ZPRAVODAJ OBCE

OBČASNÍK duben 2014

vzpomínka na Velikonoce 2013

Váţení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím na prahu velikonočních svátků. Doufám, ţe je kaţdý proţijeme podle svých vlastních nejlepších představ.
V letošním roce plánujeme opravu chodníku podél hlavní cesty (od fary po polesí). V současné době připravujeme podklady pro výběrové řízení a doufám, ţe
nejpozděj v srpnu se projdeme po novém chodníku.
Čeká nás i dokončení zateplení budovy Základní školy a mateřské školy, taktéţ se
připravuje výběrové řízení.
V plánu je ještě úprava stezky kolem Radějova s vyhlídkou na Holém vrchu, na
kterou jsme získali dotaci.
Kupujeme areál „Grošovo“ (od brány po ocelokůlnu). Myslíme si, ţe je to pro
obec strategické místo, o které by bylo škoda přijít, kdyţ navíc vlastníme sousední
pozemek (Mončekovo). Máme v plánu zde v budoucnu vybudovat byty pro seniory.
V současné době se výstavba bytů podporuje a dle informací i bude dále podporovat
dotačními tituly (letos je dotační příspěvek 800000,-Kč na jeden byt). Zatím nám
areál bude slouţit, jako zázemí pro pracovníky. S úklidem nových prostor nám pomohou pracovníci VPP z úřadu práce. V současnosti máme dva, ale plánujeme přijmout další. Úřad práce nám poskytuje finanční prostředky na mzdy těchto pracovníků. Z obecního rozpočtu připlácíme přibliţně do 1000,-Kč měsíčně.
O dalších záměrech Vás budeme včas informovat během roku.
Přeji Vám všem krásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady.

Poděkování
Děkujeme Ing. Stanislavu Javorovi za dlouholetou výbornou spolupráci
a správcovství obecního vodovodu.
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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

Hřbitov - nájem hrobových míst
Smlouvy o nájmu hrobových míst na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023
je moţno uzavírat na obecním úřadě, v úřední hodiny.
Ceník hrobových míst (na 10 let):
Urna do 1,5 m2
450,- Kč
Jednohrob do 2,5 m2
750,- Kč
Dvouhrob do 5 m2
1.500,- Kč
Dvouhrob do 6,25 m2
1.876,- Kč
Upozorňujeme nájemce na nutnost nahlásit nám informaci, o uloţení zesnulého do
pronajatého hrobu: pole a číslo hrobu, jméno a příjmení zesnulého, rodné číslo, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, datum pohřbu, způsob pohřbení (vpravo,
vlevo, hloubka). Obec Radějov jako pronajímatel tyto údaje eviduje.
Oznamujeme, ţe vybíráme poplatky za rok 2014:
za likvidaci odpadu: 350,- Kč / rok/ 1 osoba
ze psů
100,- Kč / rok – 1. pes
150,- Kč / rok – za kaţdého dalšího psa
Splatnost poplatků je 30. 6. 2014.

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE STÁLE PLATÍ
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).
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CENÍK SLUŢEB OBCE– ceny s DPH
PRONÁJEM:
Vlečka malá 182,- Kč za den
Vlečka velká 363,- Kč za den
Poţární ţebřík 73,- Kč za den
PRÁCE:
Odvoz materiálu (traktor + zaměstnanec)
363,- Kč za hodinu
Sečení - mulčování
363,- Kč za hodinu
- počítáno za kaţdou započatou půlhodinu
182,- Kč
Traktorbagr Fermec (kopátko)
726,- Kč za hodinu
- počítáno za kaţdou započatou půlhodinu
363,- Kč
Sluţby poskytujeme vţdy po domluvě se starostou obce.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Ve středu 14. května 2014 proběhne od 15 do 16 hodin
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
NEBEZPEČNÝ ODPAD = ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, monitory, baterie, léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, tonery, fotochemický odpad, postřiky, hnojiva, obaly od chemikálií, autobaterie,
vyjeté motorové oleje, maziva, zbytky tuků, olejové filtry, …
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD = hadry, koberce, nábytek, …
Nepatří sem azbestové krytiny, okna!!!
Harmonogram svozu pytlů 2014
pátek

30. 5. 2014

pátek

27. 6. 2014

pátek

25. 7. 2014

pátek

22. 8. 2014

pátek

19. 9. 2014

pátek

31. 10. 2014

pátek
pondělí

28. 11. 2014
29. 12. 2014
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Stočné 2014
Stočné na rok 2014 bylo stanoveno dle finanční analýzy vázané na dotaci z SFŢP ve
výši 1.528,-Kč/os./rok včetně DPH.
Zastupitelstvo schválilo i v letošním roce pro řádně platící občany dar - vrácení části
poplatku za stočné, a to ve výši 400,-Kč/os.
Usnesení č. 3/2014/3: Zastupitelstvo Obce Radějov schvaluje peněţní dar ve výši 400Kč na
obyvatele obce za těchto podmínek :
-Na dar budou mít nárok obyvatelé domů s č. p. v obci (i chalupáři), kteří budou mít podepsané smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod a budou mít uhrazeny všechny platby
za likvidaci odpadních vod za rok 2014 v termínu splatnosti.
-V případě připojení na obecní kanalizaci během roku 2014 bude výše daru 30Kč/měsíc v
souladu s platností smlouvy.
-Dar bude vyplacen v hotovosti na OÚ Radějov v prosinci 2014 v termínu který určí OÚ.
-Pokud nebude dar vybrán do 29.12.2014, nárok na něj zaniká.
-Výše daru není závazná, v případě nepříznivé finanční situace ji můţe poskytovatel sníţit
nebo zrušit.
-Obyvatelé s vybudovanou přečerpávací stanicí v části obce, kde není moţné samostatné připojení na kanalizaci, obdrţí za splnění výše uvedených podmínek další příspěvek ve výši
300Kč na osobu.
-Dar nebude poskytnut na připojené firmy, provozovny popř. jiné organizace v obci.
-Na výši daru bude v rozpočtu obce rezervována částka ve výši 280 000,00 Kč.

