna způsobí. Bohužel ale nebyla a není jiná mo žnost. Na tuto
změnu probíhá v současné době řízení o změně ú zemního ro zhodnutí o umístění
stavby. Vyřízení bude trvat asi tři měsíce. Po tuto dobu se v uvedené lokalitě nebudou provádět žádné práce.
Jinak p ráce na stavbě probíhají dle finančního harmonogramu. Stavební společnost
Kněždub staví čistírnu odpadních vod, firma Artesia provádí práce v Chrásťové
uličce a poté se přestěhuje na trasu „B“ - od čističky přes potok bývalým areálem
JZD, poté na Záhumní a Lázenku. Na VHS Javorník p řipadl úsek od čističky Hoštákama. Takže po ložili kanalizaci po č.p.330 a p řestěhují se k obecnímu úřadu, odkud
budou pravděpodobně pokračovat Hoštákama nahoru a směrem na Drahy.
Několik obecných informací týkajících se stavby „ Kanalizace a ČOV Radějov“
Termíny realizace akce
•
•
•
•

zahájení
- podzim 2010
plánované ukončení
- do 31.12. 2012
zkušební provoz
- do 31.12. 2013
závěrečné vyhodnocení - do 31.3.2014
Financování výstavby „ Kanalizace a ČOV“

celkové výdaje
63 692 998,-Kč
dotace SFŽP
47 595 866,82Kč
dotace JMK
2 562 400,-Kč
vlastní zdroje
13 534 732,-Kč
další náklady
cca 3 mil.
zdroje obce
cca 16 500 000,-Kč
Všechny uvedené částky jsou bez DPH.
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Stočné
Podle smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí by se stočné mělo
pohybovat kolem částky 1000,-Kč na osobu a rok.
Přípojky
Kanalizačn í přípojky se řeší a budou řešit individuálně. Se stavebními firmami bylo
domluveno, že přípojku vyvedou cca půl metru za ko mun ikaci a dále bude na každém majiteli, jak se napojí. Po kud někdo nemá p řepad ze septiku, bude si muset přípojku vykopat na svoje náklady. Firmy přislíbily po moc v realizaci přípojek. Svou
pomoc nabídla i místní firma VODO TOPO PLYN M iroslav Jurn ikl. Jestli si přípojku vykopete sami, nebo se obrátíte na firmu, kterou si zap latíte, je na Vás.
Kdo splaškový přepad má, tak při překopnutí jej napojí na kanalizaci.Odvody povrchových vod se nebudou pouštět do kanalizace, ale budou se zachovávat.
Důležité doporučení
Je v zájmu všech, aby si poří dili čistící šachtičku (k v idění na obci). Dosud totiž šla přepadem jen předčištěná voda ze septiků. Ale teď, když se
septiky a žu mpy musí zrušit, splašky půjdou přímo do kanalizace a bude
hrozit ucpání přípojek, které bude mo žno čistit pouze z čistících šachtiček.
Šachtičky nekupujte dopředu! Nevíte, jak bude vaše přípojka vypadat.
Důležité zákony týkající se kanalizace
zákon 274/2001 Sb. §3 (8)
Obecní úřad mů že v přenesené působnosti rozhodnutím u ložit v lastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
zákon 254/2001 Sb. §38 (6)
Kdo aku mulu je odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemn ích vod, a na
výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP prokázat jejich zneškodňování v souladu s
tímto zákonem.
zákon 274/2001 Sb. §18 (4)
V případě, že je kanalizace u končena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žu mpy.
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US NES ENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 3/2011 ze dne 29. 3. 2011

Zastupitelstvo obce Radějov bere na vědomí:
• Výsledky p řezku mu hospodaření za ro k 2010
• Nabídku od Ph Dr. Jiřího Pajera na zpracování knihy k výročí Radějova 1412 – 2012
• Pozvánka na výroční schůzi ČLS
Schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 1/ 2011
• Žádost o používání obecního znaku – M OTO Radějov
• Žádost o používání obecního znaku SDH Radějov
• Příspěvek 1000,-Kč na festival „Na vodě“
• Účtování úroků z půjčky od Artesie s.r.o. Ky jov na paragraf 6310
• Vy mezení zastavěného území obce Radějov formou opatření obecné povahy.
• Podání žádosti na dotaci na JMK na „Havarijn í propoj vodovodu“
• Odkup pozemků parc. č. st.537/ 3 o vý měře 79 m2 , p.č. v KN 1385/ 4 o vý měře 418

m2 , p.č. v KN 1385/ 5 o vý měře 31 m2 v katastrálním ú zemí Radějov u St rážn ice od
majitele Žerotín, a.s., 1331, St rážn ice, 696 62 za cenu 30,-Kč za m2 . (celkem 528
m2 – tj 15 840,-Kč)
• Zaměření po zemků, vyhotovení geom. plánu pro potřeby Změny katastrální hranice
s městem Strážnice
• Schválení ro zpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2011
Ukládá:

• Starostovi zjistit více informací a mo žností týkajících nájmu lučních pozemků

v oboře.
Neschval uje:
• Žádost o příspěvek 5000,- na festival „Na vodě“
• Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2763/2

