ZPRAVODAJ OBCE

OBČASNÍK listopad 2013

Čí sú hody? .....naše!!!
Martinské hody patří k tradičním radějovským svátkům. Hody se slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. U bohatě prostřených stolů se setkává rodina a přátelé. Na hodech nesmí chybět mládeţ (chasa) oblečená ve slavnostních lidových krojích. Jsem moc rád, ţe se v našich krojích objevují stále nové tváře
a doufám, ţe jim to nadšení dlouho vydrţí.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se zapojili do letošních příprav, přispěli darem
do tomboly. Zvláštní poděkování patří našim obětavým „krojařkám“ Hance Gazdové
a Jindře Novákové a penzionu Roseta za oběd pro celou chasu i s muzikou.
Toţ doufám, ţe se spolu sejdeme na obchůzce, nebo ve sportovně společenském centru, a ţe si letošní hody všichni uţijeme.
Martin Hájek, starosta
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Váţení spoluobčané,
moţná jste překvapeni, ţe vychází v krátké době opět zpravodaj, kdyţ předtím byla
téměř roční pauza. Jednak vyvstanuly nové důleţité informace, se kterými bych Vás
chtěl seznámit - změny na katastru nemovitostí od 1.1.2014, umístění kontejneru na
oděvy, obuv a textil, zaloţení chovu kalifornských ţíţal, ale hlavně jsou to informace
k přechodu obecního vodovodu na VaK Hodonín, a.s..
Myslel jsem, ţe napíši a sestavím jen pár stránek, ale sešlo se hodně příspěvků a
zpravodaj je „plnohodnotný“. Coţ je dobře a všem autorům moc děkuju. Chtěl bych
zároveň poţádat všechny, kteří se chtějí podělit o nějakou informaci, zajímavost, aby
mi ji poslali e-mailem (starosta@radejov.cz), poštou nebo přinesli osobně.
Pokud naopak někoho něco trápí, přijďte za mnou, nebo zavolejte. Pokud nechcete
osobně, můţete vhodit námět, či připomínku do schránky u ordinace lékaře.
Jak jsem informoval v minulých zpravodajích, dojde od 1.1.2014 k převodu obecního
vodovodu na Vak Hodonín, a.s.

Časový plán přechodu obecního vodovodu na VaK Hodonín, a.s.
od 15. 11. 2013 - budou chodit zaměstnanci VaK Hodonín, a.s. a budou předávat
- výpověď ze smlouvy O dodávce pitné vody s Obcí Radějov
- návrh nové smlouvy O dodávce pitné vody s VaK Hodonín, a.s.

1. 1. 2014 - přechází obecní vodovod na VaK Hodonín, a.s.
od 2. do 10. ledna 2014 - Ing. Javora bude provádět odečty vodoměrů
od 10. 1. do 20. 1. 2014 - fakturace za vodné - Obec Radějov
v průběhu ledna a února 2014 - výměna vodoměrů zaměstnanci VaK Hodonín, a.s.
Martin Hájek, starosta
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ZMĚNY NA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Upozornění pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné
Změny, které od 1.1.2014 přináší nový Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) se
dotknou všech občanů, a v některých oblastech jsou to změny značně výrazné. Podstatné změny se budou týkat i nemovitostí a práv zapisovaných do katastru nemovitostí.
Proto bych Vás touto cestou chtěla upozornit alespoň na některé změny,
které se mohou dotknout vlastníků nemovitostí či jiných oprávněných, a to mnohdy
citelně i jejich peněţenek.
Většina práv, zapisovaných podle stávající právní úpravy záznamem, tedy
ve zjednodušeném řízení a bezplatně, se bude od 1.1.2014 zapisovat ve správním
řízení vkladem práva, za úhradu správního poplatku ve výši 1.000,- Kč. Jedná se
např. o zápis novostavby (v případě, ţe vlastník stavby bude odlišný od vlastníka
pozemku), výmaz zástavního práva (na základě dokladu o zaplacení pohledávky
kvitance), zánik omezení převodu nemovitostí (sjednaný podle ust. § 58 OZ na základě smlouvy, registrované státním notářstvím), výmaz věcného břemene (pro
oprávněného z důvodu úmrtí oprávněného) , výmaz předkupní práva (sjednaného na
dobu určitou uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno), vznik společného jmění
manţelů

