Štěpánský pochod do Vrbovců

ZPRAVODAJ OBCE

OBČASNÍK 1/2012

My tři králové jdeme k vám, ...

únor 2012

Oslavy 600. výročí od první písemné zmínky
o Radějově a 100. výročí založení kostela
V letošním roce si naše obec připomene dvě významná výročí - 600 let od první
písemné zmínky o Radějově a 100 let od vysvěcení našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Jak jsem Vás již informoval, připravujeme s Dr. Pajerem vydání knihy o Radějově. Publikace by měla vyjít do konce června.
Výročí si budem připomínat na všech tradičních akcích během celého roku.
Hlavní oslavy proběhnout začátkem prázdnin.
Program hlavních oslav:
neděle 1. 7. 2012 vernisáž výstavy Radějovjani sobě
středa 4. 7. 2012 rocková zábava ve Včelínku
čtvrtek 5. 7. 2012 slavnostní mše svatá - hlavní oslavy u kostela a na farní zahradě, odpolední vystoupení radějovských dětí, scholy, sboru a hostů, dle finančních
možností, večer bude zábava s dechovou hudbou a cimbálovou muzikou.
pátek 6. 7. 2012 neformální posezení u táboráku na farní zahradě
sobota 7. 7. 2012 rocková zábava v bufetu „U Zastávky“
neděle 8. 7. 2012 oslava výročí 80 let od založení Sokola Radějov - pohárový
turnaj
LOGO OSLAV
Představuji Vám logo našich oslav, které nás bude provázet na všech akcích během
celého roku.

Termíny kulturních akcí
termín

akce

pořadatel

18. 2. 2012

FIRE PÁRTY - DISKOTÉKA

SDH Radějov

25. 2. 2012

62. MAŠKARNÍ PLES

TJ Sokol Radějov

30., 31. 3. 2012 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Tetička
z Radějova (ochotníci z Radějova) - Radějov, kulturně společenské sdružení
26. 3. 2012

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA

ZŠ a MŠ Radějov

30. 3. 2012

NOC S ANDERSENEM

Obecní knihovna

8. 4. 2012

27. KOŠT SLIVOVICE

Zahrádkáři Radějov

11. 4. 2012

OSLAVA 67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE

Obec Radějov

21. 4. 2012

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Volá Semafor

(Divadlo Hvozdná) - Farnost Radějov

Zpívání u vánočního stromku

Co znamená A. D. ?
A.D.— Anno Domini (latina) znamená „léta Páně“, zkratka A. D. – označuje letopočet po narození Krista. V češtině se dnes častěji používá označení „našeho letopočtu“ .
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní rozhlas
Obecní rozhlas v zimě hlásí v 15:00 hodin.

V roce 2011:
se narodily 2 děti
zemřelo 8 spoluobčanů
k trvalému pobytu se:
přihlásilo 23 osob
odhlásilo 6 osob

Odpady
Děkujeme všem uvědomělým občanům, kteří vzorně třídí domovní odpad. Díky nim
se letos nemusel zdražit poplatek za likvidaci odpadu.

K 31. 12. 2011 bylo v Radějově 817 obyvatel.
Letos nás navždy opustili tito spoluobčané :
Jan Šmach,
Radějov č. p. 259, ve věku 78 let
Helena Haraštová, Radějov č. p. 86, ve věku 87 let
Čest jejich památce.

Harmonogram svozu pytlů
27.1.2012

27.7.2012

24.2.2012

24.8.2012

23.3.2012

21.9.2012

20.4.2012

19.10.2012

18.5.2012

30.11.2012

29.6.2012

28.12.2012

Poděkování
Tříkrálová sbírka

Český zahrádkářský svaz ZO Radějov pořádá
v neděli 8.dubna 2012 od 10.00 hod.
ve Sportovně společenském centru

27. Košt slivovice a ostatních ovocných
destilátů.
Občerstvení zajištěno, k poslechu bude hrát cimbálová muzika.

Degustace proběhne v pátek 23. března 2012
v 17:00 hod. tamtéž.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 518 337 561 nebo na
zahradkari.radejov@centrum.cz.

Organizátoři Tříkrálové sbírky v Radějově děkují všem spoluobčanům
za jejich dary.
Společným úsilím se podařilo vybrat pro potřeby CHARITY
21071,-Kč
Adventní koncert CM Ohnica
Při adventním koncertu CM Ohnica se vybralo
věnovalo na opravu kostela.

6110,-Kč, které Kulturní sdružení

Srdečně zvou pořadatelé.

Všem ochotným lidem patří naše upřímné poděkování!
DÍKY!!!
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Čmeláček
Počátkem roku u nás naděloval Ježíšek. Prostřednictvím pana Jana Dvořáka nám
přinesl také krásnou novou dřevěnou kuchyňku. Prosíme pana Dvořáka, aby Ježíškovi vyřídil od dětí jejich velký dík!
V současné době se maminky s dětmi ve Čmeláčku neschází, protože obec z pochopitelných důvodů poskytla budovu bývalého infocentra jako náhradní bydlení
rodině, která přišla o domov při požáru.
V případě změny Vás budeme informovat.
Obecní půjčovna krojů
Na půjčovném za kroje na hody 2011 bylo dosud vybráno 1.490,- Kč. Základní
půjčovné za kompletní kroj bylo stanoveno na 150,- Kč. Plná cena půjčovného
však nebyla od nikoho požadována (pouze pokud někteří přispěli touto částkou
dobrovolně, za což děkujeme). Slevu dostali ti, kteří se oblékali doma, neměli kroj
kompletní (např. měli vlastní boty) nebo pomohli při přípravě krojů. V této souvislosti musíme velmi poděkovat především paní Marii Můčkové, Martině Možnarové
a paní Petře Potrusilové za výrobu nových krojových dílů a úpravu starších kusů.
Za vybranou částku budou pořízeny 2 řemeny, cena jednoho činí cca 1.200,- Kč,
zbytek bude uhrazen z příspěvku Kulturního sdružení. Žádáme ty, kteří kroj dosud
nevrátili, aby jej přinesli co nejdříve do knihovny během otevírací doby.