US NES ENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 4/2011 ze dne 12. 4. 2011

Zastupitelstvo obce Radějov schvaluje:
• Smlouvu č. 08018151 o poskytnutí dotace a návrhu smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačn ího programu Životní
prostředí na stavbu „Kanalizace a ČOV Radějov“.
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US NES ENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 5/2011 ze dne 10. 5. 2011

Zastupitelstvo obce Radějov bere na vědomí:
• Informace od starosty týkající se stavby „Kanalizace a ČOV Radějov“ – postup

prací, termíny kontrolních dnů, úlo žiště zeminy.
• Ústní žádost p. Jana Křížana, Radějov 282, aby od něj odkoupila pozemek p.

č.1203 o vý měře 212 m2 v PK evidenci v k.ú. Radějov u Strážnice, přes který je
naplánována kanalizační trasa A. (Za po zemek žádá 1500,- Kč za 1m2 , a to do pátku 13.5.2011, jinak napadne stavební řízen í „Kanalizace a ČOV Radějov“ a požádá
o zastavení stavebních prací, protože dle něj prý došlo k pochybení při získání stavebního povolení).
• Žádost o úpravu cesty k č.p. 221 (u vodárny) – cesta se upraví na náklady obce při
stavbě kanalizace vykopaným materiálem. (pokud bude vhodný)
• Žádost ZŠ a MŠ Radějov o předběžné stanovisko, zda obec finančně přispěje na
zajištění provozu v mateřské ško le o prázdninách.
• Zdroj vody – návrh postupu prací hydrogeoložky RNDr. Bc. Danuše Novákové
• Územní plán – informace z jednání dotčených orgánů ve Veselí n. M . (27. 4. 2011)
a s CHKO Bílé Karpaty v Radějově (5. 5. 2011)
Schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 2/ 2011
• Příspěvek 500,-Kč - Svaz zdravotně postižených Strážnice
• Smlouvu č. 7244/11OKH „O POSKYTNUTÍ DOTA CE Z ROZPOČTU JIHOMO-

RA VSKÉHO KRAJE“. - Dotace 30000,- Kč na kulturní akce v 2011
• Žádost na dotaci 70000,- na provoz Infocentrum z JMK (bez spoluúčasti),
• Zaregistrování Turistického informačního centra Radějov do OTIC.

Ukládá:
• Pronájem lu k v oboře – ZOR starostovi zjistit výši nájmu lučních pozemků srovna-

telných s pozemky v oboře.
• ZOR ukládá starostovi zajistit právní rozbor na situaci týkající se usnesení

5/2011/1.2 (žádost p.J.Křížana, Radějov 282).
• Zdroj vody - ZOR pověřuje starostu prověřit možnosti provést zkoušky ve studni na

bývalém zemědělském dru žstvu.
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Informace k páchání trestné činnosti na seniorech
Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace lze konstatovat, že v místní působnosti OOP Veselí nad Moravou dochází ve zvýšené míře k páchání trestné činnosti na seniorech, zejména seniorech starších 70-ti let, žijících osaměle. Pachatelé
těchto trestných činů provádí trestnou činnost samostatně nebo v organizovaných
skupinách. Do místa trvalého bydliště oběti najíždějí z rů zných míst České republiky nebo ze zahraničí, zejména Slovenské republiky. Pachatelé využívají různé záminky a lstí se dostávají do domu či bytu, kde odlákají po zornost obyvatele domu
či bytu a odcizí peníze, mnohdy celoživotní úspory, nebo šperky. Po provedení
krádeže opět využijí nějaké záminky a lstí dům či byt opustí. Pro ilustraci uvádím
pár příkladů, které se v poslední době skutečně stali:

Neznámý pachatel vnikl lstí do rodinného domu pod záminkou, že je pracovníkem f. E-ON, kdy jde zkontrolovat stav elektrických zásuvek v domě. Požádal poškozenou, aby v ložn ici domu přidržela v elektrické zásuvce zapojenou nabíječku
od mobiln ího telefonu. Poté neznámý mu ž odešel do kuchyně rodinného domu s
tím, že tam zatím zkontroluje ostatní el. zásuvky, přičemž využil nepřítomnosti
poškozené a z kuchyně přešel do přilehlé místnosti, která slouží jako sklad věcí,
kterou prohledal a zde z papírové krabice u místěné na polici odcizil černou látkovou peněženku v hodnotě 200,-Kč s finanční hotovostí 27 000 Kč a následně z
místa nepozorovaně odešel vstupními dveřmi do rodinného domu, čímž způsobil
poškozené škodu ve výši 27 200 Kč.
Neznámá pachatelka v místě trvalého bydliště poškozené, se po vpuštění do
bytu představila, že je zdravotní sestrou z nemocnice v Uherském Hradišti. Na
základě info rmací, že v této nemocnici ošetřují po autonehodě vnuka poškozené,
po ní požadovala finanční částku ve výši 5.200,- Kč pro pořízen í zdravotnické pomůcky na jeho léčení. Poškozená ji uvedenou finanční částku předala, an iž by od
této dostala jakéko liv potvrzení o p řevzetí finanční částky. Po jejím odchodu a ověření informace o zranění vnuka zjistila, že byla ženou o finanční částku 5.200,- Kč
podvedena.