Stočné za první pololetí se bude vybírat začátkem července,
za druhé pololetí se bude vybírat začátkem prosince.
Vţdy na základě zaslané faktury
Dále upozorňujeme všechny o povinnosti informovat písemně o změnách majících
vliv na výši stočného, především změnu počtu přihlášených osob, popř. změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo.
Tato povinnost platí při odhlášení osoby z domu, ale také při přihlášení do domu!

Vršky od PET lahví pomáhají!!!
Na obecním úřadě stále sbíráme vršky od PET lahví.
Tentokrát pro Sabinku Chromečkovou z Kněţduba. Potřebuje jich 15 tun.
Utrţené peníze pouţije na zdravotní rehabilitaci.
Děkujeme za podporu.
Doposud jsme v obci sesbírali a předali 3 velké igelitové pytle.
Dva jsme předali Sabince a jeden Vaškovi.
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 1/2014 ze dne 4. 2. 2014
Usnesení č. 1/2014/1: ZOR schvaluje organizační záleţitosti dnešního zasedání.
Usnesení č. 1/2014/2: ZOR schvaluje program dnešního zasedání.
Usnesení č. 1/2014/3: ZOR schvaluje rozpočtové závěrečné opatření č.8
Usnesení č. 1/2014/4: ZOR schvaluje rozpočtové závěrečné opatření č.9
Usnesení č. 1/2014/5: ZOR schvaluje částku, která bude rozdělena sloţkám a organizacím
obce pro rok 2014 ve výši 200 000,-Kč.
Usnesení č. 1/2014/6: ZOR schvaluje rozdělení výše částky jednotlivým sloţkám obce a to ve
výši:
Farnost Radějov.....................................................
40 000,-Kč
SDH Radějov..........................................................
23 000,-Kč
SRPŠ......................................................................
12 000,-Kč
Sokol Radějov........................................................
80 000,-Kč
Myslivci....................................................................
5 000,-Kč
Kulturně společenské sdruţení obce Radějov.......
32 000,-Kč
Volejbalové sdruţení „Pozdní sběr“........................
2 000,-Kč
Moravský rybářský svaz-činnost s dětmi...............
6 000,-Kč
Usnesení č. 1/2014/7: ZOR schvaluje poskytnutí příspěvku ZŠ MK Stráţnice a ZŠ Školní
Stráţnice ve výši 600,-Kč na ţáky, kteří se zúčastnili lyţařského kurzu v roce 2014.
Usnesení č. 1/2014/8: ZOR schvaluje cenu za nájem a sluţby s nájmem spojené za nájem
hrobového místa dle návrhu na deset let ve výši: cena za nájem 5 Kč/rok/m2, cena za sluţby
25Kč/rok/m2.
Usnesení č. 1/2014/9: ZOR bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Stráţnicko na rok 2014.
Usnesení č. 1/2014/10: ZOR schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na zařízení
RWE Gas Net s.r.o. – prodlouţení STL plynovodu a plynová přípojka k novostavbě RD na
pozemku p.č. 2767/3 v k.ú. Radějov u Stráţnice.
Usnesení č. 1/2014/10: ZOR schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na zařízení
RWE Gas Net s.r.o. – prodlouţení STL plynovodu a plynová přípojka k novostavbě RD na
pozemku p.č. 2767/3 v k.ú. Radějov u Stráţnice.
Usnesení č. 1/2014/11: ZOR bere na vědomí provedení finanční kontroly s tím, ţe při tvorbě
rozpočtu na rok 2014 je nutné se k této záleţitosti vrátit a zváţit případné navýšení příspěvku
pro ZŠ a MŠ do rozpočtu pro rok 2014.
Usnesení č. 1/2014/12: ZOR schvaluje souhlasné vyjádření ke stavbě rodinného domu na
místě RD č.p. 208.
Usnesení č. 1/2014/13: ZOR prověřuje starostu, aby oslovil firmu VHS Javorník a zjistil moţné řešení problému dešťové kanalizace před RD č.p. 103.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 2/2014 ze dne 11. 3. 2014
Usnesení č. 2/2014/1: ZOR schvaluje organizační záleţitosti dnešního zasedání.
Usnesení č. 2/2014/2: ZOR schvaluje program dnešního zasedání ZOR.
Usnesení č. 2/2014/3: ZOR schvaluje závěrečnou zprávu výsledků inventarizace za rok 2013.
Usnesení č. 2/2014/4: ZOR schvaluje rozpočet obce na rok 2014. Příjmy: 12.343.200,-Kč,
výdaje: 12.247.100,-Kč, financování: 96.100,-Kč
Usnesení č. 2/2014/5: ZOR bere na vědomí informace o stavu dotací za rok 2013 a podaných
nebo plánovaných dotacích na rok 2014.
Usnesení č. 2/2014/6: ZOR bere na vědomí informace o akci Aleje ţivota.
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Usnesení č. 2/2014/7: ZOR bere na vědomí informaci o ocenění Davida Helíska „Krajánkem
roku“ na akci sportovec roku okresu Hodonín.
Usnesení č. 2/2014/8: ZOR vydává předběţný souhlas s prodejem pozemku KN p.č. 1213/7
(PK 1213/2) a části pozemku p.č. 1213//8 (45m2) a s věcným břemenem vstupu a vedení
přípojek na pozemcích 1250/7 (18m2) a 1202/4 (43m2), vše v k.ú. Radějov u Stráţnice. Prodej
můţe být schválen aţ po řádném vyvěšení záměru o prodeji.
Usnesení č. 2/2014/9: ZOR pověřuje starostu, aby oslovil majitele RD č.p. 135 stojící na pozemku p.č. 171/1, včetně pozemků KN p.č. 171/2, 247/2, 247/1 se zjištěním podmínek moţného odkoupení.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radějov č. 3/2014 ze dne 8. 4. 2014
Usnesení č. 3/2014/1: ZOR: schvaluje organizační záleţitosti dnešního zasedání.
Usnesení č. 3/2014/2: ZOR schvaluje program dnešního zasedání ZOR.
Usnesení č. 3/2014/2: ZOR schvaluje rozpočtové opatření č.1.
Usnesení č. 3/2014/4: Zastupitelstvo Obce Radějov schvaluje peněţní dar ve výši 400Kč na
obyvatele obce za těchto podmínek :
- Na dar budou mít nárok obyvatelé domů s č. p. v obci (i chalupáři), kteří budou mít podepsané smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod a budou mít uhrazeny všechny platby za likvidaci odpadních vod za rok 2014 v termínu splatnosti.
- V případě připojení na obecní kanalizaci během roku 2014 bude výše daru 30Kč/měsíc v
souladu s platností smlouvy.
- Dar bude vyplacen v hotovosti na OÚ Radějov v prosinci 2014 v termínu který určí OÚ.
- Pokud nebude dar vybrán do 29.12.2014, nárok na něj zaniká.
- Výše daru není závazná, v případě nepříznivé finanční situace ji můţe poskytovatel sníţit
nebo zrušit.
- Obyvatelé s vybudovanou přečerpávací stanicí v části obce, kde není moţné samostatné
připojení na kanalizaci, obdrţí za splnění výše uvedených podmínek další příspěvek ve výši
300Kč na osobu.
- Dar nebude poskytnut na připojené firmy, provozovny popř. jiné organizace v obci.
- Na výši daru bude v rozpočtu obce rezervována částka ve výši 280 000,00 Kč.
Usnesení č. 3/2013/5: schvaluje koupi pozemků KN st. 72/1, p.č. 3604 v k.ú. Radějov u Stráţnice, včetně všech staveb na nich stojících za cenu dle znaleckého posudku 636.840,-Kč a
pověřuje starostu se sepsáním kupní smlouvy.
Usnesení č. 3/2013/6: ZOR bere na vědomí chystané úpravy toku Radějovky firmou LČR, s.p.
a dává předběţný souhlas s prodejem dotčených pozemků (PK 1500/2, PK 1385/8) a pověřuje
starostu s podepsáním smlouvy o dočasném uţitím pozemků PK1267/1, KN 1385/14 a
1268/23 pro ú)čely přístupu a realizace stavby .
Usnesení č. 3/2013/7: ZOR bere na vědomí informaci o podání ţádosti na sniţování rizika
povodní (bezdrátový rozhlas) a sniţování imisní zátěţe (zametací vozy).
Usnesení č. 3/2014/8: Zastupitelstvo obce Radějov schvaluje Zadání změny č. 1 územního
plánu Radějov, upravené na základě výsledků projednání, jako závaznou instrukci pro zpracování další etapy - tj. návrhu změny č. 1 územního plánu.
Usnesení č. 3/2013/9: ZOR schvaluje příspěvek občanskému sdruţení S ÚSMĚVEM 1000,Kč na XII. mezinárodní festival „NA VODĚ“ Lučina 2014.
Usnesení č. 3/2013/10: ZOR schvaluje příspěvek 5000,-Kč ZO ČZS Radějov na soutěţ o nejkrásnější předzahrádku a nejkrásnější truhlík.

