ZPRAVODAJ OBCE

OBČASNÍK 2/2012

prosinec 2012

OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM
Děkujeme Farnosti Radějov za poskytnutí vánočního stromu.
Jiţ v létě se domluvilo, ţe na obecní vánoční stromek pouţijeme strom před farou, který ohroţoval kořeny faru a větvemi elektrické vedení.
Děkujeme téţ Igorovi Ţurmanovi, Radkovi Hořákovi a Martinovi Moţnarovi za pomoc.
Myslím, ţe nám letošní strom mohou široko daleko závidět.

Sotva napadlo trochu sněhu, uţ se nám objevili u obce a na mostě krásní sněhuláci.
Vypadá, ţe vydrţí i oteplení. :-)
Moc děkujeme!!!
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
jménem svým,
jménem všech zaměstnanců obecního úřadu
i jménem zastupitelů obce
Vám přeji příjemné prožití svátků vánočních v klidu a spokojenosti
a
úspěšné vykročení do nového roku 2013.
Martin Hájek, starosta

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN !
MEZI SVÁTKY BUDE OTEVŘENO :
čtvrtek 27. 12. 2012
pátek 28. 12. 2012

08:00 – 12:00
ZAVŘENO

ZAVŘENO
ZAVŘENO

pondělí 31. 12. 2012
úterý
01. 01. 2013
středa 02. 01. 2013

ZAVŘENO
ZAVŘENO
08:00 – 12:00

ZAVŘENO
ZAVŘENO
13:00 – 16:00

Pokladna bude 27. 12. 2012 uzavřena ve 12:00 hodin,
od této doby uţ hotovost v roce 2012 nebudeme přijímat.
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Váţení spoluobčané,
blíţí se konec roku 2012, který si dovolím označit za hektický, aspoň, co se týká dění
v obci.
Slavili jsme dvě významná výročí – 600. let od první písemné zmínky o
Radějově a 100. výročí vysvěcení našeho kostela. Při této příleţitosti jsme pořádali
během celého roku spoustu kultuních akcí s vyvrcholením začátkem července, vydali nádhernou publikaci „Radějov – minulost a současnost obce“. Velmi si cením toho, ţe jsme se dokázali všichni semknout a důstojně oslavit tato výročí. Chtěl bych
moc poděkovat všem, co se na hladkém průběhu oslav a vydání publikace jakkoliv podíleli. Byla to spousta práce. Oceňuji, ţe se do organizace zapojili i
všechny obecní sloţky. Nebudu nikoho vyjmenovávat, protoţe bych určitě na
někoho zapomněl a to nechci.
Další významným počinem byla stavba kanalizace a čistírny odpadních
vod, která dle mého názoru taktéţ dopadla úspěšně. V červenci se zahájil roční zkušební provoz a čistírna nám funguje bez váţných problémů. (Na jaře plánujeme, ţe
uděláme den otevřených dveří na čističce, abyste si ji také mohli prohlédnout). Podařilo se vyjednat opravu komunikací v celé šíři vozovky, byť v projektu bylo jen zapravení rýhy. Zároveň jsme sjednali i opravu dalších komunikací, kde stavba kanalizace neprobíhala, v celkové hodnotě 550.000,- Kč. I tady bych chtěl poděkovat všem,
kteří přiloţili sami ruku k dílu a pomohli s přípravou podkladů.
Částečně z rozpočtu na kanalizaci a částečně z rozpočtu obecního jsme nechali vybudovat nový chodník od školy po Novou ulic. V opravě chodníků plánujeme pokračovat, dle finančních moţností, i nadále. To jsou příjemnější stránky, co se týká kanalizace v obci. Uţ míň populární bylo sepisování smluv a vybírání stočného. V letošním
roce bylo stanoveno na 500,-Kč na osobu včetně DPH. Příští rok a další roky bohuţel
budeme muset dodrţovat stočné podle finanční analýzy stanovené Státním fondem
ţivotního prostředí, jinak hrozí sníţení nebo dokonce odebrání dotace. Na rok 2013
máme stanovenou cenu 35,52 Kč bez DPH za 1m3. Při spotřebě dle vyhlášky
428/2001 36 m3 na osobu a rok to vychází na 1279,- Kč bez DPH (při 14%DPH
1458,-Kč) na osobu a rok. Myslím si, ţe je to částka neúnosně vysoká. Budeme nuceni ji ale vybrat. Přemýšleli jsme nad nějakou kompenzací. Z tohoto důvodu se naše
obecní zastupitelstvo rozhodlo nezvyšovat vodné (15,-Kč/m3 bez DPH), nebude se
zvyšovat ani poplatek za komunální odpad (350,-Kč na osobu za rok, 500,-Kč za
chatu za rok včetně DPH) a nezvýšili jsme ani daň z nemovitosti. Jako jediná moţnost, jak vrátit aspoň část stočného se jeví, ţe částku ve dvou splátkách (květen, říjen
pošleme fakturu) vybereme a ti co ji včas uhradí „odměníme“ finančním darem ve
výši cca 500,-Kč na osobu, tak aby částka za stočné vyšla přibliţně 1000,-Kč na osobu a rok včetně DPH. Toto bude ještě upřesněno na lednovém zastupitelstvu.
Stavba kanalizace nám pomohla k tomu, ţe v Radějovce uţ netečou splašky,
ale přes léto nám tam neteklo vůbec nic. Bohuţel nám málo přitékalo i do vrtu obecního vodovodu. Dne 21. 08. 2012 jsme byli nuceni vyhlásit obecní vodu z důvodu
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sucha za nepitnou a vodu dováţet cisternami. Jelikoţ se situace nezlepšovala a výše
poloţená místa (Kopce) byli bez vody a hrozilo, ţe bude bez vody celá obec, po provedení rozborů jsme napojili na obecní vodovod studnu na ČOV a čerpali vodu z ní.
Jako kritické řešení nás to dočasně zachránilo, ale bohuţel nám to nevyřešilo dlouhodobý problém s našim obecním vodovodem. Krajská hygienická stanice vydala jasné
stanovisko, ţe uţ déle nehodlá tolerovat naše odkládání konečného řešení zásobování
pitnou vodou v obci (obecní vodovod byl schválen a zkolaudován v roce 1999 jako
dlouhodobé provizorium) a stanovila nám termín 31. 12. 2012, kdy se musíme vyjádřit, jak budeme problém řešit.
Máme tu dvě varianty:
1. hledat další vlastní zdroje pitné vody
Nechali jsme zpracovat hydrogeologický průzkum na studnu na čističce a na
studnu bývalého JZD. Výsledek - ano je moţné, ţe by tam vody mohlo být dostatek, ale byl by problém se zabezpečením kvality. Názor vedoucího odboru Ţivotního prostředí ve Veselí n. M. Ing. Michny, který by nový zdroj povoloval, “...
nebylo spolehlivě prokázáno, že vydatnost a jakost vody ze studny St2 (JZD) vyhovuje pro účely zásobování obyvatelstva obce pitnou vodou. Za takové situace
není rozumné zpracovávat projektovou dokumentaci řešící zapojení tohoto zdroje
do systému obecního vodovodu, neboť nelze předpokládat získání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani povolení k odběru vody.“
Museli bychom nechat udělat dlouhodobé čerpací zkoušky, ale ani ty by nám
patrně nezaručily hlavně kvalitu vody.
2. vybudovat přivaděč do Tvaroţné Lhoty a napojit se na VaK Hodonín
Jiţ v roce 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Havarijní propoj vodovodu“. Tehdejší stanovisko VaKu Hodonín bylo: „přivaděč vybudujte na vlastní náklady (projektová cena 4.741.800,-Kč včetně DPH), my vás napojíme, ale
budete muset od nás odebírat určité mnoţství vody a náklady na provoz obecního
vodovodu si ponesete sami“. Letos přišel nový návrh, ţe by přivaděč vybudoval
VaK na vlastní náklady a převzal by do správy i obecní vodovod. Cena vody
v Radějově by byla na stejné úrovni, jak v jiných obcích napojených na VaK.
Nabídka VaKu Hodonín platí do konce roku 2012, kdy budou rozhodovat o plánu
rozvoje na další roky.
Zastupitelstvo stálo před závaţným rozhodnutím, kterou cestou se vydat, zda vynakládat nemalé prostředky na velmi nejisté hledání vlastního zdroje. Navíc hygiena
hrozí neprodlouţením povolení k nakládání s vodami, které nám končí v roce 2014.
Nebo zda vyuţít mimořádné nabídky VaKu Hodonín. Zastupitelstvo se rozhodlo jít
cestou jistoty a jednat s VaKem Hodonín o moţném napojení. Jak to nakonec dopadne bude záleţet na sjednaných podmínkách. Určitě Vás budeme informovat.
Martin Hájek, starosta
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ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
Zastupitelstvo obce Radějov na svém zasedání 19.6.2012 vydalo Nařízení č,1/2012,
kterým se vydává trţní řád, kde je mimo jiné zakázán podomní prodej v obci.

