STRÁŢNICKÉ VINOBRANÍ 2013

ZPRAVODAJ OBCE

Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízneň počasí Vinobraní ve Stráţnici zúčastnili.

OBČASNÍK září 2013

Váţení spoluobčané,
skončily letní měsíce a s nimi i doba dovolených a prázdnin. Děti nastoupily do nově
vymalované a částečně zrekonstruované školy a školky. Doufám, ţe se jim v „nové
škole“ bude líbit a budou do ní rády chodit. Původně jsme sice plánovali s výměnou
oken a vstupních dveří provést i zateplení fasády a stropu. Poţádali jsme o dotaci ze
Státního fondu ţivotního prostředí. Abychom splnili poţadavky na poskytnutí dotace,
museli jsme upravit projekt a cena se pak vyšplhala na závratných 4,5 milionu Kč.
Dotace nám byla přiznána, a to ve výši cca 2 miliony Kč, přičemţ bychom museli do
konce roku dofinancovat 2,5 milionů Kč z našeho rozpočtu. Na to jsme letos neměli
dostatek finančních prostředků. Jelikoţ ale okna a dveře ve škole byly v opravdu
havarijním stavu, rozhodli jsme se jít vlastní cestou postupné rekonstrukce bez vyuţití dotace. Rozdělili jsme zateplení na dvě etapy. V první řadě bylo potřeba vyměnit
okna a dveře. Vyhlásili jsme výběrové řízení a vyhrála firma MSO Kyjov s cenou
678.250,-Kč včetně DPH. Myslím, ţe se akce povedla, okna dle návrhu ing. arch.
Machálka se mi líbí (doufám, ţe většině z Vás) a hlavně, ţe budou funkční. V příštím
roce plánujeme školu zateplit a udělat novou fasádu. Cena by neměla přesáhnout
jeden milion. Rekonstrukce školy nás tedy bez dotace vyjde na méně peněz neţ s
dotací.
Kanalizace
Letos v červenci skončil zkušební provoz naší čistírny odpadních vod. Myslím, ţe
hlavní účel kanalizace plní dobře - v Radějovce netečou splašky (pokud tam někdo
nevysype listí, jablka, suť, či jiné nepatřičnosti). Bohuţel nám přinesla i nepříjemnost
v podobě vybírání stočného. Jak jsme jiţ informovali vloni, stočné jsme nuceni vybírat dle finanční analýzy ve výši 1.471,-Kč/os./rok. Zastupitelstvo ale schválilo, ţe
vrátí část poplatku za stočné:
Schválení vrácení čá sti poplatku za stočné – peněţní dar občanům
Podmínky přiznání peněţního daru
- Na dar budou mít nárok obyvatelé domů s č. p. v obci (i chalupáři), kteří budou mít
podepsané smlouvy s obcí na odvod odpadních vod a budou mít řádně uhrazeny