7

Proč třídit odpad a jak to dělat správně?

Váţení občané obce Radějov,
jelikoţ nám dlouhodobě prokazujete svou přízeň vyuţíváním našich sluţeb svozu
odpadu, dovolujeme si Vás touto cestou podpořit a pomoci Vám na další stupínek
neustálého zlepšování třídění odpadů ve Vaší obci. Obec Radějov a tedy i Vy se
dlouhodobě snaţí třídit odpad co nejlépe a nejvíce, přesto se všichni občas ve sloţitém bludišti třídění odpadu (co, kam a proč) tak trochu ztratíme. A právě proto si
Vás dovolujeme touto cestou informovat a připomenout Vám, jak správně třídit a
pomoci tím nejen přírodě a budoucím generacím, ale hlavně samotné obci ve které
ţijete.
V tuto chvíli se jistě nabízí otázka, proč systém třídění ještě stále zlepšovat, kdyţ je
počet současných kontejnerů v obci dostačující a pytlový systém funguje. Vězte, ţe
kaţdý kilogram správně vytříděného a odevzdaného separovaného odpadu představuje pro obec finanční příjmy, které jí poskytuje obalová společnost EKO-KOM
a.s. Společnost EKO-KOM zjednodušeně funguje následovně: Výrobci obalů zaplatí společnosti EKO-KOM malý poplatek při uvedení obalu na trh. (Tyto obaly
jsou označeny zeleným kulatým symbolem dvou propletených šipek – tzv. zeleným
bodem). Peníze vybrané tímto způsobem pak společnost EKO-KOM přerozděluje
obcím, které jsou do systému EKO-KOM zapojené a to na základě sloţitého výpočtového systému, který zahrnuje mimo jiné také mnoţství vytříděných separovaných odpadů, hustotu sběrné sítě a efektivitu sběrového systému. Čím vyšší je úroveň třídění odpadů v obci a čím vyšší mnoţství separovaných odpadů, které obec
do systému odevzdá, tím vyšší jsou také příspěvky od společnosti EKO-KOM.
V loňském roce (2013) jste Vy, občané Radějova ze směsného komunálního odpadu vytřídili 27,3 tun separovaných odpadů (z toho 8,7 tun plastů,11,3 tun papíru,
7,2 tun skla a 0,1 tuny tetrapacku). Coţ znamená, ţe kaţdý občan za rok průměrně
vytřídil 32,6 kg separovaných odpadů.
Toto mnoţství se zdá vysoké, avšak mnoţství vytříděného odpadu v porovnání
s rokem 2012, kdy se kaţdý občan Radějova vytřídil 36,9 kg separovaných odpadů,
pokleslo. Věříme, ţe rok 2013 byl v tomto výjimkou, a ţe i nadále bude pokračovat
rostoucí tendence separace.
Děkujeme, ţe se i Vy do tohoto systému zapojíte a uděláte to nejlepší pro sebe i
pro ţivotní prostředí. Vyzkoušíte jednoduchost svozu separovaných odpadů pytlovým systémem, bez námahy, přímo u Vás doma.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často
moţné.
Papír – modré kontejnery a pytle
Do modrých nádob (kontejnerů i pytlů) můţete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, pouţité plenky a hygienické potřeby .Obaly z papíru bývají označeny:
Co a jak?
Papírové odpady, které odloţíte do speciálního modrého kontejneru nebo do modrého pytle
určeného na papír, jsou sloţeny z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny,
z úplně jiného je krabice od televize. Kaţdý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto se
sběrový papír po svozu z obce dotřiďuje na jednotlivé druhy na třídící lince. Třídírna papíru
a plastů je součástí sběrného dvora na Měšťanské ulici v Hodoníně. Dotříděný papír se lisuje
do balíků a odváţí k materiálovému zpracování do papíren. Slisovaný sběrový papír poslouţí k výrobě nového papíru, stejně jako kdyţ se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je moţné takto recyklovat asi pětkrát aţ sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Plasty a nápojový karton – ţluté kontejnery a pytle
Do ţlutých nádob (kontejnerů i pytlů) můţete odhodit: PET láhve od nápojů
(prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z
plastů, polystyrén, nápojový karton.
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy apod.). Obaly z plastů bývají označeny:

Co a jak?
I plasty, které jste odhodili do ţlutých kontejnerů, se dotřiďují na třídící lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve podle barev, PE fólie a nápojový karton,
které mají speciální samostatné zpracování. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváţí ke zpracování na recyklační linky. Kaţdý druh
plastů je zpracováván jinou technologií, protoţe mají odlišné sloţení a vlastnosti. Z PET
láhví se vyrábějí vlákna, která se pouţívají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěţových koberců. Rovněţ je z nich vyráběno vlákno pro fleecové bundy. Z
fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren
slouţí k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní
nábytek, zatravňovací dlaţbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
Nápojové kartony je moţné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takţe je moţné ho zpracovávat stejně jako
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starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze vyuţít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro
ohřev vody či dále zpracovat na pelety apod.
Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je moţné pouţít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.

Sklo – bílé a zelené kontejnery
Do zelených nádob (kontejnerů) můţete odhodit: láhve různých barev od nápojů,
barevné skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Do bílých nádob (kontejnerů) můţete odhodit: čiré láhve nápojů, čiré skleněné
nádoby
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, luxsfery a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny:

Co a jak?
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat
ţádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se
odváţí ke zpracování do skláren. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě
nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky.
Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemţ sklo se dá takto pouţívat vlastně donekonečna.
!!!Veškeré tabulové sklo (výplně oken, skleněné poličky a dvířka z nábytkových stěn atd.)
patří do BAREVNÉHO SKLA!!!

Třiďte správně. Pomůţeme Vám.

Penzion a bar Queen,
Radějov čp. 180, nabízí moţnost jednodenního pronájmu
(oslava narozenin, sraz spoluţáků, schůze spolků,…).
Kapacita max. 50 míst.
Při akci je moţnost si domluvit také ubytování.
Více informací na tel. 728/ 645 119. www.queenbar.wz.cz
10
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Postní doba a Velikonoce dříve narozených generací
Postní doba začíná Popeleční středou. Tak jako
v této době na Popeleční
středu věřící přišli na mši
svatou a jako projev pokání přijali „popelec“.
Tímto dnem skončily
všechny veřejné zábavy a
lidé proţívali postní dobu
v tichosti a skromnosti.
Hospodyně vařily skromná, postní jídla a
v domácnostech věřících se kaţdý večer modlil bolestný růţenec.
Kaţdou neděli byla poboţnost kříţové cesty, při které se zpívaly písně o ukřiţování Jeţíše Krista.
Na Květnou neděli si lidé přinášeli do kostela kočičky k posvěcení. Doma si je
zastrčili za kříţ nebo za svaté obrázky na ochranu od všeho zlého. Hospodáři větvičky zastrčili na okraj pole, aby ochránili úrodu od pohrom. Na Květnou neděli
chrámový sbor při mši zpíval „Pašije“, které zpěváci nacvičovali po celou postní
dobu s varhaníkem Tomášem Stránským.
Zeleným čtvrtkem začínaly velikonoční obřady. Ráno na mši svaté „odletěly zvony do Říma“, přestaly hrát varhany a zvonit zvony. Místo zvonění ranního, poledního a večerního klekání začali po dědině klepat chlapci. Tato tradice se
v nezměněné podobě udrţuje dodnes.
Velký pátek začínal ráno liturgickými obřady a odhalením Svatého Kříţe. Kostel
zůstal otevřený celý den a lidé chodili uctívat líbáním a modlitbou svatý Kříţ, který byl poloţený na stupni oltáře sv. Antonína.
Po celý den byl přísný půst od jídla a v celé dědině bylo zvláštní ticho. Nejezdily
vozy zapřahlé s koňama a kravičkama, protoţe ten den se nesměly vykonávat ţádné polní práce, „aby sa nehýbalo se zemňů“.
Na Velký pátek ráno se všichni dospělí i děti šli umývat do potoka, který byl plný
bystré jarní vody. Při umývání jsme se modlili obřadní modlitbičku:
Jordáne, Jordáne, vodičko čistá,
tečeš od Pána Krista.
Omýváš břehy, kořeny,
omyj i mě od hříšných hříchů stvoření.
Modlitbu jsme zakončili Otčenášem. Kdyţ jsme se, my, děcka, vracely domů, měli
12