k

nemovitostem (na základě

souhlasného

prohlášení

manţelů

k nemovitostem nabytým jedním z manţelů za trvání manţelství s výjimkou nemovitostí získaných darem či dědictvím), přeměna zaniklého společného jmění manţelů
na podílové spoluvlastnictví (v případě, ţe nedošlo v zákonné lhůtě k jeho vypořádání). To je jen malý výčet práv, která budou podle nové právní úpravy zapisována
vkladem práv za správní poplatek.
Rozdíl mezi stávající a budoucí úpravou je velký, a to ne jen finanční. Pokud dnes předloţí vlastník nebo jiný oprávněný k zápisu záznamem listinu, která
nesplňuje z nějakého důvodu podmínky pro zápis práva (popř. výmaz práva), katastrální úřad vyzve ohlašovatele k doplnění či opravě podání, nebo takovou listinu
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vrátí předkladateli s upozorněním, jaké vady listina vykazuje. Po doplnění či odstranění vady nic nebrání, aby ohlašovatel předloţil listinu opakovaně. Můţe tak učinit
několikrát, vţdy bezplatně, a to aţ do doby, neţ je podání bezvadné a splňuje podmínky pro zápis. Podle nové právní úpravy, pokud návrh na vklad nebude splňovat
ke dni podání návrhu na vklad podmínky pro povolení vkladu, správní orgán vklad
práva zamítne. Pokud podá navrhovatel nový návrh, bude povinen uhradit za nový
návrh i nový správní poplatek. Takţe se některé zápisy mohou hodně prodraţit.
Proto je vhodné, aby si vlastníci zkontrolovali, jaká práva či povinnosti
(zaniklá zástavní práva po splacení půjček, zaniklá věcná břemena pro osoby, jiţ
dávno neţijící) mají na svých listech vlastnických zapsána, a v případě jiţ zaniklých,
ale dosud evidovaných práv ještě do konce letošního roku bezplatně poţádali místně
příslušné katastrální pracoviště o jejich výmaz. Příslušné formuláře je moţné získat
buď přímo na katastrálním pracovišti nebo na webových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního www.cuzk.cz v sekci Katastr nemovitostí, oddíl Formuláře.
Mgr. Marie Píţová
vedoucí oddělení právních
vztahů k nemovitostem, KP Hodonín
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KALIFORNSKÉ ŢÍŢALY
Likvidace biologických odpadů pomocí kalifornských ţíţal
Dne 4. listopadu 2013 jsme na zahradě za obecním úřadem zaloţili ukázkový chov
kalifornských ţíţal, tzv. VERMIKOMPOST. Pokud se osvědčí, chov rozšíříme a přesuneme k čističce, nebo do areálu bývalého druţstva.
Kalifornské ţíţaly jsou speciálně šlechtěný druh ţíţal. Vyuţívají se pro likvidaci
biologicky rozloţitelných odpadů. Dokáţí zpracovat jakýkoliv i obtíţný biologický
odpad: domácí rozloţitelný odpad, plevel, listí (i ořechové), výlisky z hroznů, shnilé a plesnivé ovoce a jiné zbytky, které do
běţného kompostu nepatří.
Z biologických odpadů vytvoří kalifornské ţíţaly kvalitní ekologické hnojivo - VERMIKOMPOST.
Během likvidace biologických odpadů kalifornskými ţíţalami odpady nezapáchají.
Vlastnosti VERMIKOMPOSTU: retenční schopnost, neobsahuje patogeny, vhodný pro
obnovu vyčerpaných půd a díky vysokému pH také pro kyselé půdy, obsahuje trávící
enzymy kalifornských ţíţal, není třeba dodatečně hnojit. Díky trávicím enzymům
stoupá odolnost rostlin proti chorobám a ţivočišným škůdcům. Kalifornské ţíţaly
sníţí objem původního odpadu 5 aţ 6 krát. V porovnání s běţným kompostem probíhá rozklad mnohem rychleji.
Po předchozí domluvě můţete přivézt bioodpad k likvidaci (zatím omezené mnoţství).
Kalifornské ţíţaly nejsou vhodné na chytání
ryb - rybám nevoní.
POZOR!!!
CHUTNAJÍ SLEPICÍM!!!
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KAPKA POMOCI PRO NEJMENŠÍ V LIBANONU
VÝZVA PRO VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE
Ve dnech 14. – 24. listopadu se v naší obci uskuteční humanitární
finanční sbírka s názvem
„Kapka pomoci pro nejmenší v Libanonu“.
Z výnosu sbírky budou obratem zakoupeny nejnutnější potraviny a
hygienické potřeby pro syrské uprchlické rodiny s kojenci a batolaty.
Sbírka reaguje na katastrofální ţivotní situaci malých syrských
uprchlíků v Libanonu.