Rada na ŠKROBENÍ SPODNIČEK A RUKÁVCŮ
Škrob za studena– v 1,5l vody rozpustit 1lžíci Boraxu. Potom přidat 3 lžíce
škrobu a dobře rozmíchat. Spodničky po namočení dobře
vyždímat a nechat zabalené v prostěradle asi 3 -4 hodiny.
(Na rukávce stačí dát do vody 2 lžíce škrobu.)
Pokud jsou spodničky nebo rukávce zašedlé, namočí se na chvíli
do vody s modřidlem. Do trochu vody se opatrně namočí hadřík,
ve kterém je nasypáno modřidlo. Voda by měla být jen lehce namodralá (potom se škrobí). Na škrobení se používá vážený škrob.
Mají jej v drogerii, stejně jako Borax a modřidlo.
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Radějovský chrámový sbor
Radějovský chrámový sbor má svoji historii. Existuje fotografie, odhadem okolo
roku 1916, na které je 18 zpěvaček s varhaníkem a panem farářem, ale to je historie
velmi vzdálená.
Současný pěvecký sbor, který působí při bohoslužbách
a pohřbech, má své začátky v 50.letech, kdy v naší farnosti působil Páter Osladil a jeho kuchařka Marie Komárková. Ta se sama naučila hrát na varhany a hrávala
ve všední dny na mších.
Byli jsme některé ještě školačky, když nás učila zpívat
krásné mariánské písně pro májové pobožnosti, ale i
jiné duchovní písně a koledy. Vánoční mše s námi nacvičoval varhaník pan Tomáš Stránský, který, bohužel, náhle v mladém věku odešel
na věčnost. Od té doby se vystřídali varhaníci: František Okáník ze Sudoměřic, František Bačík ze Tvarožné Lhoty, Olinka Klofáčová a pan Sovič ze Strážnice. Ještě
před několika lety Rosťa Komoň, který v Radějově působil více než 10 let a stále
ještě ochotně vypomáhá. Za jeho působení jsme pravidelně nacvičovali se smíšeným
sborem půlnoční mše a duchovní písně k různým příležitostem.
Smíšený sbor má okolo 24 členů, v posledních letech
se rozrostl o mladé zpěváky a zpěvačky. Posledních 7
let se činnosti sboru věnuje Marek Lovecký a Zdenička
Obrtlíková. Půlnoční mši se začínáme učit už od listopadu a věřte, že nám všem zkoušky zaberou pořádný
kus času i úsilí. Kromě Štědrého dne pravidelně zpíváme na Boží hod v Radějově a v Petrově, kde se už na
nás těší.
Na Boží hod podvečer se chrámový sbor rozdělí na 3
skupiny, rozroste se o další dobrovolné zpěváky a
všichni obětují volný sváteční čas ke zpívání koled po
dědině. Těší nás, že v některých domech na nás už čekají nejen s finančním příspěvkem, ale i s malým pohoštěním. Letos jsme „vyzpívali“ pro kostel 45.315,- Kč.
Pochopení a vlídné slovo uznání jsou nám, všem zpěvákům, nejlepší odměnou.
Za chrámový sbor
Anna Krhovská
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FOTOSOUTĚŽ K VÝROČÍ OBCE

Pravidla fotosoutěže – „Radějov 2012“
Provozovatelem fotosoutěže je Kulturně společenské sdružení obce Radějov,
IČ: 269 84 962.
Fotosoutěž je vyhlášena od 1. 3. 2012 do 5. 7. 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů
se uskuteční dne 5.7.2012 při oslavách 600. výročí založení obce Radějova.

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 11/2011, dne 20. 12. 2011
Usnesení č. 11/2011/1: ZOR schvaluje doplnění návrhu programu dnešního zasedání.
Usnesení č. 11/2011/2: ZOR schvaluje částku 500,- Kč za výběr stočného v roce
2012 s platností od 1.1.2012.
Usnesení č. 11/2011/3: ZOR schvaluje rozpočtové provizorium.
Usnesení č. 11/2011/4: ZOR schvaluje návrh rozpočtového opatření č.8/2011.
Usnesení č. 11/2011/5: ZOR schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2012 o místních
poplatcích.
Usnesení č. 11/2011/6: ZOR schvaluje vyrovnání dluhu p……. formou navrženého
splátkového kalendáře za uvedených podmínek min.1000,-Kč/měsíčně případně předání celé záležitosti exekutorovi při nedodržení splátkového kalendáře.
Usnesení č. 11/2011/7: ZOR schvaluje pověření starosty pro uzavření smlouvy o
veřejné službě s ÚP.
Usnesení č. 11/2011/: ZOR schvaluje podat kladné stanovisko k žádosti o změně
stavby „Pusté“ .

Téma fotosoutěže: Radějov 2012. Soutěžní fotografie musí být pořízeny v roce
2011 nebo 2012 a jakkoliv souviset s vyhlášeným tématem.