jsme v „gánku“ nachystaný perník nebo něco sladkého.
Na Bílou sobotu u nastrojeného Boţího hrobu stáli celý den stráţ ministranti a hasiči
v slavnostních uniformách. Slavností Vzkříšení v sobotu navečer se završila třídenní
příprava na Velikonoce. V kostele se sešla celá dědina i ti, kteří jindy do kostela nešli.
Kněz vzal Svátost oltářní z Boţího hrobu a všichni šli průvodem okolo kostela.
Obecní radní nesli sošku Vzkříšeného Spasitele a baldachýn nad knězem
s Nejsvětější Svátostí.
Za doprovodu dechovky se podvečerem nesla radostná píseň „Zdráv buď náš milý
Spasiteli“. Po návratu do kostela bylo poţehnání Te Deum – Boţe, chválíme Tebe.
Na Vzkříšení měli všichni slavnostní oblečení, ţeny a děvčata světlé sukně a zástěry,
rukávce a bílý vyšívaný šátek, kaţdá ţena chtěla mít na sobě něco nového. Chlapci
v širokých košilích nesli korouhvičky a celý kostel voněl jarním kvítím a čerstvě
vyţehlenými rukávci a košilemi. Kdyţ jsme přišli ze Vzkříšení domů, k večeři bylo
uţ něco masitého, velikonoční nádivka s bylinkami, guláš nebo pajšl z kůzlečího
masa.
V neděli na Velikonoce se světily pokrmy, obyčejně koláčky a vajíčka, tak, jak se to
dodrţuje aţ do současnosti. Uţ odpoledne chlapci pletli korbáče, běhali po dědině a
začala se zapalovat šlahačka. Hospodyně a děvčata barvily vajíčka pro šlaháče.
Ale to uţ jsou Velikonoce, jak je známe i dnes.
Anna Krhovská

13

Okénko mateřské školy
V mateřské škole se uskutečnily tyto zdařilé akce:
3. ročník fašaňkové obchůzky – 28. února
Fašaňkové obchůzky v maskách po vesnici se zúčastnila společně MŠ, ZŠ, zaměstnanci školy, rodiče i prarodiče. O hudební doprovod se postarala místní dětská
cimbálová muzika se starostou obce M. Hájkem. Ke zpěvu se přidaly i maminky
zpěvačky. Obchůzce předcházel týden pilného nacvičování tanců a písniček. Děti
se seznámily s lidovou tradicí masopustu – fašaňku a učily se odváţnému vystupování při předvádění tance a vinšování.

Úklid školní zahrady – 7. března
Chceme, aby se děti pohybovaly v čistém prostředí, váţily si nových věcí a učily se
bojovat proti vandalismu. S dětmi jsme se pustili do sbírání odpadků na školní
zahradě a v jeho okolí.
Tvoření z korku – 17. - 21. března
Z daru od firmy Korek- Jelínek (odpadový materiál korku a korkových zátek) si
děti týden tvořily výrobky z netradičního přírodního materiálu. Poznaly, jak korek
vypadá, jaké má vlastnosti, jak se
sklízí korková kůra a kde roste dub
korkový. Dětem se s korkem dobře
pracovalo, lehce se stříhal i lepil.
Závěrečné
pouštění
lodiček
v Potokách byl pro děti velký záţitek. Do firmy Korek jsme poslali
poděkování a několik dětských prací
a fotografií z tvoření.
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Depistáţ výslovnosti dětí – 18. března
Paní Mgr. Horáková ze Speciálně pedagogického centra v Hodoníně, provedla kontrolu výslovnosti u deseti mladších dětí. Další vyšetření provede v říjnu 2014.
Vynášení Moreny – Mahuleny – 4. dubna
V týdnu od 31. 3. do 4. 4. se děti seznamovaly se starodávným pohanským zvykem
vynášení Moreny – v Radějově
Mahuleny. Vhozením Moreny do
potoka za Radějovem se symbolicky rozloučily se zimou. Učily se
společně pracovat při tvoření Moreny a naučily se tradiční písně.
Divadlo – Veselá školička – 3.
dubna
Veselá školička z Hodonína, pod
vedením p. Kubalákové, zahrála
dětem v mateřské škole příběh
s názvem „Co se děje v přírodě na
jaře“. Do hraní pohádky se s chutí
zapojily také děti.
Připravujeme se na svátky jara - od 7. dubna
Poznáváme další zvyky – pozorujeme přípravu na „klepačku“, vyrábíme jarní dekorace, poznáváme další zvyky, učíme se velikonoční koledy.
Na plaveckou výuku ve Bzenci – od 2. 4. do 4. 6. je přihlášeno 10 dětí předškolního věku.
Všechny akce i fotografie aktuálně zařazujeme na stránky školy.
učitelky MŠ
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Okénko základní školy
Poděkování „Radějovjanům“
V předvánočním čase se mohly radovat děti mateřské i základní školy z bohaté mikulášské nadílky, kterou jim věnovali občané z Radějova, jimţ touto cestou děkujeme.
Školní ples
Kaţdoročně organizuje SRPŠ při Základní škole a Mateřské škole Radějov Školní
ples. Letošní ročník zahájili ţáci školy předtančením na motivy muzikálu Rebelové.
Své taneční umění předvedl také krouţek Maţoretek. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci plesu.
Zápis do 1. ročníku základní školy
Začátkem února v odpoledních hodinách oţily chodby školy zápisem do 1. ročníku.
Budoucí prvňáčci se ponořili do plnění úkolů v podobě malých řemeslníků. Na školní
rok 2014/2015 bylo zapsáno 8 dívek a 4 chlapci. Přejeme jim úspěšný start do školního ţivota.
Sběr starého papíru
Ve dnech 14. - 16. května pokračujeme ve sběru starého papíru se společností Tespra
Hodonín, s.r.o. Sběr papíru bude mít opět soutěţní charakter pro děti i ţáky Základní
školy a Mateřské školy Radějov. Zapojit se můţe i široká veřejnost. Výtěţek
z odevzdaného sběru bude věnován na pořízení dalších herních prvků na dětské hřiště.
Beseda s Policií ČR
V březnu se ţáci naší školy zúčastnili besedy
s Policií ČR. Praporčík Martina Janíková
z Obvodního oddělení ve Stráţnici seznámila
a poučila ţáky s prevencí na témata „ Jak se
chovat v silničním provozu“, „Bezpečně na
cestě do školy a ze školy“, „Kdyţ je nutné být
doma sám“ a „Bezpečně na počítači“.
Komplexní preventivní program Socioklima
Ve třetím a čtvrtém ročníku byl počátkem ledna
zahájen preventivní program Socioklima ve spolupráci se speciální pedagoţkou Mgr. Milenou Mikulkovou. Úsilí programu spočívá v podpoře zdravých vztahů na školách, v přispívání vztahové pohody a vnášení zájmu o mezilidský kontakt.
V první fázi proběhla ve čtvrtém a třetím ročníku
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online diagnostika, následně přímá práce s ţáky s Mgr. Mikulkovou a závěrem konzultační i poradenská činnost pro učitele. Druhá fáze představovala vyústění programu – kaţdý ţák dostal za úkol pracovat na sobě i na vzájemných vtazích ve třídě.
Celorepubliková matematická soutěţ Klokan
V pátek 21. března proběhla soutěţ o matematického Klokana v kategorii Cvrček pro
ţáky 2. a 3. ročníku a v kategorii Klokan pro
ţáky 4. ročníku. Nejúspěšnější v kategorii
Cvrček byl ţák Dominik Langer (2. ročník) a
v kategorii Klokan ţákyně Věra Lachmanová
(4. ročník).