Akce probíhá pod záštitou oblastní charity Veselí nad Moravou a
ve spolupráci s Českým velvyslanectvím v Libanonu.
NEBUĎME LHOSTEJNÍ vůči utrpení nevinných.
Pokladničky, do nichţ můţete přispět, budou umístěny na OÚ a
v místním kostele. Podrobnější informace k situaci syrských dětí
v Libanonu naleznete na webových stránkách obce nebo
na vývěsce před kostelem.
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SBĚR ŠATSTVA, OBUVI A TEXTILU
Moţná jste si jiţ všimli, ţe u fary přibyl nový kontejner na sběr oděvů, obuvi,
hraček a bytového textilu.
Kaţdý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva.
Toto mnoţství v současnosti končí jako směsný odpad. Těţko
se pro něj hledá jeho další ekonomické vyuţití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné pouţití. A
to v míře maximální. Jak u nás doma tak i v zahraničí. V České
republice je prakticky jediný globální sběrač a zpracovatel
starého šatstva, který řeší tuto problematiku tímto inovativním
způsobem takto komplexně. Komodity tohoto typu sbírá, třídí,
recykluje a obchodně realizuje na trzích celého světa.
Je to společnost REVENGE a.s., která umísťováním sběrných
kontejnerů na šatstvo, boty ve Vašem okolí dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně sníţit mnoţství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost REVENGE a.s. touto sluţbou tak
nabízí cestu dobrovolné spolupráce kaţdému občanovi, jak se podílet na sniţování
dopadového znečištění našeho okolí a to bez dodatečných finančních poţadavků
na veřejné rozpočty. Není jiţ nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách
nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý ţivot. Kaţdý den se v našem moderním,
třídícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním
a zpracováním šatstva i bot. Zpracujeme 500 aţ 600 tun měsíčně. Z této hromady se
podaří část oblečení zachránit, tak aby mohli poslouţit svému původnímu účelu, část
se zpracuje pro průmyslové vyuţití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se
energeticky zhodnocuje.
Vloţením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali další krok na cestě
správným směrem.
Společnost REVENGE a.s.,
Váš partner pro 21. století
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FC SOKOL RADĚJOV
Od 31.1.do 3.2.2013 uspořádal klub pro druţstva muţů a dorostu společné zimní
soustředění ve sportovním a rekreačním zařízení Littner. 16. února TJ Sokol Radějov pořádal tradiční 63. maškarní ples v sále SSC Radějov.
Jarní kolo sezony 2012-13 zakončila druţstva následovně: Muţi III.tř.sk.B 4.místo, dorost Okresní přebor – 3.místo, ţáci OS ml. ţáci 7+1 – 9.místo.
Po ukončení sezony bylo z důvodu malého počtu radějovských fotbalistů zrušeno
druţstvo dorostu. Dorostenci se většinou posunuli do muţské věkové kategorie. Tři
zbývající byli uvolněni na hostování do Stráţnice a Veselí nad Moravou. VV TJ Sokol Radějov děkuje K.Paškovi a T.Stránskému za jejich práci a obětavost při vedení
dorosteneckého druţstva, se kterým se jim podařilo postoupit do Okresního přeboru.
Očekávané posílení druţstva muţů vlastními dorostenci se vyplnilo jen z části. Dva hráči se krátce před
zahájením nové sezóny 2013-14 rozhodli zkusit 1.B
třídu v Sokolu Kněţdub a proto byli uvolnění na
půlroční hostování do klubu hrajícímu tuto krajskou
soutěţ. To však zkomplikovalo start druţstva muţů.
Kádr musel být doplněn 3-mi fotbalisty na hostování
z jiných klubů. I z těchto důvodů byl vstup druţstva
muţů do nové sezony rozpačitý a v úvodu 3 utkání prohrálo. Postupně se však herní
projev lepšil a výsledkem byla šňůra 9-ti neprohraných utkání. V polovině sezony
skončilo druţstvo muţů se 20-ti body na 8.místě tabulky III.tř.sk.B, pod vedením
trenéra J.Ševečka a vedoucího druţstva M.Lachmana.
Do nové sezóny 2013-14 bylo přihlášeno taktéţ druţstvo ţáků. Hraje OS mladších
ţáků 7+1. Bylo posíleno vedení ţáků o zkušeného trenéra a vedoucího druţstva.