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 1/2012, dne 24. 1. 2012

Fotosoutěže se může zúčastnit každý zájemce, bez ohledu na trvalé bydliště.
Maximální počet dodaných fotografií od jednoho zájemce jsou 2ks. Fotografie přinese zájemce na obecní úřad nejpozději 22. 6. 2012.

Usnesení č. 1/2012/1: ZOR schvaluje program plus doplnění návrhu programu dnešního zasedání.
Usnesení č. 1/2012/2: ZOR schvaluje závěrečné rozpočtové opatření roku 2011.
Usnesení č. 1/2012/3: ZOR schvaluje příspěvek společenským a sportovním organizacím v obci na rok 2012 ve výši 200000,-Kč. O výši příspěvku jednotlivým složkám
se bude jednat na příštím jednání ZOR.
Usnesení č. 1/2012/4:ZOR schvaluje vyřadit poškozenou dětskou houpačku
z majetku obce.
Usnesení č. 1/2012/5:ZOR schvaluje prodej pozemku PK 3498/6.
Usnesení č. 1/2012/6:ZOR schvaluje prodej pozemku KN St. 244/1.
Usnesení č. 1/2012/7:ZOR schvaluje prodej pozemku KN p.č.3119/1.
Usnesení č. 1/2012/8:ZOR schvaluje prodej pozemku KN 3222.
Usnesení č. 1/2012/9:ZOR schvaluje prodej pozemku KN St.291.
Usnesení č. 1/2012/10:ZOR schvaluje prodej pozemku KN 3499/2.
Usnesení č. 1/2012/10:ZOR schvaluje prodej pozemku PK 2763/2.
Usnesení č. 1/2012/11:ZOR pověřuje starostu obce výběrem těžařské firmy a uzavřením smlouvy s touto novou firmou na dotěžení dřeva z lesa dle těžebního plánu.
Usnesení č. 1/2012/12:ZOR schvaluje částku 200 000,-kč na kulturní akce a reklamní
předměty spojené s oslavou výročí 600 let od první písemné zmínky o obci.

Vyhlašují se tři nejlepší fotografie, v pořadí 1., 2., 3. místo. Vítězí fotografie
s nejvyšším počtem získaných hlasů. Vítězové získají drobné věcné ceny. Fotografie
budou po uzavření fotosoutěže zveřejněny na www.radejov.cz a v dokumentech souvisejících s oslavami výročí.
Systém hlasování: Od 1.7.2012 bude v prostorách školy probíhat výstava
„Radějovjani sobě“, na této výstavě budou fotografie prezentovány. Každý návštěvník má právo na hlasování – do připravené urny vhodí nejvýše 3 lístky, na kterých
uvede vždy po jednom čísla fotografií, pro které hlasuje. Každý hlasuje jen jednou.
Fotografie musí být dodány v elektronické podobě i vytištěné - rozměry minimálně 13x19cm, kvalita odpovídající. Je povoleno tvořit koláže. Zájemce může k
fotografii připojit popisek a název. Osoby zachycené na soutěžní fotografii souhlasí
se zveřejněním tohoto snímku.
V případě podezření na zmanipulování hlasování si provozovatel
vyhrazuje právo fotografii vyřadit. Provozovatel si vyhrazuje právo
vyřadit fotografie, které odporují těmto pravidlům, nesouvisí s tématem nebo jsou nekvalitní, bez udání důvodu a bez předchozího
upozornění.
Fotosoutěž je kreativní soutěž nepodléhající zákonu č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
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KANALIZACE A ČOV
Postup prací
Z důvodu nepříznivého počasí jsou výkopové práce pozastaveny.
Většina prací je již hotova. Dodělávat se bude jen trasa od obecního úřadu směrem
na Drahy a trasa kolem obchodu a školy, kde se bude přepojovat stávající stoka vedoucí podél hlavní cesty do nové kanalizace.
Stavební práce na čistírně odpadních vod (ČOV) jsou téměř hotovy, v březnu se začnou montovat technologie.
Oprava komunikací by měla začít dle počasí, pravděpodobně v květnu.
Stočné
Stočné se stanovilo na letošní rok 500,-Kč na osobu a rok.
Přípojky
Zkušební provoz ČOV by měl začít v polovině letošního roku. Do té doby by měly
být napojeny téměř všechny domácnosti na řád.
Pořád trvá nabídka firem pomoc při zhotovení přípojek. Všichni musí zrušit septiky! Do kanalizace bude zakázáno vypouštět odpadní vody přes septiky, nebo
žumpy, dále se nebude moci vypouštět především : močůvka, kejda, vinné kvasnice, výpalky, postřiky, oleje, apod.
Chtěl bych ještě poděkovat za trpělivost při nepříznivém počasí.