Plavecká výuka ve Bzenci
Jiţ tradičně se zúčastňujeme plavecké výuky ve Bzenci. V měsících duben aţ červen
získávají v deseti lekcích předškoláci z mateřské školy a ţáci základní školy plavecké dovednosti. Mladší děti se postupně seznamují s vodou a starší zdokonalují své
plavecké zkušenosti.
Mgr. Petra Jamná
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TJ Sokol Radějov
Po ukončení minulé fotbalové sezony muselo vedení Sokola přistoupit
k neradostné povinnosti a z důvodu nedostatku radějovských fotbalistů dorosteneckého věku zrušit druţstvo dorostu. Převáţná většina chlapců dosáhla věkové hranice 18-ti let a zařadila se tak do druţstva muţů. Zbylí 3 dorostenci jsou na hostování ve Stráţnici a Veselí nad Moravou.
Naopak v kategorii
mladších ţáků posílili
realizační tým, který tvořil do té doby pouze trenér Miloš Potrusil ml.,
vedoucí druţstva Tomáš
Stránský a jako trenér
Roman Marada. To se
projevilo na výkonech a
výsledcích druţstva ţáků
jiţ v podzimní části nové
fotbalové sezony 201314. V současné době se
naši ţáci pohybují na 5tém místě tabulky OP
mladších ţáků 7+1 se
ziskem 18-ti bodů. Největší bolestí ţákovského druţstva je docházka malých fotbalistů, se kterou se vedení druţstva potýká. Proto touto cestou prosíme rodiče
chlapců, aby jim s tímto problémem pomohli, ve svých rodinných plánech na
chlapcův sport pamatovali a malé fotbalisty na tréninky a utkání uvolňovali.
Druţstvo muţů pod vedením Jaroslava Ševečka
a Michala Lachmana se
v podzimní části soutěţe
po nevydařeném začátku
konsolidovalo a
v současné době je
v „našlapaném“ středu
tabulky III.tř.sk.B na 7mém místě se ziskem 27
bodů (7 výher,6 remíz,4
prohry). Začátkem sezony jej posílili hráči
J.Březina, D.Doleţal a
P.Matyáš. V jarním kole
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se vrátil po půlročním hostování v Kněţdubu zpět do muţstva K.Paška ml.
TJ Sokol Radějov děkuje touto cestou paní Blaţeně Helískové, za její dlouholetou
a pečlivou práci při správě a praní praní dresů pro fotbalisty, kterou ze zdravotních
důvodů musela ukončit.
V minulém roce 2013 Sokoli splnili všechny úkoly stanovené Valnou hromadou a
uspořádali mimo Maškarního plesu, Pohárového turnaje a Pouličního turnaje taktéţ
několik brigád na zvelebení a zkvalitnění sportovního areálu. Nejdůleţitějším úkolem bylo vybudování plotové zábrany na míče u potoka. Tuto akci se podařilo realizovat v průběhu června a jiţ v od
podzimního kola soutěţe se toto
řešení dle očekávání nadmíru
osvědčilo.
Jistě si většina radějovských
občanů uvědomuje, ţe od roku
1932, kdy byl klub zaloţen, patří
„fotbalová neděle“ a dění okolo
tohoto sportu k nedílným součástem jejich ţivotů.
Po paţitu dnešního sportovního
areálu, ale také ještě na spodním
hřišti se v dresu Radějova potila
většina pradědečků, dědečků, jejich synů, vnuků i pravnuků. Tento sport neslouţí pouze ke zlepšení fyzické kondice
člověka, ale od dětských let pěstuje v kaţdém smysl pro povinnost, kázeň, disciplinu,
toleranci, kolektiv a kamarádství, coţ v dnešní době mnoha hlavně těm později narozeným chybí.
Sokol patří mezi nejaktivnější neziskové organizace v Radějově a je třeba říci, ţe má
minimálně 100 aktivit za rok, co se týká organizovaných akcí jako jsou tréninky ,soutěţní utkání, brigády a jiné činnosti. Proto se snaţíme o zachování tohoto
krásného sportu v Radějově.
Věříme, ţe za podpory Obecního úřadu, ţivnostníků a firem, kteří nás podporují,
obětavých lidí, kteří se o fotbal v Radějově starají, ale také všech radějovských fotbalových příznivců se nám to podaří.
Za VV TJ Sokol Radějov
Vítězslav Hudeček, předseda
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Zahrádkáři Radějov
Soutěţ o nejkrásnější předzahrádku a nejkrásnější truhlík
Prvotní nápad na soutěţ o nejkrásnější předzahrádku vznikl jiţ v roce 2012, na
výstavě ovoce a zeleniny jsme vás, naše spoluobčany, informovali o její přípravě. V
loňském roce se bohuţel nepodařila z finančních důvodů uskutečnit, v letošním roce
nás finančně podpořila také Obec Radějov a Okresní zahrádkářský svaz Hodonín.
Po provedených změnách při svodu odpadních vod do kanalizace bylo mnoho předzahrádek a vstupů k našim domovům poškozeno nebo zničeno. Věříme, ţe ty z nás,
kterým se ještě nepodařila úpravu před domem uvést do "upraveného" stavu, bude
naše soutěţ inspirovat. A nejen je...