Harmonogram svozu pytlů v roce 2013
pátek

25.1.2013

pátek

22.2.2013

pátek

22.3.2013

pátek

19.4.2013

pátek

31.5.2013

pátek

28.6.2013

pátek

26.7.2013

pátek
pátek

23.8.2013
20.9.2013

pátek 18.10.2013
pátek 29.11.2013
pátek 27.12.2013
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NEBEZPEČNÝ ODPAD a VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 2012
VYÚČTOVÁNÍ – celkem 81.300,- Kč
NEBEZPEČNÝ ODPAD – celkem 37.028,- Kč
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – celkem 44.272,- Kč
Nebezpečný odpad 07. 05. 2012 – VYÚČTOVÁNÍ
barvy, lepidla, pryskyřice,…
718 kg
ledničky (rozebrané)
3 ks
pneumatiky - osobní
83 ks
pneumatiky - nákladní
9 ks
oleje a tuky
9 kg
pesticidy
35 kg
rozpouštědla
7 kg
televizory (rozebrané)
0 ks
monitory (rozebrané)
0 ks
drobný elektroodpad
78 kg
léčiva
4 kg
kyseliny
1 kg
zásady
2 kg
azbest
42 kg
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
ŘÍZENÍ SBĚRU nebezpečného odpadu – pracovníci

Celkem s DPH zaplaceno 19.576,- Kč
12.319,- Kč
1.149,- Kč - (celé) 10 ks
zdarma
1.060,- Kč
576,- Kč
80,- Kč
601,- Kč
120,- Kč
0,- Kč
- (celé) 37 ks
zdarma
0,- Kč
- (celé) 5 ks
zdarma
zdarma
111,- Kč
17,- Kč
34,- Kč
932,- Kč
1.932,- Kč
645,- Kč

Velkoobjemový odpad 07. 05. 2012 – VYÚČTOVÁNÍ

Nebezpečný odpad 22. 10. 2012 – VYÚČTOVÁNÍ
barvy, lepidla, pryskyřice,…
560 kg
ledničky (rozebrané)
7 ks
pneumatiky - osobní
67 ks
pneumatiky - nákladní
5 ks
oleje a tuky
38 kg
pesticidy
26 kg
rozpouštědla
14 kg
televizory (rozebrané)
2 ks
monitory (rozebrané)
0 ks
drobný elektroodpad
165 kg
léčiva
2 kg
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
ŘÍZENÍ SBĚRU nebezpečného odpadu – pracovníci

Celkem s DPH zaplaceno 22.500,- Kč

Celkem s DPH zaplaceno 17.452,- Kč
9.608,- Kč
2.681,- Kč - (celé) 15 ks
zdarma
855,- Kč
320,- Kč
336,- Kč
446,- Kč
240,- Kč
332,- Kč - (celé) 21 ks
zdarma
0,- Kč
- (celé) 3 ks
zdarma
zdarma
57,- Kč
1.932,- Kč
645,- Kč