Účelem této informace není šířit jakoukoliv paniku nebo pocit ohrožení. Žijete
v bezpečném regionu, kterému se jen místy a za určitý delší časový interval nevyhnou pachatelé trestných činů. Dodržováním níže uvedených pravidel bezpečného
chování, zvýšením zájmu a ostražitosti dění ve Vašem o kolí Po licii ČR po mů žete
v objasňování a potírání tohoto druhu trestné činnosti.
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Doporučení jak se chovat bezpečně doma:
1. nikdy neotvírat automaticky dveře, nevíte- li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťe pouze ty, které dobře znáte nebo se Vám důvěryhodně
prokáží a sdělí Vám, proč přichází. Pokud Vás někdo oslovuje jménem, ještě neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst na štítku dvěří,
2. na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle nebo
v rodu mužském, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena,
3. buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi požádá o pomoc. pomoc lze zprostředkovat i přes zavřené dveře nebo oknonapř. přivoláním sanitky,
4. zamykejte vchodové dveře, i v případě, že jdete „jen“ k sousedce,
“jen“ s odpadky nebo „jen“ do sklepa,
5. nenechávejte otevřené dveře pokud čekáte na dovoz jídla.
S poskytovatelem služby si domluvte způsob dodávky jídla bez nutnosti zanechaných otevřených dveří,
6. čekáte- li příchod cizí osoby reagující na Váš inzerát, požádejte někoho z blízkých, aby byl s Vámi doma,
7. nebuďte důvěřivý k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí
zdánlivě levné zboží,
8. peníze můžete ukládat do banky. Nemějte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý
nebo zabudovaný trezor. Úschova finanční hotovosti do kredenců,
mezi povlečení nebo do nočních stolků apod. je pachatelům velmi
dobře známa!
S pozdravem
npor. Ing. Pavel Hradílek v.r.
vedoucí oddělení
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Naše děti se stále zabývají nějakou činností, jsou plné radosti a smíchu. Okolí školky a vlastně
celá vesnice už opravdu dýchá jarem a to je něco pro přímé pozorování dětí, to je to pravé pro
obohacování jejich vědomostí. S přicházejícím jarem pozorujeme přírodu a její proměny, vyhledáváme a dozvídáme se o prvních jarních kytičkách, pozorujeme rozkvetlé stromy a některé
živočichy.Ve středu 20.4. jsme oslavily svátek „Den Země“.
Také jsme se začali připravovat na svátky jara. Poznávali jsme zvyky a obyčeje, které patří
k velikonoční době. Vyprávěli jsme si o místním zvyku – klepačce. S panem Radkem Gazdou
si děti vyzkoušely plést „korbáče“ z vrbových proutků. Na vycházkách jsme
obdivovali šikovnost a dovednost kluků stavět bunkry, ale také pěkně vyzdobené domy a předzahrádky.
Ve školce jsme vyráběli jarní dekorace a naučili se
velikonoční říkadla.

Výrobky dětí
Vyrábíme z marcipánu: S paní
Šašinkovou z Vracova se děti
naučily vytvořit
sněhuláčka z marcipánové hmoty.

Beseda v místní knihovně: Děti společně navštívily místní knihovnu.Paní Hana Gazdová si
pro děti připravila poutavou besedu nad knihami.
Pozorujeme zatmění slunce:
Dne 4.ledna 2011 jsme ze školní
zahrady pozorovali částečné
zatmění slunce.
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Týden pohádek – rytíři a princezny: V týdnu pohádek si děti připravily kostýmy pro rytíře a koruny pro
princezny, zahrály si známé pohádky
a rytířský turnaj.

Mikuláš v mateřské škole: Tradiční návštěva M ikuláše v doprovodu andělů a čertů.
Pečeme dort pro Mikuláše:
Děti pomáhaly s přípravou
dortu pro M ikuláše.

Kathy z Austrálie: Ve škole jsme přivítali návštěvu paní Kathy z daleké Austrálie. Společně
si s dětmi zatančila, v atlase světa dětem ukázala, kde
Austrálie leží a jaká zvířátka tam žijí. Za dárečky (plyšové
koalky) se děti učily poděkovat anglicky a na památku jí
nakreslily obrázky.
.
Zvířátka – VIS Bílé Karpaty:
Ve výukovém programu Stateček
ze Vzdělávacího střediska Bílé
Karpaty, se děti seznámily se životem na vesnici a s domácími zvířaty.