čistírna odpadních vod

stavební práce na kanalizaci

poskytována osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku nebo osobě, která dle zdravotního posouzení není schopna zvládat základní životní potřeby
v oblasti mobility. Původní průkazy ZP, ZTP a ZTP/P zůstávají v platnosti i nadále, a to do uplynutí vyznačené doby platnosti, nejdéle však do 31. 12. 2015. Do tohoto data také držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
splňují podmínku zdravotního stavu odůvodňujícího nárok na příspěvek na mobilitu. Karty sociálních
systémů bude vydávat Úřad práce ČR.
Ke změnám došlo také u speciálního označení vozidel přepravujících osobu zdravotně postiženou O1
– parkovacího průkazu (karta se symbolem invalidního vozíku). Nárok na nový parkovací průkaz, který je
platný i v zemích EU, má držitel průkazu ZTP a ZTP/P. Původní označení O1 platí do 31. 12. 2012, držitelé těchto karet mají možnost požádat o jejich výměnu na Městském úřadu ve Veselí nad Moravou.
K výměně je nutné doložit fotografii držitele průkazu ZTP, ZTP/P a staré označení O1.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči pro osoby od 1 roku do 18 let bude navýšen o 2.000 Kč, pokud příjmy oprávněné osoby
a osob s ní společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny.
Zvyšuje se příspěvek na péči pro osoby od 1 roku do 18 let ve II. stupni závislosti se zvýší z 5.000 Kč na
6.000 Kč.

Sociální okénko
V souvislosti se sociální reformou navštěvuje po novém roce hodně občanů kancelář sociální pracovnice
s četnými dotazy, nejčastějším je ohledně výše dávky v hmotné nouzi od 1.1.2012.
Hmotná nouze byla novelizována zákonem č. 366/2011 Sb., pro způsob jednoduššího vysvětlení deklarujme rozdíly ve výši dávky a vlivy na výši dávky na dávce jednotlivce, tedy osoby samostatně posuzované.
Do 31.12.2011 byla výše životního minima jednotlivce pro příspěvek na živobytí Kč 3126,-.
Pokud občan v hmotné nouzi dokládal aktivitu při hledání zaměstnání, tj. že si hledá zaměstnání různým
způsobem, jako je dotazováním u zaměstnavatelů, přes internet, inzerátem, a zejména ještě zvýšené náklady při hledání zaměstnání (jízdenky), pobíral Kč 3426,-, protože se mu dávka z tohoto důvodu navýšila.
Po 6 měsících pobírání dávky pak buďto začal pracovat ve veřejné službě, kdy při dokládání aktivity při
hledání zaměstnání a výkonu veřejné služby pobíral dávky ve výši Kč 3979,-. Pokud po 6 měsících ve
veřejné službě pracovat nezačal, pobíral nadále dávku ve výši existenčního minima Kč 2020,- Kč.
Od 1.1.2012 je výše životního minima pro příspěvek na živobytí pro jednotlivce Kč 3410,-. Tuto hranici
už nezvýší prokazovanou aktivitou při hledání zaměstnání, ani dokládáním zvýšených nákladů při ní, ani
veřejnou službou, jinými slovy víc v příspěvku na živobytí pobírat nemůže (pokud nemá lékařem předepsanou některou diet v zákoně stanovených a nedoloží o tom potvrzení).
Naproti tomu bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP, pokud odmítne nastoupit k výkonu
veřejné služby, kam ho pošle úřad práce. Po vyřazení z evidence na ÚP pak není nárok na žádnou dávku
v hmotné nouzi a není za občana hrazeno zdravotní pojištění.
Částka živobytí činí existenční minimum (Kč 2200,-), jestliže občan je veden v evidenci na ÚP a posledních 6 měsíců před podáním žádosti o dávku v hmotné nouzi mu byl ukončen pracovní poměr pro porušení pracovních předpisů zvlášť hrubým způsobem, nebo pokud dluží na výživném víc než za tři měsíce
(výjimkou je, když nemá výživné z čeho platit a požádá soud o snížení nebo zrušení výživného), nebo
pokud je mu poskytována ústavní péče celý kalendářní měsíc, nebo pokud např. nevyužívá v zákonem
stanovené lhůtě svého majetku pro zvýšení své životní úrovně (např. neprodá něco, co vlastní, co podle
zákona prodat může a co by mu bylo přínosem), nebo pokud si v zákonem stanovené lhůtě neuplatní
všechny své nároky a pohledávky – jinými slovy, pokud si nevyřídí všechny dávky, na které má nárok a
všechny pohledávky, na které má nárok (SSP, výživné, vyřízení dědictví apod.).
Bc. Helena Tomčalová
sociální pracovnice MěÚ Strážnice
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Změna v sociální oblasti

Nabídka

V rámci Sociální reformy došlo od 1. ledna 2012 ke změně instituce i místa výplaty nepojistných sociálních dávek - dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým.

Nabídka stavebních firem na využití zemního stroje a prodej potřebného materiálu
při přepojování, popř. budování nových kanalizačních přípojek.

Pro oblast Veselska je od 1. 1. 2012 namísto Městského úřadu ve Veselí nad Moravou, pověřen
k zabezpečení všech těchto agend Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště ve Veselí nad
Moravou, tř. Masarykova 117.

Případní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.

O dávky pomoci v hmotné nouzi si občané „mikroregionu Veličska“ budou i nadále moci žádat na
detašovaném pracovišti ÚP ČR ve Velké nad Veličkou, v budově Obecního úřadu ve Velké nad Veličkou, v kanceláři č. 111, ve dnech čtvrtek a pátek od 8 - 14.30 hodin.
V Mikroregionu Strážnicka, v budově Městského úřadu ve Strážnici, nám. Svobody 503, v kanceláři č.
7, vždy v úterý od 8 -14.30 hodin.
Pro klienty v hmotné nouzi ze Strážnice, Radějova a Tvarožné Lhoty zde tedy zazněla důležitá informace, a to, že mají možnost od 1. 1. 2012 každé úterý v době od 8,00 – 14,30 hodin podávat žádosti o dávky
v hmotné nouzi a také dokládat potřebné podklady do spisů (kteří již dávky pobírají) v kanceláři dveře č.
7 na Městském úřadu ve Strážnici.