Velkoobjemový odpad 22. 10. 2012 – VYÚČTOVÁNÍ

7

Celkem s DPH zaplaceno 21.772,- Kč

600 let výročí zaloţení Radějova a 100 let od vysvěcení
místního kostela
Rok 2012 se stal pro naši obec Radějov, ukrytou mezi kopcem Ţerotínem a okolními
lesy mimořádně významným.
Radějov slavil hned dvě významná výročí. Letos je tomu 600 let od první písemné
zmínky o Radějově. Druhým významným výročím je 100 let od vysvěcení místního
kostela sv. Cyrila a Metoděje, který byl vysvěcen 24. června 1912.
Do té doby Radějovjané chodili na bohosluţby do Stráţnice, kde patřili do farnosti
sv. Martina. V Radějově byla jenom malá kaplička se zvonicí, cesty byly špatné a
často neschůdné, proto Radějovští touţili po svém vlastním kostele nebo aspoň po
větší kapli. Z popudu radního Antonína Salčáka č. 58 a několika občanů byl v roce
1890 zaloţen Fond pro výstavbu kaple, který začal shromaţďovat finanční příspěvky.
Během času se záměr stavby kaple změnil na výstavbu nového kostela. Poprvé byla
myšlenka o stavbě kostela přednesena na křesťanském cvičení v červnu 1898 P. Ignácem Zavřelem, který působil jako duchovní ve Stráţnici. Setkal se ale s obavami
chudých Radějovjanů, kteří často neměli ani na ţivobytí, přesto se ale, do přípravy
stavby kostela pustili.
Po mnohaletém úsilí, jednáních na úřadech, schvalování plánů a finančních sbírkách,
bylo v květnu 1909 započato s kopáním základů. Stavba rychle pokračovala, první
mše svatá v novém, ještě nevysvěceném kostele, byla slouţena 25 .prosince 1910 –
jitřní, celebrovaná P. Janem Vrtkem ze Stráţnice.
O povolení stavby kostela a zřízení samostatné Radějovské farnosti se přičinil ThDr.
Antonín Stojan, tehdejší poslanec říšského sněmu.
Přípravou oslav těchto výročí se začalo obecní zastupitelstvo spolu s místními sloţkami zabývat uţ v průběhu 2011. Přípravný výbor připravil předběţný plán akcí, do
kterého se zapojilo Kulturní sdruţení, hasiči, zahrádkáři, TJ Sokol, myslivecké sdruţení, rybáři, obě místní školy i další občané.
Jednou z prvotních záleţitostí byla příprava knihy o Radějovu, která byla svěřena
PhDr. Jiřímu Pajerovi ze Stráţnice. Spolu s kolektivem místních občanů, kronikářky,
pamětníků a odborníků byla zpracována a vydána velmi krásná kniha Radějov –
minulost a současnost obce, na kterou jsme my, Radějovjané, právem hrdí. Kniha
byla vydána nákladem 2000 výtisků.
Všechny kulturní a společenské akce od počátku roku byly tématicky zaměřené
k oslavám těchto výročí. Začaly plesovou sezónou, vítáním občánků, lampionovým
průvodem, školními akcemi a hudebním vystoupením hereckého souboru z Hvozdné.
Na Velikonoce byl uspořádán tradiční Košt slivovice a jiných destilátů. V jarním
období naši ochotníci sehráli divadelní hru Tetička z Radějova, kterou pro velký
úspěch opakovali třikrát.
V den stého výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje, 24. června, byla slouţena děkovná mše svatá, kterou za účasti místních kněţí celebroval veselský děkan P.
Vrba. Po mši byla děkanem poţehnána kniha o Radějově, za účasti PhDr. Jiřího Paje8

ra a všech autorů.
V neděli 1. července byla vernisáţí zahájena výstava Radějovjani sobě. Na úvod zazpíval nový ţenský sbor
s cimbálovou muzikou Včelínek. Na výstavě byly vystaveny
kroje, fotografie starého Radějova, práce občanů, výšivky,
paličkování, kraslice, obrazy, keramika a staré předměty a
náčiní pouţívané ve starých dobách. Výsledky své činnosti
zveřejnily i místní sloţky – hasiči, sportovci, myslivci,
schóla, zájmová sdruţení, o výzdobu školy, kde výstava probíhala, se postarali svými kresbami a výrobky naši školáci a
děti z mateřské školy.
Součástí výstavy byla i soutěţ o nejlepší fotografii ze současného Radějova, kterou vyhrál snímek „Druţička“ od autorky
Radky Mokré.
Výstava trvala tři týdny a setkala se
s mimořádným zájmem občanů Radějova, rodáků a návštěvníků ze širokého
okolí.
Hlavní oslavy byly soustředěny na cyrilometodějskou pouť. V předvečer pouti
4. 7. byla uspořádána zábava pro mladé,
na které zahrála legendární brněnská
kapela Kern a Wetesh.
Ve čtvrtek 5. 7. na svátek Cyrila a Metoděje se celý Radějov ustrojil do svátečního. Začala radějovská pouť a s ní
hlavní oslavy. Uţ od časného rána se v okolí kostela začaly objevovat stánky. Celý
den probíhal lidový jarmark, byly nabízeny perníky, proutěné zboţí, košíky, háčkované a drátěné ozdoby, dřevěné hračky, malované výrobky, figurky ze šústí, modrotisk, keramika, domácí sýry, pamětní mince a pouťové předměty.
V 10.30 hod. vyšel od fary za doprovodu dechové hudby průvod krojované
mládeţe, kněţí, zástupců obce, sloţek a
hostů ze sousedních obcí. Na zcela
zaplněném prostranství u kostela byla
slouţena slavnostní mše svatá na poděkování těchto výročí.
Po skončení mše sv. byly poutníci pohoštěni koláči a dobrotami, které připravily radějovské ţeny. Nechybělo ani
něco na zapití, nápoje nealko, víno,
pivo a radějovská slivovice.
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Odpolední program zahájila radějovská cimbálová muzika Včelínek, dětský folklórní
krouţek se svými tanečky a ţenský
pěvecký sbor, který měl ještě jedno
samostatné vystoupení v odpoledním
programu. Vystoupením souboru
Danaj a cimbálové muziky Krepina
přispěli k pestrému pouťovému odpoledni i sousední Stráţničané.
Bohatý program pokračoval na lidovou notu, zahrála horňácká cimbálová
muzika Petra Mičky, zazpíval muţský sbor Malina z Kozojídek. Své
místo v programu měly i duchovní
písně místní schóly i schóly Gaudete ze Bzence.
Horké odpoledne zakončil sbor Svatý Pluk z Uherského Hradiště, který svůj rytmický program opravdu „rozjel“.
Celodenního programu se zúčastnilo několik stovek návštěvníků, kteří si mohli nechat podepsat knihu autorem knihy o Radějovu PhDr. J. Pajerem.
Pouťový den zakončila večerní zábava při dechovce Švitorka a CM Petra Mičky na
prostranství u kostela.
Další den v podvečer pokračovaly oslavy neformálním setkáním občanů u táboráku
na farní zahradě, za účasti místních amatérských muzikantů. V sobotu se konala tradiční zábava u Bufetu U zastávky s hudbou Artemis.
Pouťové dny zakončili radějovští sportovci tradičním pohárovým turnajem na místním hřišti. Tento turnaj byl uspořádán i k 80. výročí zaloţení Sokola Radějov.
I akce pro děti, dětský den, byla tématicky zaměřena na historii a ţivot v Radějově.
Děti procházely Radějovem vytyčenou trasou, kde se na stanovištích setkaly
s Radějem – zakladatelem Radějova, s pány z Kravař, s nájezdníky Turky a Uhry,
vyzkoušely si ţivot bez elektřiny, stavěly kostel z krabic a v závěru hledaly
„habánský poklad“. V průběhu roku si učitelky z MŠ pozvaly kronikářku, která vyprávěla dětem, jak se dříve ţilo, jak si děti hrály a chodily do školy. Podobná beseda
o starém Radějovu proběhla i
v místní škole a děti velmi zaujala.
Děti ze základní školy spolu se svými učitelkami proţily celý týden, ve
kterém se seznamovaly se starým i
novým Radějovem a navštívily významná místa v obci.
Mezi významné akce patřilo i podzimní setkání radějovských důchodců s kulturním programem, ve kterém zahrály mladé cimbálky, vy10