V současné době vedou ţáky dva trenéři M.Potrusil ml. a R.Marada, vedoucí druţstva je T.Stránský. Výkony kolektivu se výrazně zlešily a podzimní část soutěţe za-
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končilo druţstvo se ziskem 15-ti bodů na 5.místě tabulky. Problémem je ale na rozdíl
od začátku sezony, účast mladých fotbalistů na soutěţních utkáních. Chlapci přes
týden na tréninky dochází, ale o víkendu, kdy mají na hřišti
zúročit co se naučili, trenérům chybí. Proto jménem obětavých lidí, kteří naše mladé fotbalisty vedou, prosím rodiče,
aby při plánování rodinných víkendových aktivit mysleli
také na to, ţe chlapci hrají soutěţní utkání a rodinné programy podle toho upravili.
V letních měsících vybudovali ve sportovním areálu fotbalisté zábranu na míče u
potoka v podobě plotu se třemi průchody. Nepříjemné hledání zakopnutých míčů
v zarostém okolí potoka se tak sníţilo na minimum.
Ze sportovních letních aktivit byl uspořádán 7.července tradiční Pohárový turnaj
muţů za účasti druţstev Radějova, Stráţnice, Petrova a Tasova. Radějovští fotbalisté
se umístili na 2.místě, kdy podlehli ve finálovém utkání Stráţnici, která si odvezla
pohár za 1.místo.
20.července byl uspořádán na tréninkové ploše v areálu 4.ročník turnaje v nohejbalu.
Tradiční Pouliční turnaj v kopané se konal 3.srpna a vítězem letošního ročníku se
stalo druţstvo Potoků. Ani náhlá letní bouřka s výpadkem elektrického proudu uprostřed turnaje neubrala nic na nadšení fotbalistů a fandů. Po bouřce zase vyšlo slunce
a turnaj se dokončil dle plánu.
V současné době po ukončení podzimního kola sezony nastává klid na trávnících
fotbalových hřišť. Fotbalisté mají chvilku odpočinku, ale většina z nich vyuţívá
k pohybu hal a tělocvičen. Tak jako i fotbalisté našeho klubu. Oficiální zimní příprava začíná začátkem roku 2014. Věříme, ţe se naši hráči na jarní kolo soutěţí kvalitně
připraví, a budou dobře reprezentovat jak svůj klub, tak svou obec Radějov.
Vítězslav Hudeček, předseda
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Základní škola a projekty
EU peníze školá m - Tvořivá škola – Cesta k poznávání
Naše základní škola se zúčastnila v letech 2010 – 2013 projektu EU peníze školám. V
rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo zavedení oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Cílem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.
Základní škola se zapojila do následujících klíčových aktivit:
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Individualizace cizích jazyků
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k
rozvoji čtenářské a informační gramotnosti ţáků základních škol a k individualizaci
v této oblasti.
Ke zlepšení výuky v těchto oblastech přispělo metodické vzdělávání pedagogických
pracovníků, tvorba a následné pouţívání nových metodických pomůcek a učebních
materiálů, vybavení tříd moderní počítačovou technikou a interaktivními tabulemi.
Zvýšení účinnosti práce s ţáky probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Na jmenované aktivity byla v rámci projektu vyčleněna celková částka 4,5
mld. Kč, kterou mohly vyuţít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního
města Prahy. Naše škola získala částku 405 609 Kč.
Rodiče vítáni - Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole
Jiţ od roku 2012 je naše škola součástí projektu Rodiče vítáni. Díky projektu si stále
více uvědomujeme důleţitost vzájemné komunikace. Rodiče oceňují, kdyţ se k nim
chová škola vstřícně a partnersky. Naši učitelé si přejí, aby rodiče ţáků s nimi táhli za
jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, ţe spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to nejen oběma stranám, ale zejména
ţákům.
Školní mléko
Důvody proč vstoupit do projektu Školní mléko byly jasné: upozorňování lékařů na
katastrofální nedostatek vápníku ve výţivě dětí a mládeţe, který v pozdějším věku
působí váţné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou. Díky dotacím EU a pod11