všechny platby za likvidaci odpadních vod za rok 2013.
- V případě připojení na obecní kanalizaci během roku 2013 bude výše daru 40,-Kč/
měsíc v souladu s platností smlouvy.
- Dar bude vyplacen v hotovosti na OÚ v prosinci 2013 v termínu, který bude určen.
- Pokud nebude dar vybrán do 29. 12. 2013, nárok na něj zaniká.
- Výše daru není závazná, v případě nepříznivé finanční situace ji můţe poskytovatel
sníţit nebo zrušit.
- Na výši daru bude v rozpočtu obce rezervována částka ve výši 360.000,-Kč.
- Příspěvek ve výši 800,-Kč na osobu/rok dostane občan, který má vybudovanou přečerpávací stanici, kde není technicky moţné se spádově napojit na kanalizaci.
Stočné za druhé pololetí se bude vybírat začátkem prosince. Kaţdý obdrţí fakturu.
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KULTURNÍ AKCE 2013
28. 9. 2013 - KOUZELNÝ RADĚJOV - ČESKÉ POHÁDKY - ve 13:00 hodin,
na farské zahradě, při nepříznivém počasí se bude akce konat v SSC - SDH
RADĚJOV + DALŠÍ SPOLKY OBCE
6. 10. 2013 - BESEDA DŮCHODCŮ - v SSC od 14:30 - Kulturně společenské
sdruţení
12.10.2013 - okresní kolo ZÁVODU POŢÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI dětí,
farská zahrada, 9:00 - 17:00 - SDH Radějov
26. 10. 2013 - PĚŠÍ POUŤ NA ŢEROTÍN + MŠE SV. - FARNOST RADĚJOV
27. 10. 2013 - 3. ROČNÍK PŘEHLÍDKY MLADÝCH CIMBÁLOVÝCH
MUZIK - v SSC od 14:30 - Kulturně společenské sdruţení
8. 11. 2013 - STAVJÁNÍ MÁJA NA MARTINSKÉ HODY - u OÚ
9. 11. 2013 - MARTINSKÉ HODY - CHASA a OBEC RADĚJOV
23. 11. 2013 - DĚTSKÝ KARNEVAL - v SSC - FARNOST RADĚJOV
prosinec 2013 - BESEDA U CIMBÁLU s CM Stráţničan - v SSC
Kulturně společenské sdruţení
22. 10. 2013 - VÁNOČNÍ KONCERT CM OHNICA - v kostele, v 17:00
Kulturně společenské sdruţení
26. 12. 2013 - ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD do Vrbovcú - tradiční akce
26. 12. 2013 - JESLIČKY a TÁBORÁK NA FAŘE - farní zahrada - FARNOST
RADĚJOV
28. 12. 2013 - ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU - u OÚ
Kulturně společenské sdruţení
31. 12. 2013 - MŠE SV. NA ŢEROTÍNĚ - FARNOST RADĚJOV
31.12.2013 - SILVESTR 2013 - v SSC
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 1. 9. 2013 má Radějov 842 obyvatel.
V roce 2013 došlo k těmto změnám obyvatelstva:
NAROZENÍ
ÚMRTÍ
PŘIHLÁŠENÍ
ODHLÁŠENÍ