stoupil dětský folklórní krouţek a ţenský pěvecký sbor. Dále byl uspořádán dětský
maškarní karneval a radějovské Martinské hody. Hody začaly v pátek stavjáním mája, v sobotu ráno si chasa vyţádala od starosty Martina Hájka právo uspořádat hody a
společně při dechovce se odebrala průvodem do kostela na hodovou mši. Po ní hody
pokračovaly zvaním občanů na večerní hodovou zábavu při dechovce Švitorka.
Předvánoční beseda u cimbálu s CM Stráţničan patří jiţ mezi tradiční kulturní akce.
V programu všechny přítomné potěšily za doprovodu CM Včelínek děti z folklorního
krouţku a radějovský ţenský sbor. Novinkou byla soutěţní ochutnávka vánočního
cukroví „O radějovskú vařaju“. Vyhrála paní Svejkovská Jana, čest chlapú uhájil
druhým místem Milan Suchánek, na třetím místě se umístila paní Šústková.

Celoroční program bude mít ještě pokračování. Setkáme se na Štěpánském pochodu
do Vrbovců a 27. prosince v 17:00 při Zpívání u vánočního stromu. Rok 2012 zakončí společný Silvestr 2012 ve Sportovně společenském centru a půlnoční ohňostroj.
Co říct závěrem? Dobré dílo se podařilo. Poděkování patří všem obětavcům, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu všech akcí v průběhu roku. Vynaloţeným úsilím přispěli ke slavnostní atmosféře a důstojnému průběhu oslav na úkor svého volného
času a mnohdy i osobních obětí.
Zvláštní poděkování naše obec vyjadřuje PhDr. Jiřímu Pajerovi a kolektivu autorů za
náročnou práci, kterou věnovali přípravě a vydání knihy o Radějovu.
Anna Krhovská
obecní kronikářka
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Školní okénko
Zahájení školního roku 2012/2013
Slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013 proběhlo v pondělí 3. září
2012. Přivítali jsme 9 prvňáčků. Celkem se na naší škole vyučuje 32 dětí. Všem
ţáčkům, paním učitelkám i zaměstnancům školy přejeme, ať se jim po celý školní
rok daří!
Beseda s CHKO Bílé Karpaty
Kouzelná jabloň a Kapr a jeho kamarádi byly výukové programy, které si pro
naše školní děti připravili, dne 14. září
2012, pracovníci CHKO Bílé Karpaty
z Veselí nad Moravou.

Putování Radějovem
Ve dnech 24.- 27. září. 2012 proběhl v základní škole projekt Putování Radějovem
věnovaný 600. výročí obce Radějov.
Ţáci v průběhu projektového vyučování získávali informace o historii Radějova i
současném vývoji obce. Připomněli jsme si téţ 100. výročí našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje v místním kostele s výkladem pana faráře. Významné bylo setkávání s osobnostmi Radějova.
Celý projekt byl provázen činnostním učením, ţáci plnili znalostní kvízy, učili se
zpívat radějovské písně, výtvarně zpracovávali návrhy na dětské hřiště, absolvovali
pohybové hry... Všichni ţáci obdrţeli pamětní list Putování Radějovem, upomínkové předměty věnované Obecním úřadem Radějov a drobné ceny, které věnovalo
ţákům SRPŠ při Základní škole a Mateřské škole Radějov. Díky projektu se ţákům dostalo hlouběji do podvědomí, odkud pochází a jak významná je jejich rodná
obec Radějov. Na vydařené fotky z projektu můţete nahlédnout na našich webových stránkách www.zsradejov.cz
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci projektu.
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Výstava ovoce, zeleniny a květin 2012
Ve dnech 6. a 7. října 2012 proběhla na naší škole Výstava ovoce, zeleniny a květin,
kterou pořádalo ČZS ZO Radějov. Děti si mohly zasoutěţit o nejvydařenější vyřezanou dýni, či sloţit báseň. Exponáty a výtěţek z této výstavy byl předán ZŠ a MŠ Radějov a ti jej následně věnovali SRPŠ na realizaci, „Hřiště pro děti“. Tímto moc děkujeme!