Důležité legislativní změny v nepojistných sociálních dávkách,
účinné od 1. ledna 2012
Dávky pomoci hmotné nouze
U těchto dávek dochází se změnou příslušných zákonů k drobnějším úpravám, o kterých budou příjemci
dávek informováni, pokud ovlivní výši jejich dávek. Společnou větší změnou bude nový způsob výplaty
formou tzv. karty sociálních systémů, který je však dosud ve stádiu přípravy. Do budoucna tak budou
dávky vypláceny převodem na účet příjemce, v hotovosti výběrem z bankomatu nebo využitím platební
funkce karty.
Dávky pro osoby zdravotně postižené
Mnohem k významnějším změnám však dochází u dávek pro osoby se zdravotním postižením, kdy se
novým zákonem ruší stávající dávky sociální péče poskytované dle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
(příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky, na koupi a opravu motorového vozidla, na úpravu bytu atd.), které jsou nahrazeny dvěma novými dávkami – příspěvkem
na mobilitu a příspěvkem na zvláštní pomůcku (z. 329/2011 Sb.).
Příspěvek na mobilitu má nárok osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby
v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a
nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby. Výše příspěvku činí 400,- Kč měsíčně, podmínkou nároku
je mj. posouzení zdravotního stavu. O dávce rozhoduje Úřad práce v ČR.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo
s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Lze ho poskytnou na pořízení kompenzační pomůcky (s výjimkou
schodišťových plošin, schodolezů a stropních zvedacích systémů, které budou poskytovány formou výpůjčky), na pořízení motorového vozidla, na úpravu bytu, pořízení vodícího psa. Pro případný nárok na
příspěvek je nezbytné provedení posouzení zdravotního stavu, o dávce rozhoduje Úřad práce ČR.
Průkazy osoby s těžkým zdravotním postižením (ZP, ZTP a ZTP/P) postupně nahradí karta sociálních systémů, která bude sloužit nejen k výplatě sociálních dávek, ale také jako vlastní průkaz. Nově bude
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Radějov se na svém zasedání dne 20. 12. 2011 usnesením č. 11/2011/6 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Radějov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
poplatek z ubytovací kapacity
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce Radějov.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal
držitelem psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např.
úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní
měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 21 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději
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ložny v roce 1898, která ukončila spirálu neřízených lichvářských půjček a nebývalé
pozvednutí Jednoty pro stavbu kostela. Bylo to v době, kdy po 10 letech nekonečného střádání na malou kapli přišel strážnický farář P. Ignác Zavřel s troufalou myšlenkou stavby kostela a zřízení samostatné farnosti. Nevěřil tomu nikdo, to bylo nad
radějovské síly. Dokonce i hrabě Magnis se rozhodl přispět darem, až bude jisté, že
Radějov dokáže stavbu úředně prosadit.
V letech 1903 až 1906 je J. Boháč ještě průvodcem letní malířské školy známého
krajináře Aloise Kalvody, ale pak jej asi dostihl úděl „proroků v jejich otčině“ . Pro
znechucení, nevděk a jak uvádí kronikář „nové pokrokové názory“ se postupně
vzdává většiny funkcí a 7. listopadu 1907 opouští i obecní výbor. Je mu téměř 50 let.
Aktivní učitelskou službu končí v roce 1915, v Radějově jej zastihl i konec 1. světové války a nové pořádky mladého Československa.
Julius Boháč, čestný občan, je nejčastěji jmenovanou osobností našich kronik a i přes
kontroverzní činy pozdního věku mu vděčná obec posílá v roce 1936 do Brna delegaci na jeho poslední cestu.
Možná je letošní rok plný významných jubileí dobrou příležitostí dát tomuto muži
trvalé místo mezi námi, na radějovském hřbitově, a ocenit tak jeho přínos pro toto
údolí z dob, které už nemají pamětníka. Je dokladem splnitelnosti smělých cílů jen
místními, na první pohled nedostatečnými prostředky.
Stanislav Javora

Julius Boháč
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Julius Boháč
Hrob č. 3/31729/17
Na strážnickém hřbitově , v koutě obráceném
k Radějovu, je jednohrob č. 31729. Hned mezi
ostatními padne do oka svým okázale vysokým
náhrobkem s dvojicí měděných schránek po stranách. Mezi jednoduchými obrubami bývá pěkně
upraven a bude tomu tak až do konce roku 2015,
kdy končí nájem tohoto místa. Příjdou noví nájemci, žula se vybrousí a stará jména ustoupí novým drahým zesnulým.
Se jmény na náhrobku a polorozpadlými, měděnkou potaženými urnami, pak vezme za své i část
důležité historie obce Radějov z přelomu 19. a
20.století. Tady, pod jemu příznačným obeliskem, totiž od roku 1936 odpočívá Julius Boháč,
nadučitel radějovské dvojtřídky. Nebyl osvíceným panovníkem, prezidentem, profesorem ani
uznávaným filosofem, ale činorodým člověkem,
který rozmnožoval jemu svěřené hřivny ku prospěchu všech.