7 dětí
5 osob
9 osob
14 osob

Letos se narodily tyto děti:
Bílek Jan
Paličková Valerie
Chmelař Viktor
Dvořáková Anna
Nováková Diana
Stehlíková Veronika
Čellárová Anna

čp. 359
čp. 15
čp. 355
čp. 372
čp. 361
čp. 313
čp. 238

Do jejich života jim přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Pavliňák František
Tomečková Marie
Gazda Antonín
Hřibňáková Ludmila
Obrtlíková Květoslava

čp. 185
čp. 319
čp. 41
čp. 83
čp. 254

ve věku 89 let
ve věku 81 let
ve věku 86 let
ve věku 83 let
ve věku 90 let

Obecní vodovod
Jak jsem informoval v loňském roce, vzhledem k dlouhodobému problému se zdrojem pitné vody se zastupitelstvo dohodlo po dlouhém jednání s VaKem Hodonín a.s.
na odkupu obecního vodovodního řádu za částku 1.200.000,-Kč, s tím, ţe VaK Hodonín na své náklady vybuduje přivaděč z Tvaroţné Lhoty. Obecní vrt zůstane v
majetku obce a bude se moci vyuţívat pro naši potřebu (hasiči cisterna,...)
Postoj VaKu se naštěstí pro nás v posledním roce změnil. Ještě loni na jednáních
prohlašovali, ať si přivaděč vybudujeme na vlastní náklady (projektová cena
4.741.800,-Kč včetně DPH), oni nás napojí, ale budeme muset od nich odebírat určité mnoţství vody a náklady na provoz obecního vodovodu a přivaděče si poneseme
sami.
Co tím získáme?
hlavním přínosem je zajištění kvalitního a trvalého zdroje pitné vody, coţ
jsme v minulosti nebyli schopni a těţko bychom získali nové povolení k pouţívání našeho vrtu, které končí v roce 2014
1,2 milionu Kč je tak trochu navíc (konečně budeme moct v příštím roce
opravit chodník u hlavní cesty)
nebudeme muset tvořit rezervu na opravy a obnovu vodovodního řádu
O co přijdeme?
o moţnost rozhodování nad obecním majetkem
zdraţí se vodné z průměrné ceny 22,00 Kč na 25,60 Kč bez DPH
Cena vodného společnosti VaK Hodonín za rok 2013
Pro obyvatelstvo je nyní cena vody bez DPH 21,6Kč/m3 + za vodoměr 450 Kč/ks.
Po shrnutí je průměr celkem 25,60 Kč/m3.
Cena vodného obecního vodovodu
Pro obyvatelstvo je nyní cena vody bez DPH 15,0Kč/m3 + za vodoměr 480 Kč/ks/
rok. Po shrnutí je průměr placený odběrateli vody celkem 22,00 Kč/m3.
Vím, ţe se jedná o velmi závaţné rozhodnutí, ale jsem přesvědčen, ţe je správné.
Změna majitele vodovodního řádu na VaK Hodonín proběhne k 31. 12.
2013. V současné době začíná výstavba přivaděče, který povede od pomníku padlých
z 1.sv. války směrem k vodní nádrţi a následně přes pole k Tvaroţné Lhotě. Během
měsíce října všichni odběratelé obecní vody dostanou dopis s ukončením smlouvy k
31.12.2013. Do konce roku bude Vak Hodonín sepisovat nové smlouvy a měnit
všechny vodoměry. Od 1.1.2014 bude vodovod v majetku VaK Hodonín.

Čest jejich památce.

Dětské hřiště
V naší obci se neustále snaţíme v rámci našich moţností zvyšovat ţivotní
úroveň a obec „vylepšovat“. Bohuţel často naráţíme na nedostatek financí.
V minulém roce jsme dokončili výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizace, její
finanční náročnost nám nyní nedovoluje realizovat některé další projekty.
Mezi programy s nejvyšší prioritou patří hřiště pro místní základní a mateřskou ško-
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lu, které by v odpoledních hodinách a
ve volných dnech slouţilo také veřejnosti jako místo setkání občanů napříč
generacemi. Naše škola a školka jsou
jedni z mála, které dětské hřiště nemají.
Prostor pro tento projekt je jiţ připraven
na farské zahradě, bohuţel jsme dosud
neuspěli v ţádném dotačním titulu. Na
jaře se nám podařilo získat od Lesů
České republiky sponzorský dar ve výši
50.000,- Kč. Klub maminek Radějov,
ČZS ZO Radějov a Rodinné centrum
Čmeláček Radějov věnuje cca 15.000,Kč, Obecní úřad Radějov je připraven s investicí 50.000,- Kč. Přislíbené máme ještě
cca 100.000,- Kč od dalších sponzorů. Pokud by se našel ještě nějaký sponzor, budeme velmi rádi a moc by nám to pomohlo. Dětské hřiště by mělo být realizováno během měsíce října 2013. V rámci úspory financí bude vyhlášena obecní brigáda na
úpravu povrchu a dopadových ploch.
Martin Hájek, starosta

Středověká krčma Radějův dvůr
Nabídka v roce 2013
27.-29.9. Svatováclavské zvěřinové specia-

lity se Svatováclavským pivem
4.-6.10.

Burčák ve středověku

11.-13.10. Burčák ve středověku
18.-20.10. Zvěřinové speciality
25.-27.10. Zvěřinové speciality
1.-3.11.

Hubertské zvěřinové slavnosti

8.-10.11. Martinské hodové speciality
15.-17.11. Drůbeží speciality
22.-24.11. Kateřinské husí a kachní speciality
29.-1.12. Adventní posezení
6.-8.12.