poře výrobců mají ţáci základní školy i děti mateřské školy nárok na dotované mléčné výrobky kaţdý vyučovací den za příznivou cenu.
Ovoce do škol
V návaznosti na projekt Školní mléko jsme vstoupili do projektu Ovoce do škol.
Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni ţáci 1. – 4. třídy.
Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výţivě dětí, zlepšení zdravotního
stavu dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a
zeleniny.
Portál Proškoly.cz
Škola je aktivní na portálu Proškoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testů rozumových
schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace) a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Kromě určení hodnoty
inteligence v jednotlivých oblastech umoţňují tyto testy její rozvoj. Portál je dobrým
pomocníkem pro ţáky, učitele i rodiče.
Den Země
Kaţdoročně připravujeme projekt k oslavám Dne Země. Letos na jaře jsme navštívili
farmu ve Tvaroţné Lhotě. Tématem byla hospodářská zvířata pod názvem Od jehňátka po klubíčko.
Dopravní výchova
O tom, ţe děti potřebují být neustále seznamovány se silničními pravidly, poučovány
o bezpečném chování v současném hustém automobilovém provozu, snad není pochyb. Dnes a denně se setkáváme s příklady zbytečných nehod. Naše škola spolupracuje s Automotoklubem Mladost Hodonín. Dvakrát ročně k nám přijíţdí zkušení
lektoři, kteří s ţáky probírají teoretickou i praktickou výuku dopravní výchovy.
Ekoškola, Recyklohraní, CHKO Bílé Karpaty
Program Ekoškola, kterého jsme součástí, je mezinárodní vzdělávací program,
jehoţ hlavním cílem je, aby ţáci sniţovali ekologický dopad školy a svého jednání na ţivotní prostředí a zlepšili prostředí ve škole i jejím okolí.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.
Jeho cílem je prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění i recyklace odpadů a umoţnit
jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií nebo pouţitých drobných elektrozařízení.
Spolupráce se vzdělávacím střediskem CHKO Bílé Karpaty nabízí programy, doplňující standardní výuku. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a
k rozšíření znalostí. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity s pouţitím netradičních forem výuky.
Vlastivědný projekt Praha
Jedním z témat učiva vlastivědy ve čtvrtém ročníku je poznávání České republiky.
Ţáci se zúčastňují vlastivědného projektu – Praha. V závěru školního roku navštěvují
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naše hlavní město a jeho významné památky.
Ţáci a komunikační technologie
Ţáci 3. a 4. ročníku v měsíci říjnu odstartovali ţákovský projekt pod názvem Naši
sousedé. Záměr projektu spočívá v navázání spolupráce s ţáky základní školy v Sudoměřicích a získávání informací o obcích Radějov a Sudoměřice prostřednictvím
komunikačních technologií.
Pomozte opuštěným zvířatům
Projekt pochází z dílny ţákyně čtvrtého ročníku naší školy Michaely Staňkové, které
není lhostejný osud zvířat v útulcích. Cílem projektu je vést ţáky k uvědomělému
vztahu a zodpovědnosti k přírodě. Konkrétní pomoc bude směřována útulku pro kočky a psy materiální formou - krmivo nebo jakékoliv chovatelské potřeby - stelivo,
škrábátka, pelíšky, deky, vodítka, hračky pro koťata a štěňata ap., vítán bude zdravotnický a desinfekční materiál.
Sběr starého papíru
V letošním školním roce jsme se zapojili se společností Tespra Hodonín, s.r.o. do
sběru starého papíru. Sběr se uskuteční dvakrát ročně, poprvé 12. a 13. listopadu.
Odevzdat papír do kontejneru v blízkosti farní zahrady můţe i veřejnost. Sběr papíru
bude mít pro děti a ţáky Základní školy a Mateřské školy Radějov soutěţní charakter. Škola získá za 1 kg odevzdaného papíru 1 Kč. Ţáci se výtěţkem rozhodli přispět
na pořízení herních prvků na dětské hřiště.
Mgr. Petra Jamná
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Základní škola informuje
Výukový program CHKO Bílé Karpat
Dne 3. 10. 2013 k nám opět zavítal Petr, pracovník z CHKO Veselí nad Moravou.
Pro děti z 1. a 2. roč. měl připravený program, tentokrát na téma Tajemství včel.
Děti se dověděly vše, co se děje v úlu, jak
chutná med, jak vypadá vosk a co se z něj
vyrábí. Děti si jiţ tradičně zahrály hry a hádaly hádanky. Pro 3. a 4. roč. program nesl
název Ţabí kvákání. Poodhalil dětem obojţivelný způsob ţivota ţab, co je ohroţuje a
také si zkoušely dát dohromady vývojová
stádia obojţivelníků. Programy se dětem
moc líbily.
Exkurze do Kovosteelu ve Starém Městě - 25. 10. 2013
Ţáci z 1. - 4. ročníku, děti z MŠ a paní učitelky strávily nevšední páteční dopoledne
na Exkurzi v Kovosteelu ve Starém Městě, s výukovým programem