učitelky z MŠ
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Cirkus ve škole
I přes řádící chřipkovou epidemii nás, ve čtvrtek 27.1.2011, navštívil ve sportovně společenském centru, „Cirkus“. Bavil nás klaun, který si vymyslel pár dobrých vtipů a triků. Některé
děti si je mohly vyzkoušet. Klaun a jeho asistentka nám přivezli překvapení - tři pejsky, kteří
uměli např. jezdit na kolech a spoustu jiných vtipných čísel. Dopolední vystoupení se nám
líbilo, dočkali jsme se spousty zábavy, kouzel, triků, žonglování a smíchu.
Plavecký výcvik ve Bzenci
Naše děti se od ledna do konce března
zúčastnily plaveckého výcviku ve
Bzenci. Některé děti zatím plavou jako
želvičky, jiné už jako kapříci či už
dokonce jako štiky. Nikdo se ve vodě
nebojí! Naopak! Líbí se jim, jak to
kolem nich pěkně cáká.
Velký dík patří OÚ Radějov a SRPŠ
při Základní a M ateřské škole Radějov,
kteří uhradili poměrnou
část nákladů za výuku
a autobusovou dopravu.

Slovácké divadlo v
UH
Ve středu, 16.2. 2011,
jsme s dětmi z mateřské i základní školy navštívili
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na představení Pinocchio. Všem se pohádka, o dřevěném chlapci, moc líbila.
Výukové programy s pracovnicí z CHKO Bílé Karpaty
Dopoledne, 4.4.2011, nás ve škole navštívila pracovnice z CHKO Bílé Karpaty s výukovými
programy. Pro ty mladší děti z 1. a 2. roč. měla připravený program s názvem „ Housenka a
její kabátek“. Děti měly možnost si prožít proměnu housenky v krásného motýla a dozvědět se ještě mnoho dalšího o krátkém životě motýlů a
jejich dětí, housenek.
Děti ze 3. a 4. roč. se dozvěděly, jak se živočichové pohybují vždy za
nějakým cílem a k bezpečnému pohybu slouží jejich smyslové orgány.
Děti si zkoušely ověřit jak fungují naše smysly ve výukovém programu „ Smysly nebo nesmysly“.
S ociální klima v naší škole - Mgr. Milena
Mikulková
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Dne 8.4.2011, nás v dopoledních hodinách navštívila lektorka a odborný poradce v oblasti
sociálně pedagogického poradenství a služeb, paní M gr.
M ilena M ikulková. M ěla připravený program pro starší a
mladší děti. Jejím úkolem bylo zjistit sociální klima v naší
škole.

Karneval Jirky Hadaše
M aminky ze SRPŠ připravily pro děti karneval,
který se konal 10.4.2011.
Ve Sportovně společenském centru v Radějově si v neděli
dali sraz víly, berušky, princezny, klauni, vojáci, kovbojové, duchové a známé pohádkové bytosti, aby se zapojili do
maškarního reje. Show moderoval kouzelník Jirka Hadaš
společně s klauny Jájou a Pájou. Brzy roztančili celý sál,
nechyběla škola tance, spousta soutěží a také kouzla a čáry,
balónky, dárečky a sladkosti. Na karneval patří i bohatá tombola
a občerstvení, za kterou patří díky hlavně rodičům našich dětí.
Rovněž patří poděkování všem, kteří se na karnevalu a jeho zdárném průběhu podíleli.
Beseda s paní knihovnicí
Paní knihovnice Bc.Hanka Gazdová přišla, dne 13.4.2011, mezi
nás do školy a připravila si pro děti zajímavou ukázku nových knih. Také dětem doporučila
internetové stránky naší radějovské knihovny, ukázala jim, jak
si můžou vybrat knihy přes výměnný fond, který poskytuje hodonínská knihovna. Na konci povídání děti pozvala do místní
knihovny na Noc s Andersenem. (podrobnosti o hezké a zdařilé
akci najdete na www.radejov.cz/knihovna )

Projektový den - Den Země
Středa, 20.4. 2011, patřila projektovému
dni „ Den Země“ .
Děti, po rozdělení do 4. barevně odlišných
skupin,si musely vymyslet název a společný pokřik. Paní učitelky pečlivě dbaly na
spravedlivé zapisování bodů, které skupinky průběžně získávaly při plnění úkolů.