Mikulášská zabijačková nadílka

13.-15.12. Středověká zabijačka

nabídka na Svatováclavské zvěřinové speciality ve dnech 27.9. – 29.9.2013
Bažantí vývar s nudlemi a masem
Svatováclavské zvěřinové speciality
Daňčí medailonky s lesním ovocem s liškami, opékané brambory
Srnčí na smetaně, knedlík
Pikantní srnčí gulášek, chléb
Daňčí ražničí na slanině, šťouchané brambory
Pečené kančí maso, červené zelí, bramborový knedlík
Smažená bažantí prsa ve vinném těstíčku, brambory přelité máslem
Svatováclavské pivo 21° spodně kvašené
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Pergola na faře
Během jarního období jsme si mohli všimnout zvýšené frekvence pohybu lidí
v montérkách kolem fary v Radějově. Tyto dělníky a pomocníky zaměstnávala stavba pergoly na farním dvoře. Pergola bude
vyuţita při různých akcích v ţivotě farnosti i obce, poskytováním přístřeší při
dešti nebo stínem při vedru. Největší akcí,
kdy se pergola vyuţívá je Indiánská fara.
Toto léto se konal jiţ třetí ročník. Na indiánské faře bylo tento rok 50 dětí, ať uţ
místních či z okolních obcí, věřících či
nevěřících rodičů. Při nepříznivém počasí
jsme se uţ nemuseli mačkat ve společenské místnosti, ale maximálně vyuţívali nově dostavěnou pergolu. Tímto chceme poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při stavbě pergoly a zajištění
akce Indiánská fara. Pán Bůh zaplať.
Lenka Příborská

OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
ZAVŘENO
07:00 – 12:00

13:00 – 16:00 místostarosta 17:30 – 19:30
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
ZAVŘENO
13:00 – 14:00

Změna neúředních hodin na čtvrtek je z důvodu snahy vyjít občanům vstříc, jelikož dříve byl neúřední den úterý, kdy v naší obci ordinuje lékařka, a pacienti si
chodí kopírovat lékařské zprávy. Platnost změny je od 1.10.2013.
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Upozorňujeme, ţe na obecním úřadě a v knihovně prodáváme:
Pohledy – Radějov
Poštovní známky – Radějov
Odznaky a placky – Radějov

6,- Kč
10,- Kč
15,-/25,- Kč

Tašky – Radějov

40,- Kč

Trička – Radějov

99,- Kč

Polokošile – Radějov

199,- Kč

Knihy – Radějov

400,- Kč

Krojové košile

550,- Kč

A také 2 DVD (jedno balení)
230,- Kč
DOBRÉ ČASY V RADĚJOVĚ (oslavy 600. výročí o první zmínce o obci Radějov)
TETIČKA Z RADĚJOVA (záznam divadelní hry radějovských ochotníků)
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Hřbitov - nájem hrobových míst
Dne 31. 12. 2013 končí platnost smluv o nájmech hrobových míst v obci Radějov.
Nové smlouvy se budou uzavírat aţ v lednu a únoru 2014. O moţnosti uzavřít novou
smlouvu budeme informovat obecním rozhlasem a také na webu obce
www.radejov.cz . Ţádáme nájemce hrobových míst, aby vyčkali aţ na naši výzvu
v příštím roce.
Ořez dřevin
Společnost E.ON upozorňuje vlastníky nemovitostí či uţivatele nemovitostí na povinnost odstranit, nebo ořezat dřeviny v blízkosti elektrického vedení, a to do konce
roku. Nebude-li tak učiněno, zaměstnanci společnosti provedou práce sami.

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE STÁLE PLATÍ
Zastupitelstvo obce Radějov na svém zasedání 19.6.2012 vydalo Nařízení č,1/2012,
kterým se vydává tržní řád, kde je mimo jiné zakázán podomní prodej v obci.
Pokud Vám u dveří zazvoní nějaký prodejce, oznamte mu tuto skutečnost, popřípadě
zavolejte na obecní úřad 518 337 828, nebo na policii ČR (724 273 051).