Beseda s paní knihovnicí
V pátek dne 19. října 2012 zavítala mezi
nás paní Matoušková, která je novou
knihovnicí místní knihovny a současně
vede i čtenářský krouţek, kde děti objevují kouzelný svět knih.
Celoroční projekt „Příprava na ţivot
aneb čím budu“
I kdyţ si to neuvědomujeme, kaţdé povolání je zajímavé, zvláště pro děti, které
ještě nemají takové představy a zkušenosti.
13

Pro přiblíţení různorodých povolání jsme
zahájili v letošním školním roce 2012/2013
projekt týkající se prezentace rodičů o
svém povolání: „Příprava na ţivot aneb
čím budu“.
Paní Hanka Stuchlíková byla první, která
si pro naše děti připravila dne 23. října
2012 zajímavou besedu o svém povoláníučitelky MŠ.
Ve čtvrtek dne 29. listopadu 2012 přišla
mezi nás do školy další maminka, která nám poutavě přiblíţila své zaměstnání- paní Mgr. Martina Wilczkeová,
lektorka výchovně vzdělávacích programů

Pohádková minišou
V pondělí 12. listopadu 2012 k nám zavítal
z hudební agentury pan Petr Toman
s programem „Pohádková minišou“. Celým pořadem nás provázely známé pohádkové melodie z oblíbených filmů a pohádek, děti ze ZŠ i MŠ se staly členy kapely,
doprovázely na rytmické hudební nástroje, s chutí si zatancovaly a pokusily se sloţit
školní hit.
Mikuláš
Ve středu 5. prosince 2012 přišla mezi nás vzácná návštěva
– svatý Mikuláš. Naše děti byly krásně ustrojené za andílky
a čerty. Nejprve si je Mikuláš poslechl s připravenými básničkami, písničkami, potom je obdaroval sladkostmi,
„zlobivcům“ pohrozil a méně statečné povzbudil.
Radujme se, veselme se …
Čerty, Mikuláše, anděla, tajemné Lucky, ty všechny
jsme potkali ve stráţnickém skanzenu, kde jsme se ve čtvr14

tek 6.prosince 2012 zúčastnili předvánočního programu s názvem Radujme se,
veselme se.
Vánoční tvoření
Ve čtvrtek dne 13. prosince 2012 jsme se
zastavili ve shonu předvánočních dní na
tradiční akci naší školy pod názvem Vánoční tvoření. Chodby opět provoněla
vůně punče a jehličí. Linula se zde vánoční hudba a dětské štěbetání. Přivítala nás
usměvavá paní ředitelka, bíle oděné Lucky, dílničky šikovných maminek, babiček
a paních učitelek.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci
dílniček podíleli.
Fotky z Vánočního tvoření a z akcí školy naleznete na stránkách
radejovfotky.rajce.idnes.cz,
www.zsradejov.cz

Šťastné Vánoce, do nového roku 2013 pevné zdraví,
opravdovou radost
a spoustu krásných záţitků z akcí, které nás příští rok čekají
všem přejí děti, paní učitelky a zaměstnanci ZŠ a MŠ Radějov
Text a fotky vloţila Mgr. Jitka Prečanová
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Okénko mateřské školky
Na školní rok 2012/2013 je v mateřské škole zapsáno 28 dětí, z toho je 11 dětí předškolního věku. Nově přijatých dětí je 8.
Od začátku školního roku se v mateřské
škole uskutečnilo mnoho zajímavých akcí:
Vzdělávací a informační středisko Bílé
Karpaty si pro děti připravilo výukový
program Ptačí říše. Děti se blíţe seznámily s ţivotem ptáků a pozorovaly ţivého holuba, kterého nakonec vypustily
před školou zpět k domovu. A v prosinci
jsme se opět setkali při programu Kapr a
jeho kamarádi, aby děti poznaly svět
pod vodní hladinou.
Děti přispěly svými výtvarnými pracemi na zdařilou
výstavu místních zahrádkářů, měly moţnost vyzkoušet si netradiční výtvarné techniky a poznaly,
ţe ovoce a zelenina je důleţitá pro naše zdraví.
Vydařilo se tradiční pouštění draků na kopci u obrázku ke Tvaroţné Lhotě. Velká účast dětí,rodičů i
ten správný vítr přispěl k pěknému záţitku.
V průběhu podzimních měsíců děti pozorovaly změny
v přírodě, s pomocí skřítka Podzimníčka poznávaly
zajímavé rostliny a keře, které rostou v našem okolí a učily se tvořit domečky pro skřítka z přírodnin.
Naučily se spolupracovat na společné práci při
lepení maxi šneka z kousků tapet na výzdobu jídelny.
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Děti se učily poznat a pojmenovat hlavní
části těla a vědět, ţe se naše tělo mění
v průběhu růstu. Nejvíce děti zaujalo
doplňovat kresbou svůj portrét a cvičení
podle písniček.
Další poznatky děti získaly při seznamování s rodinou a jejími členy. Povedlo se
nám zahrát pěknou pohádku O třech
prasátkách,vytvořit si domeček pro panenky.
V měsíci listopadu se děti učily o
zvířátkách, která ţijí v okolí Radějova, čím se ţiví a jak se o ně staráme
v zimě. Společná vycházka
s myslivcem p.Petrem Moţnarem ke
krmelci s dobrotami pro zvířátka, byla
pro děti zajímavá i proto, ţe celou
cestu mohly doprovázet loveckého
psa Bena.
V tyto dny ţijí děti ve školce těšením se
na Vánoce.Jsou to nejkrásnější svátky
v roce,ale pro děti i pro nás je to také
spousta práce . Zdobíme vánoční stromeček,čteme si biblický příběh o narození jeţíška,vyrábíme dárečky, přáníčka,krášlíme prostory školky ,
chodby a jídelny,zpíváme si koledy,
poznáváme tradiční vánoční zvyky a
vedeme děti ke vzájemné úctě při předávání vánočních přáníček při koledování po Radějově.
A nesmíme zapomenout na sladkou nadílku pro děti od sv.Mikuláše a jeho druţiny,na hry v kostýmech andělů a čertů, na vyprávění o adventu a o přicházející
zimě, na spoustu her a říkadel.
Fotografie z většiny akcí si můţete prohlédnout na stránkách školy na
www.zsradejov.cz ve fotogalerii MŠ.

Krásné Vánoce a bohatého Jeţíška všem v Radějově přejí děti a
učitelky z mateřské školy.
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Obecní půjčovna krojů
Začátkem podzimu jsme se přestěhovali do nových prostor - do rodinného domu
manţelů Píţových. Touto cestou bychom rádi poděkovali rodině Oselkových za
předchozí spolupráci, a za současnou spolupráci patří panu Josefu Píţovi náš velký dík.
Za půjčovné, vybrané v roce 2011, byly pořízeny zejména muţské a dětské třaslavice - celkem bylo vybráno 1.500,- Kč.
Kulturní sdruţení Radějov, které obecní půjčovnu spravuje, také v listopadu pořídilo k vloni kupovaným novým muţským nohavicám tři nové opasky.
Za půjčovné z letošního roku pořídíme muţské kordule.
Naše poděkování patří také všem šikovným maminkám a babičkám, které nám
kroje pomáhají zdarma opravovat či šít nové díly, i těm, kteří nám nedávno darovali větší mnoţství různých krojových dílů - paní Emílii Petrové, paní Marii Šárníkové, paní Marii Tomečkové a paní Gertrudě Vaculovičové.