„ Poklady z naší popelnice“. Program probíhal v učebně Kongresového centra společnosti REC GROUP s.r.o. Cílem bylo pochopit smysl třídění odpadu. Děti si zopakovaly, jaké máme základní druhy odpadu, zjistily, jak s nimi správně naloţit, uvědomily si smysl recyklace a hlavně si zopakovaly význam barevných popelnic.
Následně nás čekala projíţďka silničním vláčkem Steelinka po areálu firmy Kovosteel Recycling, která se specializuje na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů aj.
Prohlédli jsme si KOVOZOO, jedinou zoologickou zahradu z kovového šrotu
v Evropě s více neţ 50 kovovými zvířaty, navštívili jsme rozhlednu majáku ŠROTÍK
a loď Naději, kde jsme vytvořili společné foto.
Exkurze se nám všem moc líbila. Děkujeme sdruţení SRPŠ za příspěvek na
autobus. Všichni jsme se nejen pobavilimalí i ti velcí- ale hlavně jsme se u toho
zároveň vzdělávali v oblasti ekologie.
Mgr. Jitka Prečanová
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola informuje
Návštěva v knihovně – 15. 10. 2013
Děkujeme naší knihovnici paní Haně Matouškové za pozvání do místní knihovny.
Dne 15. října dopoledne si děti prohlédly malé, ale útulné prostory knihovny, uloţení
knih v policích a pak se posadily do křesel a zaujatě poslouchaly paní knihovnici při
předčítání a recitovaní pohádek o zvířátkách. Poté si prohlíţely spoustu připravených
knih pro děti.
Paní Matoušková dětem vysvětlila, jak se o vypůjčenou
knihu starat a nabídla dětem
moţnost návštěvy v knihovně
s rodiči a půjčit si tak knihu, i
kdyţ ještě neumí číst.
Je důleţité, aby rodiče dětem
denně předčítali, protoţe poslech kvalitních textů a správný přednes, pomáhá ke správnému vývoji řeči.
Za milé přijetí a povídání, děti nakreslí a předají do knihovny obrázky z pohádek.
Vycházka dětí s myslivci ke krmelci - 17. 10. 2013
Za tuhé a dlouhé zimy, kdyţ je zem zmrzlá a pokryta sněhovou peřinou, zvěř strádá.
A jak mohou zvířátkům pomoci i děti, nám cestou ke krmelci poradili radějovští
myslivci pan Petr Moţnar a pan Petr Novák.
Vybaveni sáčky a baťůţky naplněné těmi správnými „ dobrotami“, např. kaštany,
jablky, bramborami, suchým chlebem, ovesnými vločkami, mrkví,
řepou atd., jsme společně vyrazili
na cyklostezku ke Tvaroţné Lhotě.
Při krátkém odpočinku „u obrázku“
děti se zájmem poslouchaly vyprávění myslivců o zvěři, která ţije
v okolí Radějova. Uţ také ví, jaký
je rozdíl mezi jelenem a daňkem a
proč musí myslivci některá nemocná a přemnoţená zvířata střílet.
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Nezapomněli jsme na společné fotografování a vyšli jsme hledat krmelec. Našli
jsme jej dobře ukrytý mezi stromy a keři, aby zvěř nikdo nerušil. Vysypali jsme
„krmení“ a začalo oblíbené pozorování srnek dalekohledem. Na zpáteční cestě jsme
se opět zastavili „u obrázku“ a dokončili fotografování s poslušným loveckým psem
Benem pana Moţnara. Do školky jsme přišli trochu zabláceni, trochu unaveni, ale
hlavně spokojeni, ţe jsme pomohli zvířátkům přečkat zimu.
Děkujeme myslivcům za doprovod dětí ke krmelci, za poučný výklad o zvířátkách a
rodičům, za ochotu při přípravě potravy pro zvěř.
Výlet do recyklačního a ekologického centra ve Starém Městě - 25. 10. 2013
Po přivítání v areále společnosti REC Group s.r.o., která sídlí v bývalém cukrovaru
ve Starém Městě, jsme se rozdělili na dvě skupiny. Pro děti z mateřské školy byla
připravena v novém Kongresovém centru pohádka O krtečkovi. Po krátkém odpočinku a malé svačince jsme se přesunuli do další zajímavé učebny s obrovskými
barevnými polštáři. Zde se děti nejprve pořádně vydováděly a poté se zaposlouchaly
do pohádky „Jak rosnička zachránila louku“ a s chutí potom pomáhaly ţabičce
s tříděním základních druhů odpadu do připravených barevných košů. Program byl
zakončen výukovým programem z pořadu Kostičky o třídění odpadů.
Před budovou uţ na děti čekal vyhlídkový silniční vláček Steelinka a společně se
školáky jsme se vydali na projíţďku po areálu firmy Kovosteel. Cestou jsme sledovali pečlivě roztříděné hromady různého kovového odpadu, staré ledničky, vysavače, autovraky a další skládky ostatních odpadů.
Po cestě vláčkem jsme všichni přešli do Ekolandu – do zábavného ekologického
centra. Školáci si šli prohlédnout maják Šrotík vysoký 27 metrů a loď Naději ve skutečné velikosti dlouhou 20 metrů, s obrovským kormidlem, stěţni a plachtami a děti
ze školky se mezitím procházely v zoologické zahradě KOVOZOO, kde všechna
zvířata byla vyrobena z kovového odpadu. Děti obdivovaly nosoroţce, ţelvu, tučňáky a mnohé další, všechna v ţivotní velikosti a precizně propracovaná.
Také
pro
děti
z mateřské školy patřil
závěr výletu k obhlídce
majáku a lodi.
S nezapomenutelnými
záţitky z Ekolandu a
obohaceni o informace
a ukázky při třídění
odpadů, jsme se vraceli
zpět do školy..
Anna Beránková,
Ludmila Obrtlíková
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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