Julius Boháč (1858-1936) přišel do Radějova v roce 1892 jako nadučitel
(ředitel) místní školy a žil tam až do poloviny 30. let 20. století. Jeho jméno je spojováno téměř se vším co na přelomu století posunovalo Radějov vzhůru na kulturním i
hospodářském žebříčku doby. Obec se tehdy zbavila stigma chudého, zaostalého a
přezíraného místa, kde i „hodiny šly podle radějovského plota“. Učitelování začíná
zpřísněním režimu školní docházky, někdy i přes tuhý odpor rodičů, kteří potřebovali
děti pro práce v hospodářství. Byl to těžký boj, protože ještě v roce 1901 píše do
školní kroniky, že po prázdninách je ve škole ze 180 jen 40 dětí. Tato snaha ale přinesla ovoce už v roce 1898, kdy z Radějova odchází do primy strážnického gymnázia první čtyři studenti. Mezi nimi je pozdější literát Štěpán Jež (1885-1970).
Nadučitel je v obci duší spolkové činnosti, často jako jednatel nebo alespoň jako pokladník. Zakládá obecní včelín, pořádá včelařské a ovocnářské přednášky, vede večerní hospodářskou školu a jako první podchycuje talent místních mladých maléreček lidových ornamentů. Ornamentům zůstává věrný až do roku 1920, kdy jím založená dílna končí.
V roce 1901 je mu obecním výborem jednohlasně uděleno čestné občanství. Ve zdůvodnění je vyzdvihována především jeho vedení i zásluha na založení vzájemné zá20

do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 9
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veškerých veřejných prostranství na území obce Radějov.
Veřejným prostranstvím jsou všechny prostory v intravilánu obce a v majetku obce dále specifikovány na
přiložené mapě.
Čl. 10
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených
v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 11
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10 Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 40 Kč
za umístění reklamních zařízení 100 Kč
za umístění zařízení cirkusů
10 Kč
za umístění skládek 10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10 Kč
Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
2500 Kč/rok
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
za umístění stavebních zařízení 200 Kč/měsíc
za umístění skládek 50 Kč/měsíc
za provádění výkopových prací 400 Kč/týden
za umístění reklamních zařízení 1000 Kč/rok
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6 500 Kč/měsíc

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 200 Kč/týden.
Čl. 12
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání
fakticky skončilo.
Ustanovení čl. 12 odst. 1 neplatí pro sazby poplatku stanovené v čl. 11 odst. 2 písm. c) a e) V těchto případech vzniká poplatková povinnost takto:
čl. 11 odst. 2 písm. c) – za umístění stavebních zařízení po 30ti dnech
čl. 11 odst. 2 písm. d) – za umístění skládek po 30ti dnech
čl. 11 odst. 2 písm. e) – za provádění výkopových prací po 10ti dnech
Ustanovení čl. 10 o ohlašovací povinnosti tím nezaniká.
Čl. 13
Splatnost poplatku
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 je splatný:
při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
při užívání veřejného prostranství po dobu delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 14
Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely.
Od poplatku se dále osvobozují kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, ohlašovací povinnost zůstává zachována.
ČÁST IV.
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT
Čl. 15
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na
území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.
Čl. 16
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10,- Kč.
Čl. 17
Splatnost poplatku
Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního roku.
Čl. 18
Osvobození a úlevy
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

Naše školka
V pondělí 19. prosince naděloval dětem ve školce
Ježíšek dárečky.
Pod stromečkem děti našly spoustu oblečků pro panenky, šaty pro princezny, auto z Lega a stavebnici auta
Street Snacks. Za tyto dárečky patří velké poděkování
Vám rodičům.
Z mateřské školy dostaly stavebnici Magformers, kreslící tabulky, panenku, obrázkové kostky, dětskou váhu
a plastové ovoce do kuchyňky.

Mile nás potěšily dárečky z daleké Kruščice - ze Srbska – dvě velké krabice sladkostí a omalovánky.
Přikládáme kopie děkovného dopisu od
paní učitelky Milady Marešové.

V pátek 6.ledna 2012 jsme slavili
svátek Tří králů. Děti si ve školce
nazdobily královské koruny,
v kostele se ustrojily od rochety od
ministrantů, společně jsme zazpívali
Ježíškovi u jesliček koledu My Tři
králové a potom děti s radostí vhazovaly penízky do kasičky andělíčkovi.

ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 19

učitelky z MŠ

Předmět poplatku a poplatník
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Rekord- nejdelší vánoční řetěz přátelství

Naše děti ze základní školy se zapojily do projektu „ Vánoční řetěz s největším počtem hvězd Freeport
Leisure s.r.o.“ neboli výroby nejdelšího řetězu přátelství, který byl nainstalován v pasáži OC Freeport
v Hatích u Znojma. Rekord byl do České databanky rekordů zaevidován dne 18.12.2011 v Hatích u
Znojma (délka papírového řetězu byla 700m, na kterém bylo nalepeno 4150 hvězd a na jeho výrobě se
podílelo a společnou sílu spojilo 2100 českých a rakouských dětí). Žáci naší školy, Martin Prečan a Michal
Potrusil, se akce v Hatích zúčastnili aktivně, splnili kvíz a zasoutěžili si. Za jejich reprezentaci je chválíme!
Koledování

„ Hou a hou a jdeme koledou…“ zpívaly děti a paní
učitelky ve středu dne 21.12.2011, při dopolední
koledě zasněženým Radějovem. Děti byly obdarovány sladkostmi a dárky. Všem srdečně děkujeme!
Největším dárkem tohoto dne byla i sněhová nadílka!
Pokud chcete vidět více fotek z našich akcí, stačí si
jen kliknout na www.zsradejov.cz
Šťastný nový rok 2012 Vám všem přejí děti, paní
učitelky a zaměstnanci ze Základní školy a Mateřské
školy Radějov!