M gr. Jitka Prečanová
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Zásahovka informuje
Akce zásahové jednotky SDH Radějov v období od 02/2011 do 05/2011
24.2.2011 - 17.27 hod. nahlášen požár travnatého porostu na kopci pod
Žerotínem. By ly zjištěny 2 ohniska požáru o ploše
20x100m. Protože se jedná o katastr Strážn ice, Radějov nebyl k po žáru volán. Přesto se účastnilo kro mě
SDH St rážn ice, HZS Veselí nad Moravou a SDH Petrov i 6 členů SDH Radějov
25.2.2011 - 16.00 požár
travnatého porostu u vodárny o rozlo ze 5x20m. Po žár likvidovala jednotka SDH Strážn ice
25.2.2011 - 16.00 ve stejnou dobu
nahlášen požár sazí v ko míně rodinného domu. Zasahovaly jednotky
SDH St rážn ice, SDH Petrov, HZS Veselí nad Moravou, SDH Radějov
9.3.2011 - 18.30 opět požár travnatého
porostu pod Žerotínem. Zasahovaly
SDH St rážn ice, SDH Radějov
Nákup hasičského vozu
Všech výše uvedených požárů (i těch předcházejících z minulých let) se
zásahová jednotka SDH Radějov účastnila soukro mý mi osobními automobily. Proto
jsme velmi uvítali schválení nákupu hasičského vozu pro obec a zároveň chceme
touto cestou poděkovat obci Radějov za podporu.
Dne 27.4.2011 podepsali starostové obcí Radějov a Do lní Bo janovice smlouvu o
koupi speciálního motorového vozidla za 55.000 Kč. Následující den byl Trambus
(CAS Škoda706) převezen do Radějova. V současné době parkuje „Máňa“ jak byla
cisterna v Bojanovicích pokřtěna v naší zbro jnici a čeká na výjímku z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která by měla v nejb ližších
dnech dorazit z Hasičského záchranného sboru v Brně.
A ještě pár informací k našemu novému přírůstku: CAS
(cisternová automobilová stříkačka) má objem 3,5 m3
vody. Osmimístný vůz se dvěma poháněnými nápravami
měl dva vlastníky : SDH Dolní Bojanovice a ČEZ a.s. Hodonín.
Radomíra Mokrá
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Od letošního února začal fungovat na Infocentru kroužek pro děti i jejich maminky - Tvořeníčko.
Navázali js me na činnost kroužku v základní škole,
který trval dva roky a setkal se s velkou odezvou dětí i jejich rodičů.
Scházíme se jednou měsíčně. Zatím
jsme si stihli vyrobit maňásky na prsty z krabiček na vajíčka, namalovat květináče a nasadit si
do nich bylinky, zhotovit záp isníčky k zavěšení
na stěnu zdobené ubrouskovou metodou a ještě
věnečky z papírových provázků namotaných ze
Zlatých stránek.
Jak se pletou věnečky, nám přišla ukázat paní Fu lková. Je skvělé,
když mezi nás přijdou lidé, kteří u mí něco nového, co se všem
moc líbí. Děkujeme.
V Radějově máme moc šikovné děti. A určitě se najdou i
zručné mamin ky, které by nás
mohly naučit nové výtvarné
techniky anebo přispět nějaký m nápadem.
Přijďte se za námi podívat a naučte nás něco, co ještě neumíme!
Informace o termínu další schůzky kroužku budou zase
vyvěšené v COOP, Potravinách U Šmachů a
ve škole na nástěnce. (Taky to hlásí místní
rozhlas.)
Cena za sobotní odpoledne je 50 Kč. Začínáme ve 13 hod. a končíme většinou v 17
hod.
Lenka Suchánková
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Místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Radějově byla zalo žena v roce 1970.
V té době sdružovala drobné držitele a u živatele zemědělské půdy a měla oko lo 90
členů. Organizace pro své členy zajišťovala nákup a prodej sadby brambor, ovocných
stromků, u mělých hnojiv a postřiků. Zapůjčovala techniku na chemický postřik, hlav ně ovocných stromů a v podzimn ím období bylo prováděno lisování ovocných šťáv,
což se v omezeném mno žství provádí dodnes.
Organizace Zahrád kářů zaujímá vý znamné místo ve společenském a kulturním životě
v obci.
Největší akcí je každoroční Velikonoční k ošt slivovice, který získal popularitu
v okolí, ale i ve v zdálených místech a na Slovensku. Tradice v znikla v roce 1986,
kdy se konal první „košt“, na kterém bylo vystaveno 126 v zorků . Rekordní počet
vzorků byl vystaven v roce 2004, kdy bylo degustováno 1690 v zorků, v letošním
roce to bylo 1137 v zorků.

Uspořádat tak náročnou akci vy žaduje od pořadatelů několikaměsíčn í přípravné práce od nákup sklenic, zajištění potisku, zajištění vzorků, t isk katalogů, diplo mů a
mnoho dalších organizačních, finančně náročných zabezpečení.
Hodnocení vzorků při degustaci provádí okolo stovky degustátorů z Radějova,
z o kolí i ze Slovenska. Účast na velikonočním koštu činí okolo 450 hostů, pro které
je potřeba zajistit občerstvení i zábavu.
Mimo „koštu“ Zahrádkáři pořádají výstavy ovoce a zeleniny a zejména výstava Betlémů, uspořádaná před Vánoci v roce 2007 se setkala s mimo řádným úspěchem. Vý těžek z této akce 6.300Kč byl věnován na opravu místního kostela.
Radějovští Zahrádkáři každoročně přispívají místní škole sponzorským darem
4.000Kč, dále na pohoštění na Den dětí a na další ku lturní akce v obci. Jsou jedinou
organizací v Radějově, která nežádá obecní zastupitelstvo o příspěvek na svoji činnost, ale naopak přispívá na kulturní a společenské dění.
Zahrádkáři pořádají pro své členy každoroční zájezdy na Floru do Olo mouce a do
termálních lázní do Čalova. Spolupracují se Zahrádkáři ve slovenském Radimově,
kde si mimo v zorků na košty vyměňují i zkušenosti, stejně jako s četnými organiza16

cemi v našem okolí, ale i třeba s Vlkošem u Přerova.
Do veškeré činnosti, na přípravě a průběhu koštu jsou mimo hlavní pořadatele a členy výboru zapojeni i jejich rodinní příslušníci, za což jim patří velké poděkování. Dík
patří i všem, kteří poskytnou vzorky na košt.
Počet Zahrádkářů se v posledních letech pohybuje okolo 35 členů, většinou
v seniorském věku. Rádi bychom mezi sebe pozvali i mladší občany pro omlazení
členské základny. Byla by velká škoda, kdyby tradice radějovských koštů zanikla se
zestárnutím akt ivních členů.