Moc děkujeme „krojařkám“ za jejich obětavou práci. Díky nim
je vidět radějovský kroj nejenom u nás, ale obdivovali jej i návštěvníci Stráţnického vinobraní.
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ZAHRÁDKÁŘI
V uplynulých měsících se uskutečnily tři akce:
První z nich byla s menším časovým posunem, neţ bývá zvykem, zájezd na koupání do Velkého Meděru.
Další akcí byla výstava ovoce, zeleniny a květin, pořádaná ve spolupráci se ZŠ
Radějov. K ochutnání byly připraveny také pokrmy a nápoje z ovoce a zeleniny,
soutěţ o nejhezčího dýňového strašáka, dětský koutek, výborný burčák, kaţdý z
návštěvníků dostal Kuchařku, obsahující recepty na vystavené dobroty. I přes
slabou účast se podařilo na vstupném a z prodeje burčáku vybrat téměř 2700,- Kč,
celá částka byla předána SRPŠ jako příspěvek na obnovu dětského hřiště na farské zahradě. Veškeré náklady na realizaci výstavy hradil ČZS ze svých zdrojů.
Jsme rádi, ţe po delší časové odmlce se opět navázalo na dřívější tradici, pro příští rok máme plány a představy ještě ambicioznější:) Pokud máte chuť se přidat s
nápadem či pomocnou rukou, kaţdého zájemce o členství, zejména z řad mladších spoluobčanů, rádi Vás přivítáme.
Poslední, neméně příjemnou akcí, byl autobusový zájezd na podzimní Floru
Olomouc, Všichni účastníci zájezdu získali zdarma vstupenku na výstavu.
Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a do roku 2013 vše nejlepší.
Pavel Sochor
předseda ČZS ZO Radějov

ČZS ZO Radějov ve spolupráci s Obcí Radějov
vyhlašuje na rok 2013 soutěţ:
1.

O nejkrásnější předzahrádku v obci Radějov

2.