Terénní pečovatelské sluţby - nabídky
Místní sociální sluţby - obecně prospěšná společnost
Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů.
Pečovatelskou sluţbu poskytujeme všem, kteří jí potřebují z důvodu věku (starší 65
let), chronického onemocnění nebo zdravotního omezení trvalejšího rázu (od 19
let).
Umíme zajistit komplexní péči o osobu klienta, péči o domácnost, doprovod klienta k lékaři, na úřad či poštu a doplňkové činnosti.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Kontaktujte nás na bezplatné lince 800 888 722.
Pracujeme ve všední dny od 7:00 do 20:00 hod., ale v případě poţadavku jsme
schopni se přizpůsobit individuálním potřebám klienta.
Naši pečovatelskou sluţbu poskytujeme po celém Jihomoravském kraji, jsme
v kaţdém městě i obci a hlavně tam, kde nás budete potřebovat.
Veškeré informace o nás najdete na adrese: www.mssluzby.cz.

CENÍK SLUŢEB OBCE– ceny bez DPH (nyní sazba 21%)

Charita Stráţnice

PRONÁJEM:
Vlečka malá 150,- Kč za den
Vlečka velká 300,- Kč za den
Poţární ţebř 60,- Kč za den
PRÁCE:
Odvoz materiálu (traktor + zaměstnanec)
300,- Kč za hodinu
Sečení - mulčování
300,- Kč za hodin
- počítáno za kaţdou započatou půlhodinu
150,- Kč
Traktor bagr Fermec (kopátko)
600,- Kč za hodinu
- počítáno za kaţdou započatou půlhodinu
300,- Kč
Sluţby poskytujeme vţdy po domluvě se starostou obce.
Poděkování
Děkujeme Ing. Janu Hrdému, ţe obci daroval pozemek PK 2659/1 o rozloze 765 m2
nacházejícího se v katastrálním území Radějov u Stráţnice.
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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.
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SDH Radějov
Rok 2013 se přehoupl do druhé poloviny a my Vás prostřednictvím
obecního zpravodaje můţeme alespoň v krátkosti seznámit s naší prací
v tomto roce.
Školení a námětové cvičení ve škole
Na jaře jsme opět navštívili naše nejmenší v základní a mateřské škole a provedli
jsme jednodenní školení na téma poţární prevence. Druhý den nato navazovalo námětové cvičení zásahové jednotky, které také proběhlo na půdě základní a mateřské
školy v Radějově.
Povodně 2013
Letošní jaro zasáhly naši republiku rozsáhlé povodně. I členové naší zásahové
jednotky pomáhali při povodních. V době svého volna bez nároku na odměnu strávili
několik dní v Praze. Kromě této pomoci jsme zorganizovali sbírku materiální pomoci. Všechny čistící prostředky a ostatní pomůcky, které jste nám přinesli jsme odevzdali za naši obec Českému červenému kříţi v Brně a Blansku. Děkujeme tímto
všem dárcům, kteří se na sbírce podíleli.
Naši chlapi se také aktivně zapojili do hledání utonulých, jejichţ ţivoty si letos
vzala rozvodněná Morava. A byli to právě kluci z SDH Radějov (Mirek Svoboda a
Radek Hořák), kteří našli první tělo. Za jejich práci přijel předat starostovi na Obecní
úřad plk. Ing. Petr Flašar Děkovný list.
Kouzelný Radějov 2013
Na 1.června byl naplánován, jako kaţdý rok „Kouzelný
Radějov“ do jehoţ příprav se zapojilo spousta dobrovolníků.
Na farské zahradě jsme viděli nádherné postavy z pohádek .
Bohuţel nám tuto akci zkazilo deštivé počasí. Celá akce Kouzelného Radějova je naplánována na 28.9.2013. Srdečně tímto
zveme všechny děti i dospělé a budeme doufat, ţe nám tentokrát vysvitne sluníčko.
Soutěţ v poţárním sportu
Farská zahrada se nám natolik zalíbila, ţe jsme zde uspořádali ke konci srpna soutěţ v poţárním sportu pro dospělé. Ze zúčastněných sedmi
druţstev se naši muţi umístnili na čtvrtém místě a ţeny na krásném prvním místě.
P.s.: Otče Jacku, děkujeme za vstřícnost při organizaci soutěţe .
Okresní kolo poţárnické všestrannosti 2013-2014
A farská zahrada potřetí: dne 12.10.2013 zde proběhne okresní kolo Závodu
poţárnické všestrannosti , kterého se zúčastní asi 500 dětí ve věku od šesti do 15ti
let. Naše děti budou soutěţit v kategorii mladších i starších ţáků. Na závody se připravovali se svými vedoucími na letním táboře na Lesance. Budeme rádi, kdyţ je
přijdete podpořit. Začátek závodu je v 9.00 hodin a předpokládaný konec v 17.00
hodin.
Radomíra Mokrá
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NEBEZPEČNÝ ODPAD a VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 2012