Anna Krhovská

Dne 4.5.2011 jsme se zúčastnili
II..ročníku
Česko-slovenského dětského folklórního festivalu ve Zlíně

„Májíček“
doprovázeli jsme dětský folklórní soubor Písečánek .
Dokonce jsme se dostali i do Zpravodajských Noevin v TV NOE
k nahlédnutí zde:
http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?page=1&videoId=1518#content
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Kouzelný Radějov je jedinou akcí v Radějově, kterou organizují složky, sdružení a nadšení
jedinci naší obce společně. Proto je tak kouzelný J. Stanoviště si
rozebrali: SRPŠ, SDH, Farní spolčo. Ti
kdo se letos nemohli zúčastnit, pomohli
sponzorským darem: zahrádkáři, myslivci,
kulturní sdružení a pan Jiří Brüch.
4. června 2011 se uskutečnil už 5. ročník
naší společné akce pro děti. Tento rok jsme
zaměřili na fyzikální i chemické pokusy.
Proto název:
„Čarodějové ze země Radějov“.
Letošní rok se „hostící zemí“ staly Potoky.
Tady byl start i cíl dobrodružné cesty. Každý
z účastníků dostal při prezetanci startovní lístek
a hurá na první stanoviště.
Abychom se po cestě neztratili, vyrobili jsme
si vlastní kompas. Byl sice provizorní, ale zato
přesný. Kromě toho už víme podle čeho se
orientují stěhovaví ptáci když nemají kompas a
odkud k nám přilétají.
Dnes už i nejmenší v Radějově ví,
jak vznikne mrak. Pomohly nám ho vytvořit
pomocí páry a ledu v PET láhvi Kristýnka Dvořáková, M arťa Šmachová a Anežka Sýkorová. A tyhle vědkyně, jak jsou
krásné, tak jsou chytré. A zastupují Farní spolčo.
Jdeme dál, cesta je ještě daleká. Co nás to vítá za zjevení? Že
by to byly nějaké emancipované
mořské víly? M ořské nejsou,
vždyť vylezli z radějovského
potoku. Jedna z nich je dokonce M okrá - Áďa a ta druhá je zas
Iureková - Lucajda. Předvedou nám, jak funguje ponorka. Jak to,
že se umí potopit a pak zase vyplout na hladinu? Pomocí hadičky
si zkusíme z vyrobené ponorky odsát pusou vzduch a ono se to
potápí. Když vzduch dofoukneme zase se zvedne k hladině. Voda
ani hadice není pro naše víly cizí,
vždyť mají požární sport
v malíčku. Ještě každému namalují
na pusu rybičku a opustíme stanoviště SDH.
Na chodníku směrem do Hoštáků
si pro přebytek energie zaskáčeme
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panáka a pak zkusíme jak daleko se dá doplivnout fazole. Kdyby
se někomu udělalo špatně z horka, tak se vůbec nemusíme obávat,
protože tohle stanoviště hlídá budoucí paní doktorka Ivča Stuchlíková.
Další místo kouzel má na starost SRPŠ. Pod velkým
ořechem sedí krásná čarodějka Gábka Winklerová a má kolem
sebe spoustu veselých barviček. Při malování se hezky prolínají a
my zjišťujeme, že, oranžová barva je vlastně smíchaná žlutá
s červenou. Podíváme se dalekohledem, kudy vede cestička…. ááá
vždyť on je to krasohled J.
Co dělá inkoust
v oleji? Holky
z Farního spolča Lenka
Šmachová a Gábina Kováčová nám ukazují, jak ve
válci naplněném vodou a olejem kapka inkoustu
nejprve klouže olejem a při spojení s hladinou vody
se rozpouští a tvoří zajímavé obrázky. To znamená, že hustota oleje je větší
než hustota vody. Zapíšem si do hlaviček další poznatek.
Myslíte, že může fungovat samotná
hadice jako čerpadlo? A co na to chytré vědkyně Judka
Hazuzová a Lenka M lýnková? „No může, ponoříte hadičku
do nádoby s vodou, jeden konec ucpete prstem, aby voda
nevytekla, (druhý konec je pochopitelně ponořený ve vodě) a
hadici zvedneme nad hlavou a rychle roztočíme. Voda prská
ven a zespod se nasává další.“ Opravdu to funguje.
Cestička se klikatí a vede nás až do čarodějného doupěte, plného
hadů. Čarodějnice M artina M ožnarová a její o dvě sta let mladší sestra Pavla zapalují nastrouhané muří nohy. Z ohně leze ošklivý dlouhý
černý had. Je to chemický pokus a ingredience jsme se
z bezpečnostních důvodů nedozvěděli.
A poslední před cílem cesty je hasičská laboratoř. Jožka
M ožnar a Pavel M okrý dokazují, že i
bez jiskřičky může dojít k samovznícení. Fialový prášek zakapou nějakou
tekutinou, po několika sekundách směs začne lehce kouřit a chvíli na to vzplane. A zase se nedozvíme co to je
za směs, že? Jenom nenápadná poznámka pro dospělé:
pozor na hypermangan! Nejenže desinfikuje, ale při jeho
zvlhčení dochází k rozkladu a to může způsobit nechtěné
„bum“.
Letošní procházka Kouzelným Radějovem
pomalu končí, po dlouhé cestě se občerstvíme v bufetu a ještě si vyrobíme s Lenkou Suchánkovou malou korouhvičku k určování směru větru. Pak už se pomalu ubíráme domů, protože
v dálce už je slyšet bouřku. Počasí nám přálo a vydrželo po celou dobu. My malí jsme se vrátili domů za sucha. To jenom pořadatelé malinko promokli, ale to vůbec jim to nevadí a příští
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Obec Radějov dostala za po moc při likvidaci shořelého autobusu od ČSAD Hodonín dopravu na jeden den zdarma.
Ze všech tipů na výlet vyhrálo bruslení na zimn ím stadionu a tak 19.3. 2011 odjel náš
autobus (jiný autobus, ne ten vyhořelý) plný nadšených bruslařů a rekreačních hokejistů do Uherského Brodu, kde jsme měli rezervovanou ledovou plochu od 18.00 do
20.00 hodin. Přijeli js me trošku dřív a ještě se nám podařilo zhlédnout závěr poslední třetiny zápasu dorostenců. To
se líbilo hlavně klu ků m.
Abychom nepropásli ani minutu , vtrhli jsme do našich
šaten hned jak byly uvolněny. S ještě větší rychlostí js me
vybíhali ven, protože ten šatnový ozón svědčil o nadstandardním fy zickém výkonu hokejistů, co byli před námi.