O nejkrásnější truhlík - nejkrásnější květinovou výzdobu domu v
obci Radějov
Podrobnější informace budou zveřejněny ve Zpravodaji počátkem roku 2013.
Vítězové získají hodnotné ceny.
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TJ SOKOL Radějov
Trocha sokolského bilancování s koncem roku 2012
Ke konci roku se patří trochu zbilancovat blízkou, v našem případě i vzdálenější historii ve vývoji našeho fotbalového klubu Sokol
Radějov. Navíc v roce, kdy jsme dospěli k našemu desetiletému strategickému cíli.
Jako předseda jsem jiţ řadu let součástí klubu a podílím se na
rozhodnutích, které jsme za tu dobu museli jako členové výkonného výboru učinit.
Myslím, ţe s odstupem doby lze konstatovat, ţe se nám vyplatilo vţdy myslet minimálně o desítku let dopředu, kdyţ jsme dělali strategická rozhodnutí. V roce
2002 jsme určili směr, kam se klub bude ubírat a co je třeba udělat pro to, aby jednou v radějovském fotbale zase hrála většina radějovských chlapců.
Naši snahu začátkem nového století mnoho fanoušků nechápalo, například
v tom, proč jsme do druţstva muţů přivedli od roku 2002 řadu fotbalistů z jiných
klubů. Sklízeli jsme za toto rozhodnutí kritiku z mnoha stran, ale věděli jsme, ţe
pro klub je to nejlepší a nevyhnutelná cesta. V té době bylo toto rozhodnutí nezbytné, jelikoţ druţstvo muţů nemělo hráče a byla otázka krátkého času, kdy zanikne.
Druţstvu muţů chyběli na doplnění kádru dorostenci, které klubu v té době také
chyběli a bylo jisté, ţe ještě několik let je mít nebude. Svou soutěţ hráli, pouze
ţáci. Protoţe jsme potřebovali překlenout tuto generační desetiletou pauzu a vedení se dařilo získávat prostředky, mohlo zkušené a perspektivní hráče na delší období do druţstva muţů přivést. Současně jsme cíleně podporovali ţákovské druţstvo
a pěstovali tak budoucnost, coţ se mělo projevit po deseti letech. Cílem našeho
snaţení byl rok 2012, coţ je právě letošní rok.
Jelikoţ se vedení klubu do druţstva muţů podařilo přivést řadu velmi kvalitních
fotbalistů, díky nim a jistě také díky ostatním radějovským fotbalistům, jejichţ
přístup a výkony se vedle těchto zkušených hráčů radikálně zlepšily, začala se úroveň hry rapidně zvyšovat. Vedení klubu se rozhodlo vzhledem ke vzrůstající kvalitě druţstva muţů podpořit snahu hráčů i trenérů v jejich postupových ambicích.
Tak nastala léta vítězných taţení a postupů. V Radějově se hrál velmi kvalitní
fotbal a dá se říci, ţe se o naší vesnici vědělo nejen v našem hodonínském okrese,
ale i ve všech okresech v okolí. Fotbalisté dělali své obci velmi dobrou reklamu a i
díky častým článkům v okresním tisku všichni věděli, kde Radějov leţí. Fotbalové
euforii nakonec podlehli i ti, kteří v úvodu příchod fotbalistů z jiných klubů kritizovali a s klubem nakonec slavili vítězství a postupy. V té době Sokoli udělali
spoustu práce na dokončení a vylepšení celého sportovního areálu. To vše by ale
nebylo moţné bez obětavé a cílevědomé práce vedení klubu, všech
trenérů a vedoucích jednotlivých druţstev. Jistě také bez většiny členů
Sokola a podpory všech partnerů klubu včetně Obce Radějov.
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Toto období vyvrcholilo v roce 2007, kdy klub slavil 75. let kopané v Radějově a
současně druţstvo muţů postoupilo po 29-ti letech do elitní okresní soutěţe – Okresního přeboru! Krásné oslavy, za nádherného počasí sledovaly stovky diváků.
V předzápase hráli ţáci Radějov-Tvaroţná Lhota. Před hlavním benefičním utkáním
Radějov-Výběr hradišťska (ve kterém hrál internacionál Miroslav Kadlec) byli oceněni zástupcem OFS a ČSTV Hodonín vybraní dlouholetí funkcionáři Sokola a také
bylo oceněno klubovým vyznamenáním 9 nejstarších ţijících bývalých radějovských
fotbalistů.
Ţákovské druţstvo se ke spokojenosti vedení klubu ve svých výkonech stále zlepšovalo a výsledkem práce trenérů bylo vítězství v soutěţi v roce 2008. V roce 2009
bylo konečně zaloţeno druţstvo dorostu. Podávalo stále se lepšící výkony a zásluhou
poctivé a cílevědomé práce trenérů dokonce v roce 2012 postoupilo do Okresního
přeboru!
To vše zapadalo do desetiletého strategického plánu klubu.
Druţstvo muţů vydrţelo hrát v nevyšší okresní soutěţi 4 sezony. Z důvodu postupného odchodu klíčových hráčů do jiných klubů a soutěţí byl kádr druţstva oslabován. Po sestupu do III. třídy jsme začali budovat nové mladé druţstvo převáţně sloţené z radějovských odchovanců s několika zkušenými hráči. V sezoně 2012-13 bylo
druţstvo muţů jiţ pravidelně na soutěţní utkání doplňováno hráči dorostu.
Současná situace odráţí přesně cíle desetiletého strategického plánu vedení klubu.
Jediné co jsme nemohli ovlivnit jsou počty narozených chlapců v jednotlivých letech. Z tohoto důvodu, po sezoně 2012-13, budeme bohuţel nuceni pro nedostatek
radějovských fotbalistů ukončit činnost druţstva dorostu. Většina věkem končících
chlapců přejde do druţstva muţů. Takto mladý kolektiv má perspektivu činnosti minimálně dalších 10-ti let.
Do té doby budeme pracovat na výchově našich malých fotbalistů, kteří dnes hrají
v kategorii mladších ţáků. Práce s mládeţí je pro kaţdý klub jistě velmi důleţitá. Je
však také velmi náročná. Zejména na malých vesnicích, jako je Radějov, kde je
chlapců v posledních letech nedostatek. Proto bych chtěl poděkovat trenérům a všem
obětavým rodičům, kteří se na činnosti ţákovského druţstva podílejí.
Přes všechny potíţe a překáţky, které ve své činnosti v současné době musí Sokoli neustále překonávat, budoucnost radějovského fotbalu vidím optimisticky. Kdo by
na začátku této fotbalové sezony předpokládal, ţe po podzimním kole bude druţstvo
muţů na 2.místě v tabulce III.tř.sk B a dorost na 4.místě v tabulce Okresního přeboru?!
Fotbal patří jiţ 80.let k ţivotu naší obce. Sokoli se budou snaţit, aby tomu tak
ještě dlouhá léta bylo a občané Radějova rádi přišli své chlapce povzbudit a podpořit
nejen na hřiště.
Jménem Výkonného výboru TJ Sokol Radějov a všech fotbalistů Vám přeji krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2013.
Vítězslav Hudeček
Předseda TJ Sokol Radějov
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CHARITA STRÁŢNICE
NABÍDKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
Charitní pečovatelská sluţba a sluţba osobní asistence nabízí osobám se sníţenou
soběstačností svou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu - oblékání, hygiena,
pomoc s údrţbou domácnosti, s nákupy, s přípravou či podáním jídla, pomoc
s vyřizováním úředních záleţitostí, doprovody k lékaři, na úřady…
Uţivateli našich sluţeb zůstává svoboda v rozhodování, jeho zvyklosti, prostředí a
přirozené vazby. Získá odbornou pečující pomoc prostřednictvím našich zkušených
pracovnic s lidským přístupem. Rodiny pečující o své blízké mohou vyuţít sluţeb
v době, kdy potřebují být v zaměstnání nebo si potřebují odpočinout.
Další informace Vám ráda poskytne vedoucí těchto sluţeb Marie Kristoňová
v kanceláři Charity Stráţnice, případně na telefonu 739 524 380. Informace můţe
rovněţ poskytnout sociální pracovnice Bc. Jarmila Mičková v Charitě Stráţnice nebo
na telefonu 518 333 036. Pomůţeme a poradíme vám s vyřizováním příspěvku na
péči, příspěvku na mobilitu nebo s pořizováním či zapůjčením kompenzačních pomůcek.
Sluţby poskytujeme ve Stráţnici, Radějově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvaroţné Lhotě.
Nezůstávejte sami a v nejistotě, vyuţijte nabídky našich terénních sluţeb.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Na začátku roku 2013 opět proběhne Tříkrálová sbírka po celé ČR.

V Radějově budeme koledovat
v sobotu 5. ledna 2013 od 12.30 hod.
Koledovat mohou i předškolní děti v doprovodu vedoucího skupinky. Vedoucí sku22