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 20
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu
4,- Kč
Čl. 21
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního roku.
Čl. 22
Osvobození a úlevy
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
ČÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 23
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
V ohlášení poplatník nebo plátce uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka nebo plátce,
další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě
údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno,
příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být
vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 24
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 25
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná Vyhláška č. 6/2010 Obce Radějov ze dne 18. 3. 2010, o místních poplatcích.
Čl. 26
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

(Fotky a text Mgr. Jitka Prečanová)
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SDH Radějov
Začátkem letošního roku se naše zbrojnice konečně dočkala stavebních úprav, na které získala obec Radějov dotace. Kamna na tuhá paliva vystřídaly
radiátory, máme k dispozici malý kuchyňský koutek a WC. Také z nových plastových oken je hned veselejší výhled. Teď nás čeká nespočet brigádnických hodin,
které strávíme při konečných drobných úpravách. Ze staré budovy se tak stává modernější zbrojnice, odpovídající dnešním požadavkům.
Společnost Leoš Novotný, a.s. věnovala našemu sboru ke stému výročí
vzniku 50.000,- Kč. Vážíme si sponzorského daru a v nejbližší době z něj pořídíme
další nutné vybavení zásahové jednotky, jejíž členská základna se nám utěšeně rozrůstá.
Kromě techniky se snažíme prohlubovat své vědomosti v oblasti prevence i
požární techniky. Jako každoročně se i letos členové zásahovky zúčastní kurzů pořádaných Hasičským záchranným sborem v Hodoníně pro odbornost: velitel družstva,
strojník a nositel dýchací techniky.
Co se týká naší mládeže, družstva dorostenek a straších žáků se schází každý pátek na tréninku v tělocvičně.
V současné době připravují diskotéku pro své náctileté kamarády,
která se bude konat 18.2.2012
ve SSC Radějov pod názvem FIRE PÁRTY.

Vánoční cukrárna s dílničkami

Předvánoční beseda u cimbálu
SRPŠ při ZŠ Radějov a Kulturní sdružení Radějov
uspořádalo v pátek 16. 12.2011 tradiční
„Předvánoční besedu u cimbálu“ v sále sportovně
společenského centra.

V úterý 13.12.2011 na naší škole zavládla předvánoční atmosféra. Celá škola ožila zvukem vánočních koled, vůní vánočního punče a cukroví a štěbetáním dětí.

Děkujeme všem, kteří nás podporujete v naší činnosti.

V každé místnosti byla možnost si něco vytvořit, či
ochutnat. Všem, kteří se na Vánoční cukrárně
s dílničkami podíleli, bychom chtěli vyslovit poděkování za jejich nápady, čas a ochotu, kterými připravili ostatním nezapomenutelný zážitek.

Program byl velmi
pestrý, na pódiu se
vystřídalo spoustu
účinkujících, radějovské děti, dále CM
Včelínek a jako
novinka letos zazpíval radějovský ženský sbor. Za hosty
letos vystoupil folklorní soubor
Danaj a CM Krepina.
Celým večerem pak
provázela cimbálová muzika Strážničan, která
všem hrála k tanci i poslechu.

Co nás pálí?
V 90. letech došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší především díky plynofikaci obcí. Při využití zemního plynu a kvalitních paliv nedochází k tak výraznému
znečišťování ovzduší škodlivými látkami.

Díky p.Svejkovské si můžete tyto hezké, předvánoční okamžiky připomenout na těchto internetových stránkách. http://radejovfotky.rajce.idnes.cz/
Beseda_u_cimbalu_16._prosince_2011_Radejov
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Školní okénko
Kouzelník
Mikuláš
Dne 14.11.2011 zavítal za našimi dětmi do školy a V pondělí 5.12. 2011 k nám do školičky přišel
školky kouzelník. Předvedl jim několik vtipných sv. Mikuláš.
triků a kouzel a také je zapojil do čarování.

Beseda s paní knihovnicí
Za správnou odpověď na Mikulášovu otázku, básPaní knihovnice, Bc. Hanka Gazdová, si dne 15.11. ničku nebo zazpívanou písničku byli všichni obdapřipravila pro děti ve škole pohádkovou hodinu.

V posledních letech nás bohužel hlavně finanční situace nutí vracet se k topení
tuhými palivy, což se projevuje na zhoršené kvalitě ovzduší. Při pohledu na zimní
krajinu v Radějově se stále častěji setkáváme s takto romantickým pohledem:
Kouř z komínu se díky nízkému tlaku válí
po ulici a svým zápachem obtěžuje okolí.
Je to hlavně důsledek uzavření přístupu
vzduchu při hoření v kotli nebo spalujeme
nedostatečně vysušené palivo. V této situaci dochází k nedokonalému spalování,
tudíž uhlík (C), jako základní prvek chemického procesu hoření odchází z kotle
aniž by se jeho energie využila k přeměně
tepla.
1. místo oxidu uhličitého (CO2) vzniká dík nedokonalému spalování jedovatý oxid
uhelnatý (CO).
2. snižuje se účinnost kotle – CO je energeticky bohatý plyn, jehož vysoký obsah
ve spalinách znamená nízkou účinnost kotle.
Nedokonale spálený uhlík (C) se pak usazuje na vnitřních stěnách komínu
v podobě sazí. To je hmota,která je ještě schopná hořet. Pak můžeme být svědky
takovéto podívané:

Varhanní koncert
rováni balíčkem plným sladkostí a Mikulášovými
V adventním čase, jsme s dětmi navštívili kostel sv. dobrými radami.
Cyrila a Metoděje, kde jsme se zaposlouchali do Děkujeme, Mikuláši!
varhanního koncertu pod názvem „ České baroko“.