6,- Kč

Odznaky – Radějov

15,- Kč

Placky – Radějov

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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 01. 11. 2013 má Radějov 840 obyvatel.
z toho je:
muţů
ţen

420
420

Průměrný věk:

42 let

Počet osob evidovaných na ohlašovně obecního úřadu:

27

NAROZENÍ
Nováková Nikola

čp. 342

Do života jí přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

ÚMRTÍ
Skřivánek Jaroslav
Polášek Vladislav
Kotková Marie
Kozumplík Vlastimil

če. 18
čp. 273
čp. 92
čp. 105

ve věku 64 let
ve věku 61 let
ve věku 91 let
ve věku 50 let

Čest jejich památce.
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KULTURNÍ AKCE 2013
8. 11. 2013 - STAVJÁNÍ MÁJA NA MARTINSKÉ HODY - u OÚ
9. 11. 2013 - MARTINSKÉ HODY - CHASA a OBEC RADĚJOV

24. 11. 2013 - DĚTSKÝ KARNEVAL - v SSC - FARNOST RADĚJOV
28. 11.2013 - VÁNOČNÍ DÍLNIČKA - ve škole - 15:00 - 17:30
ZŠ a MŠ Radějov

21.12. 2013 - BESEDA U CIMBÁLU s CM Stráţničan - v SSC
Kulturně společenské sdruţení

22. 12. 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
Radějův dvůr
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