Zahrádkáři

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - 6. 5. 2013 - VYÚČTOVÁNÍ:
CELKEM 33.945,- Kč

Košt slivovice 2013
28.ročník našeho velikonočního koštu poznamenalo "vánoční" počasí, slabší účast
(necelých 350 návštěvníků) ovlivnila právě sněhová nadílka a také vzrůstající počet podobných akcí. Přesto se nám podařilo zajistit více neţ 1000 vzorků.

Nebezpečný odpad - celkem zaplaceno 17.781,- Kč
barvy, lepidla, pryskyřice
120 kg
ledničky (rozebrané)
1 ks
elektronické zařízení
1 ks
pneumatiky - osobní
82 ks
pneumatiky - nákladní
9 ks
léčiva
5 kg
azbest
500 kg
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
ŘÍZENÍ SBĚRU – pracovníci
DOPRAVA A NÁJEM NOSIČŮ

2.076,- Kč
386,- Kč
168,- Kč
1.056,- Kč
581,- Kč
141,- Kč
3.328,- Kč

1.948,- Kč
650,- Kč
7.447,- Kč

Velkoobjemový odpad - celkem zaplaceno 16.164,- Kč
Mnoţství 7,03 t
Další termín likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
ve středu 16. 10. 2013.
Ţádáme občany, aby tyto odpady nevozili dříve neţ v úterý odpoledne.

U fary přibude nový kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu.

Zájezdy
Pro všechny zájemce jsme v květnu uskutečnili zájezd na jarní Floru, pro velký
úspěch je zajištěn autobus i na podzimní výstavu Flora do Olomouce, která se koná
v sobotu 5.10.2013. Podrobnější informace zájemcům sdělí paní Sečková. Tradiční
odpočinkový zájezd na koupání do Veĺkého Mederu jsme tentokrát uskutečnili v
červnu. Těší nás, ţe o tyto zájezdy je stále velký zájem.
Výstava ovoce, zeleniny a květin
V sobotu 21. a v neděli 22.9.2013 jsme uspořádali Výstavu ovoce, zeleniny a květin v prostorách Sportovně společenského centra. Součástí výstavy byla také ochutnávka pokrmů z ovoce a zeleniny, recepty na tyto jídla jsme vydali v malé kuchařce, kterou dostal kaţdý návštěvník.
V soutěţi o nejhezčího (nejen) dýňového strašáka zvítězila Eliška Mezihoráková
(č.15 Prasátko), na druhém místě se umístila Deniska Moţnarová (č.1 Nevěsta) a
na třetím Pavlík Mezihorák (č.14 Housenka).
Z anket jsme vylosovali paní Evu Iurekovou, která získala poukaz na nákup v hodnotě 500,- Kč do Ovocné a okrasné školky paní Zíbalové ve Stráţnici.
Na výstavu přišlo téměř 120 návštěvníků, kteří na obnovu dětského hřiště přispěli
celkem 3.924,- Kč. Tento obnos byl ihned po skončení výstavy předán paní Lence
Příborské do sbírky.
Děkujeme všem, kteří na výstavu přispěli, ať uţ svým dílem, výpěstkem nebo občerstvením.
Jindřiška Nováková

Víte, ţe můţete v naší obci vhazovat nápojové kartony (od mléka dţusů,...) do
ţlutých (plastových) zvonů? Dotřídí je svozová firma na třídírně.