Rolba se nám postarala o plochu lesklou
jako sklo a pak u ž byl led jenom náš.
Kluci a tatínci hráli hokej na jedné polovině a na druhé řádily menší děti
s mamkami.
Krásně unavení a spokojení a h lavně bez žádného úrazu jsme se večer vraceli domů.
Věřte nebo ne, ale dvě hodinky na bruslích dá pořádně zabrat.
Rado míra Mokrá
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Přijede-li do Radějova o Velikonocích turista nebo chatař, zjistí, že se zde udržuje
zvyk klepání místo zvonění. Jsem rád, že se tento zvyk zachoval dodnes, mladí pokračují v této tradici.
Rád se podělím o naše zážitky před 60 lety. Klepání probíhalo zároveň na tři skupiny
podle ulic. Z Nové ulice šla první skupina až do Potoků, další skupina po druhé straně od starého hřiště do Hoštáků a třetí část Záhumní a Kopce.
Každá skupina měla své 2 – 3 stárky a 2 – 3 mládky, občas bylo potřeba o tuto čestnou funkci i zápasit. V každé skupině bylo 20 – 30 klepáčů. Naše ulice od starého
hřiště měla sraz u bunkru naproti ško ly v potoku pod Světlíkovým. Stárci určili pořadí, v jakém půjdou klepáči od nejmenších podle nástrojů : „žabky“ , „klepáče“,
„repetáče“, „hrušky“ a „táčky“. Po společné motlitbě se průvod vydal na cestu, mládci vedli průvod, stárci měli volný pohyb.
Na Velký pátek po klepání v 15 hodin se vyklepávalo a z každého domu js me dostali
odměnu za klepání – obvykle 1 – 2 čerstvá vajíčka a 5 korun. Mládci nesli košíky
s čerstvými vajíčky, stárci opatrovali peníze. Občas si některá skupina zapytlačila
vyklepáváním části cizího rajonu a pak se bojovalo.
Po večerním klepání se výdělek dělil u některého stárka za vraty: “žabky“ 3-5 vajec a
5 korun,… stárci obvykle 15-20 vajec a 20 korun.
V bunkru býval večer malý táborák a stárci s mládky často zůstali i na noc. Jak jsme
voněli kouřem není třeba zdůrazňovat. Když byl mládkem syn řezníka Jenda Černý,
přinesl kabanos / po válce vzácnost /, který jsme si v to mto postním čase opékali.
Některá dobrá duše to škodolibě sdělila katechetovi p. faráři Srovnalíkovi a ten z nás
dostával tento těžký hřích na záchodě ve škole tím, že js me si museli strkat p rst do
krku za jeho dozoru – žádný si na to doma nestěžoval!
Klepání končilo na Bílou sobotu ráno a
na příští rok byli voleni noví stárci i
mládci. Zvyk klepání napomáhal upevňoval vztahy mezi klu ky, protože brzy
na to byla šlahačka, stavění máje,
pouť, hody a hlavně všechny dohromady spojoval i fotbal.
Fr. Sečka
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Rok se sešel s rokem a opět se připravujeme na Cyrilo metodějskou pouť v Radějově
- na oslavu příchodu Slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na naše
území.
Tradičně se dopoledne koná slavnostní mše svatá a ve večerních hodinách pouťová
zábava.Chtěl bych se zamyslet nad světskou částí oslavy.
V loňském roce, po slabé účasti na pouťové zábavě, jsme všichni organizátoři přemýšleli nad tím, proč přišlo tak málo lid í. Shodli js me se na tom, že je potřeba
něco změnit.
Řešili js me, jestli zábavu ať už ve Včelín ku, nebo ve Sportovně společenském centru dále pořádat, že všichni stejně půjdou k bufetu "U Zastávky", kde se
neplatí vstupné a hraje Artemis. Samo zřejmě si akce t rochu konkurují, ale ruku na
srdce, kolik z těch co nepřišli na zábavu, šlo k bufetu? V to m to nebude.
Že by to bylo výběrem hudby? Na pouťové zábavě hrává skvělá dechovka
Švitorka, která podle zájmu a potřeby zahraje velmi dobře i moderní písničky. Navíc
„pravá“ dechovka hrává v Radějově jen 2x do ro ka, a to na pouti a na hody. V to m
chyba tedy také nebude.
Že by vstupné? Vstupné 50,-Kč se mi nezdá být nikterak vysoké.
Kulturní program? Je p ravda, že folklorní vystoupení našich dětí se mů že
někomu zdát být stále stejné. Ale děti se každý rok ob měňují a ono jde těžko vymyslet něco nového, převratného. A doba, kdy vystupovaly všechny děti naší školy, mu žský a ženský sbor je pryč. A le zábava přece není koncert. Na zábavu by se mělo chodit především bavit.
Takže pořádat, či nepořádat? Jeliko ž jsme v letošním roce získali od Jihomoravského kraje dotaci 30 000,-Kč na pořádání ku lturních akcí v Radějově, tak
pouťová zábava letos bude. Nebude se chodit zvát, vystoupení dětí z folklorního
kroužku a cimbálové muziky Včelínek bude hned po mši svaté na podiu u kostela.
Bude pouťová zábava i v budoucnu? To záleží na nás všech, jestli se přijdeme bavit, nebo zůstaneme „kynout“ doma u telev izí. Dle mě by ale byla velká škoda
tradici pouťových zábav přerušit.