piny koledníků musí být osoba starší 18 let, například rodiče, někdo blízký, či jakýkoli dobrovolník. Prosíme zájemce, kteří by byli ochotni doprovázet koledníky po
bytech a domech, ať se nahlásí. Pověřená kontaktní osoba je paní Lakosilová, tel.
518 337 006 nebo Štípská, mobil 776 465 186.
Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání kresleného filmu „Madagaskar 3“,
které proběhne v únoru v Kulturním domě ve Stráţnici.
Doufáme ve Vaši pomoc, zároveň děkujeme za ochotu a pomoc v loňském roce. Výnos Tříkrálové sbírky roku 2012 byl zčásti pouţit na potřeby Charity ČR (42%) a
zbylá část pro zakoupení potřebného osobního automobilu a přímou pomoc sociálně
potřebným v našem regionu.
Místní koordinátor TK sbírky Charity Stráţnice
Ing. Marie Jurasová , tel: 518 333 036, mobil 604 968 202.
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Malovaný kraj
Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který
začal být vydáván jiţ v roce 1946. Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním
folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji téţ o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských
akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě
obcí. Moţnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o
historii a folklor svého domova.
Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo
město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Radějova a okolí.
Stejně tak můţe být článek o Radějově uveřejněn v některém z příštích vydání periodika
Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můţete se o tom přesvědčit třeba na
www.malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější informace o časopise, či na
www.publero.com, kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout
v elektronické podobě.
Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463; malovanykraj@seznam.cz) Vám na vyţádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu
zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je moţno vyřídit téţ předplatné jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region.
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Povídání o habánských sklepech v Radějově
Návštěvníci Radějova si přečtou na panelu u autobusové zastávky u kostela,
ţe v Radějově se tradovaly pověsti o pokladech v habánských sklepech v horách. I
kdyţ odborníci tuto skutečnost zpochybňují, dovolím si k tomuto tématu přispět několika vzpomínkami.
Po 2. světové válce nebyl ţivot v podhorské obci lehký, proto my děti jsme
touţily najít tyto ukryté poklady.
Přispívala k tomu svými pověstmi také znamenitá vyprávěčka, moje tetička
a sousedka Marie Sečková (nar. 1900), která poutavě vyprávěla o strašidlech, tureckých vojnách, ale i o habánských pokladech, které ukryli v pohraničních horách při
svém vyhnání z Moravy. Jednou to byl strašidelný pes, jindy obrovský had, kteří
hlídali tyto poklady a vetřelce zahubili.
Náš zájem podnítil i řídící učitel a nadšenec pro archeologické nálezy Josef
Břeský (byl přesvědčen o habánských pobytech v pohraničním katastru Radějova).
Pozval významného keramika Heřmana Landsfelda ze Stráţnice, aby s námi o svých
nálezech a vykopávkách besedoval. Pan Landsfeld nás poţádal, abychom střepy vyorané na polích neházeli na kamenice u polí, ale předávali je panu řídícímu.
Kdysi jsem se svým bratrem doma hledal na půdě staré známky (vystříhali
jsme přitom i kolky z úředních listin), za trámem jsem objevili zajímavý kahánek ke
svícení lojem, nůţky na stříhání ovcí a další neobvyklé předměty. Naléhali jsme na
našeho stařečka (nar. 1864), aby nám řekl, k čemu tyto staré věci slouţily. Stařeček
se všelijak vymlouval a věci někam ukryl, ale byli jsme neodbytní.
Kdyţ mně bylo 8 nebo 9 let, jeli jsme se stařečkem s vozem na trávu do
Kocúrovů (dnes je tam hřiště TJ Sokol Radějov) „hore Babylonem“ (nad lesní správou u obrázku). Stařeček byl velice zamyšlený, najednou mávl bičem vlevo do Starého háje a povídá: „Včil ti řeknu, co sem eště nikomu neřekl.“ Rozpovídal se o tom,
jak jako mladý svobodný mládenec lámal kámen ve Starém háji na vydláţdění dvora.
Najednou se mu propadl ţelezný sochor do nějaké jeskyně. Stařeček zvětšil otvor,
osekal smrček a vlezl po něm dovnitř hledat ztracený sochor. Ve tmě nahmatal kahánek, nůţky a pár drobností a vypravil se domů pro ţebř a svíčky.
Kdyţ se vrátil, čekal tam neznámý hajný, který mu řekl, ţe jeho rodina hlídá
habánské sklepy. Stařeček musel zaházet jámu a přísahat, ţe ani na smrtelné posteli o
tom nikomu neřekne, jinak ţe si ho najde. Víc o tom uţ nikdy nemluvil, věci jsme jiţ
nenašli, ani můj tatínek o tom nic nevěděl.
Jiří Pajer v publikaci Radějov minulost a současnost obce (2012) v kapitole
Folklorní projevy na str. 226 uvádí také stařečkovo jméno v souvislosti s pověstmi o
habánských sklepech v Radějově.
František Sečka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 17. 12. 2012 má Radějov 847 obyvatel.
V roce 2012 došlo k těmto změnám obyvatelstva:
NAROZENÍ
ÚMRTÍ
PŘIHLÁŠENÍ
ODHLÁŠENÍ

9 dětí
14 osob
39 osob
4 osoby

Letos se narodily tyto děti:
Babec Otto
Smaţenka Martin
Štefek Filip
Vrána Marek
Můčka Jakub
Vavřík Filip
Šváchová Adéla
Král Samuel
Lekeš Ondřej

če. 344
čp. 125
čp. 239
čp. 156
čp. 109
čp. 183
čp. 6
čp. 112
čp. 91

Do jejich života jim přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Šmach Jan
Haraštová Helena
Hazuzová Růţena
Horňák František
Hlupík Jan
Novák Josef
Štípský Jan
Štípský Josef
Němec Oldřich
Oselková Stanislava
Mikešková Jaroslava
Helísek Pavel
Mlýnková Antonie
Tomšejová Marie

čp. 259
čp. 86
čp. 100
čp. 176
čp. 18
čp. 312
čp. 183
čp. 26
čp. 230
čp. 56
čp. 208
čp. 45
čp. 132
čp. 66

ve věku 78 let
ve věku 87 let
ve věku 86 let
ve věku 60 let
ve věku 85 let
ve věku 71 let
ve věku 71 let
ve věku 93 let
ve věku 80 let
ve věku 54 let
ve věku 72 let
ve věku 89 let
ve věku 82 let
ve věku 87 let

Čest jejich památce.
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KULTURNÍ AKCE
2012
středa 26. 12. 2012
ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
čtvrtek 27. 12. 2012
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU -17:00
pondělí 31. 12. 2012
SILVESTR 2012 - začátek ve 20:00 , v sále SSC, ohňostroj a občerstvení zajištěno, slosovatelná vstupenka: 250,- Kč, předprodej
vstupenek u paní B. Kasalové - 724/ 276 394
KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ SDRUŢENÍ OBCE

2013
sobota 5. 1. 2013
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - od 12:30 - CHARITA STRÁŢNICE
pátek 11. 1. 2013
Myslivecký ples - MS VRCHY RADĚJOV
sobota 19. 1. 2013
Hasičský ples - SDH RADĚJOV
sobota 16. 2. 2013
63. Maškarní ples - TJ SOKOL RADĚJOV
sobota 23. 2. 2013
Školní ples - SRPŠ RADĚJOV