Vůbec nejhorším nešvarem je spalování domovních odpadů. Koho pálením odpadu nejvíce poškodíme?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu
jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.
Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou vznikat a čím jsou škodlivé. Množství látek závisí
na tom co spalujeme:
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Druh odpadu

Co vzniká

Čím škodí

Staré palety, dřevo z demolice,
rozbitý nábytek,
chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové
kartony

- dioxiny, furany a
další chlororganické
látky

PVC

fosgen

Plasty

ftaláty

Polypropylen
(PP), polyethylen
(PE), PET

- polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAU)

Dřevotříska, koberce, tapety

formaldehyd a další
aldehydy

Polystyren (PS)

styren

Celobarevné letáky a časopisy,
nápojové kartony
(tetrapak)
Pryž (guma)

těžké kovy

oxidy síry

Plasty, listí, tráva

oxid uhelnatý

Umělé textilie

čpavek, kyanovodík

14

rakovinotvorné, dlouhodobé
působení vede k poškození imunitního a nervového systému,
změnám hormonálního systému
(zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se
hromadí v těle
vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt;
nižší koncentrace: nemoci dýchacích cest
poškozují ledviny a játra,
způsobují vrozené vady. Některé
jsou rakovinotvorné
obsaženy hlavně v tmavém
kouři a sazích. Rakovinotvorné,
toxické a mutagenní vlastnosti.
Dlouhodobě se hromadí v těle
rakovinotvorné a mutagenní
účinky, dráždí oči a plíce, působí
alergie
rakovinotvorný, ve vyšších
koncentracích poškozuje oči a
sliznice. Dlouhodobé vystavení
jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy,
únavu, slabost a deprese.
toxické, do různé míry rakovinotvoné. Mohou způsobovat
vrozené vady
dráždí dýchací cesty. Ve
vyšších koncentracích způsobují
poškození plic
jedovatý, váže se na krevní hemoglobin
dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy
škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě

V roce 1911 vznikl velký požár na domku Hrachovských
č.10 od něhož shořelo celkem 13 chalup v Potokách.....
…proto dal tehdejší řídící učitel Julius Boháč podnět
k založení dobrovolného hasičského sboru v Radějově .
Z obecní kroniky
Je to smutná pravda, ale první výjezd naší zásahovky s nově pořízeným požárním vozidlem směřuje opět
k tomuto domu.
Uplynulo 100 let a neštěstí dům potkalo podruhé...
Přízemní rodinný dům dne 8. 2. 2012 večer zničil požár.
Obyvatelé domu nejdříve zpozorovali, že v místnostech zhasínají světla a přestávají fungovat elektrospotřebiče. V zápětí už na dveře bouchal muž ze sousedství a volal, že ze střechy stoupá kouř. Chvíli na to
už byly zřetelné i plameny.
Hlášení o požáru jsme přijali v 19:03 hodin. Při příjezdu naší jednotky a ostatních sborů byla střecha
stavení o půdorysu zhruba 15 krát 10 metrů celá v plamenech. Požár zlikvidoval i dřevěné stropy, které se
během zásahu začaly propadat do přízemí. Prohořelé
žhnoucí části stropů hasiči rozebírali a dohašovali
lokální ohniska hoření. Z požářiště vynesli do bezpečí
a ochladili dvě desetikilogramové propanbutanové
láhve. Byly nasazeny čtyři vodní proudy.
Celou akci komplikoval velký mráz. Krajské operační
a informační středisko HZS JmK na žádost velitele
zásahu vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a
na místo vyslalo další jednotky s cisternami. K požáru
se postupně sjely profesionální jednotky ze stanic
Veselí nad Moravou a Hodonín a dobrovolné jednotky z Radějova, Strážnice, Petrova, Vnorov a Veselí
nad Moravou. V 19:33 byl oheň pod kontrolou.
Silnice a cesta v blízkosti požáru byla pokryta silnou
vrstvou ledu. Správa a údržba silnic provedla
v nočních hodinách posypání silnice.
Rozebírání prohořelých stropů a dohašování požáru hasiči ukončili ve 22.32 hodin. Ke střežení požářiště na místě do rána zůstala jednotka dobrovolných hasičů Radějov. Také celý následující den strávili
členové SDH Radějov u požářiště a do večerních hodin pomáhali s likvidací a odvozem shořelého materiálu.
Při požáru nebyl nikdo zraněn, starší přízemní rodinný dům oheň zničil, částečně propadlý strop
v garáži poškodil i zaparkované auto, které plameny nezasáhly. Příčinu vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel
HZS JmK. Dosud zjištěné poznatky nasvědčují, že v domě začalo hořet od technické závady elektroinstalace.
Radomíra Mokrá

Já bych chtěl touto cestou moc poděkovat naší zásahové jednotce za aktivní
zásah a za následnou pomoc při vyklízení požářiště. Bylo vidět, že naše jednotka je
akceschopná a srovnatelná s ostatními jednotkami v okolí. Doufám ale, že její pomoc nebude dlouho potřeba, … nejlépe nikdy.
Děkuji i všem ostatním, kteří pomáhali jak při požáru, tak i při následném vyklízení. Ukázalo se, že nám není lhostejné neštěstí druhých.
Martin Hájek, starosta
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