Prosím všechny složky, organizace, firmy i občany, aby v rámci
svých možností připěli jakýmkoliv dare m do tomboly.
Dary můžete nosit na obec, nebo dát zprávu,
kde si máme Váš dar vyzvednout.
Moc děkuje me!
M artin Hájek, starosta
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Obec Radějov
Vás srdečně zve
v úterý 5. 7. 2011
na
CYRILOMETODĚJSKOU POUŤ
•
•

10.30 - slavnostní Mše sv. - kostel sv. Cy rila a Metoděje
po mši - vystoupení folklorního kroužku a cimbálové muziky Včelínek - u kostela

POUŤOVÁ ZÁBAVA
19:00 - ve Sportovně společenském centru
hraje DH Švitorka
vstupné 50,-Kč

občerstvení zajištěno
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tombola

Představitelé obce zařadili do svého plánu na příští rok vydání kn ihy, která přiblíží minulost a přítomnost Radějova. V dnešní době jsou podobné ediční
počiny aktuální. Například v loňském roce byla zpracována sousední Tvarožná
Lhota a letos v říjnu vyjde kn iha o Kněždubu, věnovaná 150. výročí slavného rodáka Jo ži Úprky.
Radějovská monografie má být věnována 600. výročí první zmín ky o obci
(1412) a 100. výročí otevření kostela
sv. Cyrila a Metoděje (1912). Obec
Radějov má jistě starší dějiny, než u kazuje první písemná zmínka. Podobně
jako u mnoha jiných sídel však ani Radějov nemá listinu svého založen í. Jeho
vznik mů žeme p řib lížit rozborem historické situace podle okolních sídel, především města Strážnice. Dá se předpokládat, že p rvní majitelé Strážnice založili v
Radějově svůj hospodářský dvůr, kolem něhož se pak rozvinu lo další osídlení. Nebo mo žná je Radějov starší a existoval už d říve než Strážn ice, na obchodní cestě
nazývané uherská, která vedla od Skalice na Tvaro žnou Lhotu, Kněždub a Tasov.
Blíže se o to m doví čtenáři připravované knihy.
Aby se podařilo podat co nejbarvitější obraz obce, bude zapotřebí prostudovat
mnoho archivních fondů a soustředit také obrazové doklady. I když mnoho fotografického materiálu shromážd ili obětaví pracovníci obce a prezentovali jej na výstavách, přesto se obracíme na občany s prosbou o zapůjčení zajímavých fotografií,
které mají ve svých rodinných albech. Přispějí t ím k obohacení knihy a jejich jména budou vzpomenuta s poděkováním
Dr. Jiří Pajer
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