Harmonogram svozu pytlů v roce 2013
pátek 18.10.2013
pátek 29.11.2013
pátek 27.12.2013
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Obecní půjčovna krojů
Za vybrané půjčovné z minulého roku jsme pořídily 6 pánských kordul v celkové hodnotě 3.600,-Kč. Děkujeme dárcům, i ochotným občanům za bezplatné půjčení krojů.

Čmeláček
Zveme všechny děti předškolkového věku mezi nás, a to kaţdé pondělí a středu,
vţdy od 9.00 do 11.00 hod v budově bývalého infocentra.

foto z krojované pouti na Ţerotín

Folklorní krouţek
Jménem svým a jménem dětí z folklorního krouţku bych chtěla poděkovat Kulturnímu sdruţení za ušití nových modrotiskových sukýnek. Děkujeme!
Jitka Hájková ml.

Moc děkujeme „krojařkám“ za jejich obětavou práci. Díky nim
je vidět radějovský kroj nejenom u nás při různých příleţitostech,
ale obdivovali jej i návštěvníci letošní krojované pouti na Ţerotín
a Stráţnického vinobraní (viz foto na zadní straně).
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Školní okénko
Všem nám končí asi nejoblíbenější roční období, období prázdnin, dovolených a
pomalu k nám přichází podzim. Věřím, ţe všichni načerpali potřebné síly na nový
školní rok 2013/2014.
Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo v pondělí 2. září za přítomnosti
pana starosty Mgr. Martina Hájka, jenţ přišel popřát školákům úspěšný školní rok
a všem prvňáčkům věnoval dárky za Obec Radějov.
Děti i ţáci se vrátili po prázdninách do školní budovy, která prošla částečnou rekonstrukcí. V měsíci červenci proběhla výměna oken, následně byla vymalována
téměř celá škola. Děkujeme Obci Radějov za realizaci oprav a pomoc při úklidových pracích.

V letošním školním roce pokračuje předškolní vzdělávání v naplňování Školního
vzdělávacího programu Spolu je nám dobře, vytvořeného na tříleté období 2013 –
2016. V základní škole naplňujeme Školní vzdělávací program s názvem Tvořivá
škola – cesta k poznávání, s úpravami v dodatku dokumentu od 1. září 2013. Výuka
v základní škole vychází z činnostního charakteru učení, zaměřuje se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.
Škola nabízí ţákům nepovinný předmět Náboţenství, který vyučuje Mgr. Jacek
Nowakowski. S vedením zájmových útvarů vypomáhají rodiče i spoluobčané Radějova.
V následujícím školním roce budeme pokračovat v projektech podporujících zdravý
ţivotní styl - Mléko do škol a Ovoce do škol. Rodiče i ţáci mohou vyuţívat projektu
Aktivní škola, vycházejícího z testování ţáků v matematických a jazykových vzdělávacích oblastech. Škola je také zapojena do ekologicky zaměřených projektů
Recyklohraní a Ekoškola. Projekt Rodiče vítáni je zaloţen na kvalitní vzájemné komunikaci mezi školou a rodiči.
Nejen pro ţáky, ale i pro veřejnost opět připravujeme tvořivé dílny, Besedu u cimbálu, Ples školy, Den matek apod.
Velmi kladně lze hodnotit spolupráci s místními organizacemi a sloţkami a pevně
věříme, ţe i nadále budeme pokračovat ve spolupráci. Naší snahou je, aby se škola
stala nedílnou součástí veřejného ţivota obce.
Všem přeji, aby školní rok 2013/2014 byl úspěšný, plný zdraví, pohody a vzájemné
spolupráce.
Mgr. Petra Jamná

V letošním školním roce se v mateřské škole vzdělává v jedné třídě 21 dětí. Vyučujícími jsou paní učitelky Anna Beránková a Ludmila Obrtlíková.
V základní škole se vzdělává 31 ţáků ve dvou třídách se spojenými ročníky. První
a druhý ročník vyučuje Mgr. Jitka Prečanová, třetí a čtvrtý ročník Mgr. Petra Jamná. Součástí školy je druţina s kapacitou 25 ţáků. Vychovatelkou školní druţiny je
paní Jana Kuníková.
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