Pravidla soutěže
1. Soutěţ probíhá v době od 1. května do 31. srpna 2014 v obci Radějov. Do soutěţe
budou zařazeny všechny rodinné domy, bez přihlášení.
2. Provozovatelem soutěţe je Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Radějov,
Radějov 152 (dále jen „provozovatel“). Partnerem soutěţe je Obec Radějov a Český zahrádkářský svaz Hodonín.
3. Provozovatel a partner soutěţe nominují pro soutěţ tříčlennou porotu, která ze
soutěţících vybere tři nejúspěšnější v soutěţi o nejkrásnější předzahrádku a tři
nejúspěšnější v soutěţi o nejkrásnější truhlík, vţdy v pořadí první, druhý, třetí.
Termín posuzování porotou je závislý na ročním období, počasí a jiných okolnostech.
4. Odměny pro vítěze:
Umístění

Nejkrásnější předzahrádka

Nejkrásnější truhlík

1. místo

Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve
výši 5.000,- Kč

Poukaz na nákup hospodářských
potřeb ve výši 2.000,- Kč

2. místo

Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve
výši 2.000,- Kč

Poukaz na nákup hospodářských
potřeb ve výši 500,- Kč

3. místo

Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve
výši 500,- Kč;
Roční předplatné časopisu Zahrádkář

Roční předplatné časopisu Zahrádkář

5. Jména výherců budou zveřejněna na veřejných místech v obci Radějov nejpozději
do 30.9.2014.
6. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěţi právní cestou je vyloučeno. Fi20

nanční plnění výher není moţné.
7. Účastí v soutěţi kaţdý soutěţící souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních
údajů a fotografií provozovatelem a partnerem soutěţe včetně vyuţití osobních
údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a propagačních a interních materiálech provozovatele a partnera soutěţe. Účastí v soutěţi kaţdý soutěţící potvrzuje,
ţe je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, ţe poskytnutí údajů je dobrovolné a ţe
má právo na přístup k nim.
8. V případě nesouhlasu se zveřejněním dle bodu 5 těchto pravidel je výherce ze soutěţe vyloučen a na jeho místo postupuje další umístěný v pořadí.
9. Ze soutěţe jsou vyloučeni členové poroty.
10.Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěţe, případně ji odloţit, přerušit, zastavit nebo prodlouţit.

V těchto dnech vrcholí přípravy na 29. košt slivovice, brzy nastane čas na přípravu
příštího jubilejního ročníku.
Dovolujeme si Vás, návštěvníky, pozvat nejen na ten, který je bezprostředně před
námi, ale také všechny zájemce, kteří by se k nám chtěli přidat a pomoci s přípravami toho dalšího.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdaru této akce.
Těšíme se na Vás o Velikonoční neděli u dobrého pití!
Pavel Sochor
Předseda CZS Radejov
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ZPĚVÁČCI STRÁŢNICKA
Vybrané děti z folklorního krouţku se 20. března zúčastnily výběrového
předkola Přehlídky zpěváčků Stráţnicka 2014. Do hlavní veřejné soutěţe, která se
konala 6. dubna 2014, postoupily Erika Reţňáková, Lukrecie Habrcetlová, Johana
Šimečková, Monika Prečanová, Karolína Štipská, Markéta Nováková a Kristýna
Reţňáková. Všechny děti svým zpěvem moc hezky reprezentovaly naši obec.
Z poslední postupové kategorie vybrala porota do dalšího kola Kristýnu Reţnákovou,
která obsadila 3. místo a pojede 19. dubna na regionální kolo do Starého Podvorova.
Blahopřejeme a drţíme palce!
Jitka Hájková, ml.

23

Krajánek roku
Na vyhlášení sportovce roku 2013 okresu Hodonín, které se konalo 6.3.2014 v Dubňanech byl oceněn titulem „Krajánek roku“ spolu s hokejistou Komety Brno Michalem Kempným a oštěpařem Vítězslav Veselým i náš rodák, prvoligový fotbalista
1. SC Znojmo FK David Helísek.
Blahopřejeme a přejeme hodně sportovních i osobních úspěchů!

ZUŠ Lubomíra Ligase
výborně reprezentovala naši obec v soutěţi ZUŠ ve hře na housle.
Ve středu 5. března 2014 se Kristýna Reţňáková zúčastnila okresního kola
soutěţe základních uměleckých škol v Hodoníně. Na housle zahrála skladbu Jiřího
Bendy – Andante graziosso a od Bohuslava Martinů – Intermezza I., II. Na klavír ji
doprovázela paní učitelka Linda Horňáková ze Bzence. V soutěţi naši školu Kristýnka skvěle reprezentovala. Získala 1. místo – gratulujeme!
Zdena Obrtlíková
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Finanční navigátor
Váţené dámy a pánové,
jmenuji se Martin Gajda a jiţ 18 let se s potěšením zabývám oblastí, která je většinou lidí
opovrhovaná... Debaty na téma peníze jsou většinou tabu. Přitom je to oblast, se kterou se
setkáváme na kaţdém kroku. Peníze nejsou to hlavní v ţivotě člověka, ale bez nich se stěţí
obejde. Ve škole se naše děti učí všem moţným (i nemoţným) předmětům, ale o penězích...? Vědí, jak počítat integrály či derivace. Selský rozum však buď zůstává stát, nebo
utekl do země krále Miroslava. Jedničku z matematiky neovlivní to, ţe dítě neví, jak lze v
praktickém ţivotě vyuţít informace o "imaginárním čísle". A pojem "tětiva" si v dospělosti
vztáhneme spíše do souvislosti s pracovním náčiním Sherwoodského hrdiny Robina Hooda,
nebo ţivot na zemi zajišťujícího lučištníka Amora.
Při mé práci (a zábavě zároveň) poskytuji bankovní a majetkové konzultace. Tedy; jakým
způsobem peníze zacílit na řešení reálných majetkových potřeb kaţdého člověka, a to bez
rozdílu příjmu. Nezastupuji ţádné bankovní ústavy vůči klientům, ale klienty vůči různým
finančním institucím. U klientů razím heslo a pravidlo: KKD - Kaţdá Koruna Dobrá.
Na základě výše uvedeného bych Vás rád dnes i v budoucnu na těchto stránkách provázel
myšlenkami a situacemi, které kaţdý z nás neustále řeší: Jak si zrealizuju financování mého
bydlení, na co mám peníze a na co uţ jenom chuť? Vyplatí se mi současný úvěr/hypotéku
splatit prostřednictvím jiné banky? Pokud ano, tak které? Jak se mohu připravit na období,
kdy budu sponzorovat studia mých dětí? Můţe mi na to přispět stát? Jak? Aţ budu starší,
postarám se o sebe sám, nechám to na dětech nebo státu? Nakolik by mi klesl můj příjem v
případě nemoci či úrazu? Lze toto náhlé sníţení nahradit? Jakpak? Odpovídá moje současné
finanční portfolio mým skutečným potřebám? Rád bych začal podnikat, pro začátek jen při
zaměstnání, nemám však vstupní kapitál. Co mohu dělat? Atd.
Na tyto a celou řadu dalších otázek si budeme postupně odpovídat. Nastíním Vám také
mnoţství zajímavých situací, které jsem v praxi s mými klienty řešil. Na základě těchto podnětů se budete moci lépe orientovat při výběru variant řešení Vašich ţivotních plánů. Budete
také vědět, co můţete poţadovat od Vašeho poradce, na co všechno si dávat pozor, na čem
ušetřit, na čem nešetřit.
V tomto prvním článku chci informovat všechny mladé lidi, kteří plánují podpořit český
národ populační explozí, ţe o státem placené porodné můţe v roce 2014 zaţádat pouze rodina, jejíţ příjem nepřekračuje 2,4 násobek ţivotního minima. Avšak jiné peníze - nazvěme to
např. "soukromé porodné" - můţe získat kaţdý. U některých rodin lze tedy obdrţet peníze
dvojí. Jak od státu, tak i z privátního sektoru. Výše "soukromého porodného" závisí na celé
řadě okolností. Kaţdopádně vyţaduje individuální konzultaci ještě před početím... Těchto
moţností je na českém trhu ještě méně, neţ šafránu. Přesto. Kdyţ existují, je třeba jich vyuţít. Vyuţijte je i Vy! Dobrý, kdo dává - neuctivý, kdo nebere.
Tolik tedy na úvod. V příštím čísle se budu věnovat oblasti, která čeká všechny rodiče. Jak
řešit financování nákladů na studia našich dětí?
Jsem potěšen Vaším zájmem věnovaným těmto mým řádkům a věřím, ţe Vám mé informace a zkušenosti budou uţitečné. V případě dotazů můţete směřovat Vaše náměty do redakce. Těším se na setkávání u dalších témat.
Usměvavé dny Vám přeje
Martin Gajda
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 18. 4. 2014 má Radějov 838 obyvatel.
V roce 2014 došlo k těmto změnám obyvatelstva:
PŘIHLÁŠENÍ
ODHLÁŠENÍ

3 osoby
4 osoby

Letos se narodily tyto děti:
Ema Zahradníková,
Andrea Plonková,
Sofie Kapinusová,
Kryštov Můčka

čp. 167
čp. 15
čp. 340
čp. 109

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

Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Vladimír Konečný
Radek Štípský

čp. 285
čp. 183

ve věku 81 let
ve věku 44 let

Čest jejich památce.

Žádáme rodiny, kde se slaví zlatá svatba, aby nám tuto informaci sdělily.
Na obci v archivu máme uvedeny pouze sňatky, které se konaly ve Strážnici. Rádi bychom ale pogratulovali všem manželům, kteří slaví toto
krásné jubileum.
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KULTURNÍ AKCE 2014
20. 4. 2014 - 29. KOŠT SLIVOVICE a ostatních ovocných destilátů
od 10:00 hodin, v SSC, ZAHRÁDKÁŘI RADĚJOV
30. 4. 2014 - STAVJÁNÍ MÁJÍ PO DĚDINĚ - tradiční akce
květen 2014 - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti
na Kejdě - RADĚJOVŠTÍ RYBÁŘI
květen 2014 - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro dospělé
na Kejdě - RADĚJOVŠTÍ RYBÁŘI
11. 5. 2014 - OSLAVA SVÁTKU MATEK
v SSC - ZŠ a MŠ RADĚJOV
31. 5. 2014 - OSLAVA DNE DĚTÍ
KOUZELNÝ RADĚJOV - SDH RADĚJOV
červen 2014 - KROJOVANÁ POUŤ NA ŢEROTÍN
FARNOST Stráţnice MAS Stráţnicko
14. 6. 2014 - RADĚJOVSKÉ HRY
sportovně zábavné odpoledne nejen pro dospělé
od 13:00, na dolním hřišti
5. 7. 2014 - CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ
mše a kulturní program u kostela - FARNOST a OBEC RADĚJOV
5. 7. 2014 - VÍNO V RŮŢÍCH
ROSETA RADĚJOV
6. 7. 2014 - POHÁROVÝ TURNAJ V KOPANÉ
TJ SOKOL Radějov
Na fotografie a videa z akcí se můžete podívat na internetových stránkách
paní Marie Svejkovské, které tímto moc děkujeme za dokumentarizaci života v obci.
http://radejovfotky.rajce.idnes.cz/
27

Sázení ALEJE ŢIVOTA a ţivých vrbových staveb
Alejí ţivota je myšleno místo v obci, kde se s kaţdým narozeným dítětem zasadí
strom. Strom, který můţe člověku připomínat místo, kde má kořeny, kde lze ţít, či
kam se vracet.
Akce se konala 12.4. ve spolupráci s Větvení o.s. a probíhala v několika obcích Bílých Karpat. V Radějově se nás sešlo kolem třiceti. Naši alej ţivota jsme zaloţili u
školy, kde jsme zasadili 5 lip a jednu oskorušu. Na farní zahradě jsme „postavili“
dvě stavby z vrbového proutí. Všem účastníkům moc děkuji.
Byla to příjemná, smysluplná akce, se skvělým výsledkem.

