ZPRAVODAJ OBCE

OBČASNÍK říjen 2014

Hospodský dekameron, divadelní hra se
zpěvy

hasičská soutěž

dětské rybářské závody na Kejdě

výstava Staré hračky

Radějovské hry

Cyrilometodějská pouť

Výstava ovoce a zeleniny

foto Marie Svejkovská
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Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny utekly jako voda. 1. září přivítala děti naší školy nově opravená
zateplená budova základní a mateřské školy. Myslím, že se panu architektu Machálkovi jeho návrh vydařil a škola je nejen dle mého názoru, krásná. Bohužel nám dělá
starost strakapoud, který se nám snaží fasádu „vyléčit“. Rádi přivítáme jakoukoliv
účinnou radu.
Dokončila se výstavba chodníku od fary po bývalé polesí. Jakmile počasí dovolí,
začneme navážet zeminu na zapravení zahrádek. Bohužel máme jen nepříliš kvalitní
hnědozem. Chtěl bych také požádat vlastníky automobilů, aby na chodnících neparkovali. Je velmi nebezpečné, když se musí obcházet na chodníku zaparkované auto
po komunikaci.
Co nás všechny v nejbližších dnech čeká? Především komunální volby ve dnech
10. a 11. října 2014. Doufám, že přijdete v co nejhojnějším počtu a vyjádříte svou
spokojenost, či nespokojenost s dosavadním vedením obce a všichni společně zvolíme pracovité a schopné zástupce naší krásné obce.
Dovolte mi, abych poděkoval zaměstnancům obce, společenským organizacím a
složkám a Vám všem aktivním Radějovjanům, za dobrou spolupráci, pomoc, podporu, podněty, ale i připomínky během tohoto volebního období. Ne vždy bylo vše
jednoduché a ideální. Chtěl bych také poděkovat zastupitelům, že zodpovědně rozhodovali i o některých nepříliš příjemných věcech.
Myslím, že se nám dílo dobře dařilo a udělal se společně velký kus práce, např.:
 vybudovala se kanalizace a ČOV
 nový povrch komunikací v obci
 vyměnila se okna a zateplila budova školy
 vystavěla nová zídka u školy
 vybudovaly se nové chodníky - škola x Nová ulice a fara x polesí
 opravil se svépomocí chodník u obecního úřadu
 výměnila se okna a vystavělo nové soc. zařízení v hasičárně + ordinaci lékaře
 postavilo se dětské hřiště na farské zahradě
 vyřešila se dodávka pitné vody
 zakoupil se traktorbagr Fermec - na úpravu svodnic, cest v chatové oblasti
 zakoupila se sekačka - mulčovač Goliath - rychlejší sečení, poseče i nálety
 zakoupilo se hasičské auto CAS 25 (Máňa)
 zakoupily se nemovitosti:
- areál Grošovo - v plánu vybudovat byty pro seniory
- ocelokůlna na JZD - v plánu sběrný dvůr
 vydala se krásná publikace „Radějov minulost a současnost obce“
 s pomocí zaměstnanců VPP (z úřadu práce) se mimo jiné:

- natřely po dlouhé době lávky a mosty přes Radějovku

- opravil chodník u obcního úřadu
 zpracoval se a vydal Územní plán obce Radějov
 opravila se cesta za kostelem „k obrázku“ - asfaltový recyklát
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opravily se některé komunikace v chatové oblasti
začala postupná oprava a výměna veřejného osvětlení
obecní rozhlas - je schválená dotace na bezdrátový rozhlas - bude ještě letos
VUT Brno monitorovalo dopravní situace a navrhla řešení dopravy u školy je zpracován projekt na dopravní značení v celé obci
úprava Radějovky - spolupracuje se s Lesy ČR na projektu.

Je rozpracována spousta dalších projektů, na které bude moci nové zastupitelstvo
navázat (revitalizace veřejného osvětlení, byty pro seniory, dokončení opravy chodníků, sběrný dvůr, úprava prostranství kolem kostela a školy, rozšíření hřbitova, vybudování obecního muzea, vybudování víceúčelového hřiště, dopravní značení, …)
bude to chtít jen chuť do práce a dostatek financí.☺
Martin Hájek

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí,
v obci Radějov,
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Volby se uskuteční:
v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin
Volby se budou konat:
v budově obecního úřadu – Radějov, čp. 130
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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

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Ve středu 15. října 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

31. 10. 2014

pátek
pondělí

28. 11. 2014
29. 12. 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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Radějovští sekáči
Radějov, obec ležící v podhůří Bílých Karpat, má více luk a pastvin než orné půdy.
Sklizeň sena se tu ještě po druhé světové válce prováděla v červnu a na otavy pak
přišel čas v srpnu nebo v září, avšak na vzdálenějších loukách, kde je nyní oplocená
Radějovská obora, se tráva sekla jen jednou, a to na přelomu června a července. Převážná část porostů (vstavače, kmín, petrklíče, plicníky, šalvěj, třezalka, dobromysl,
mateřídouška, řepík lékařský, řebříček, jitrocel, jehlice trnitá, zeměžluč, orlíček atd.)
již v této době stačila odkvést. Většinu luk a pastvin se sekla ručně. Jednak jen málokdo měl tehdy sekačku taženou koňmi, jednak by na strmých svazích museli i tak
nastoupit sekáči.
Samotné sečení mělo svá nepsaná pravidla. Protože louky byly vzdáleny od obce i
více než hodnu cesty, sekáči na nich leckdy přespávali a jídlo a pití jim tam povětšinou vozily jejich odrostlejší děti. Před odchodem na louky se ze všech chalup ozývalo naklepávání kos a domlouvaly se několikačlenné skupiny, které si navzájem vypomáhaly. K vybavení sekáče patřilo pevné dřevěné „kosisko“ s ručkami na obě ruce,
několik dobře nakutých kos, za opaskem pověšené kladívko na překutí a nasazení
kosy, „krbík“ (toulec) z volského rohu, ve kterém byly „kaménky“ (brousky) a
„babka“ (malá kovadlinka nutná pro kutí kosy na pařezu). Na hlavě měl každý takový pracovník „širák“. V udržovaných studánkách se chladilo ředěné i neředěné víno;
obědvalo se pod dubem „Poledňákem“, často uprostřed krásných hřibů.
Skupinu sekáčů vedl nejzkušenější hospodář, který udával rytmus sečení, aby celá
skupina naráz sekla, brousila a dělala zastávky na občerstvení nebo na zpěv. Sekl
také první pokos, tzv. „súmezí“, tehdy hranici mezi dvěma sousedními loukami táhnoucí se obvykle od jednoho dubu k druhému.
Seklo se většinou ráno a dopoledne – od tří do devíti hodin, pak se překuly kosy,
následoval odpočinek, oběd a od tří odpoledne do devíti hodin večer znovu sečení.
Po takové práci už potom všichni spali pod duby jak zabití.
Jak už bylo řečeno, k sečení patřilo i zpívání, hlavně při přechodu k novým pokosům
zněly táhlé písničky, např: Šohajek trávu seče, kosa mu kosit nechce…, Porúbali
sekáčů na zelených lúkách… nebo Na velických lúkách cosi sa tam bělá…
Poslední velké sečení bylo v Radějově počátkem 70. let minulého stolení, kdy bývalý obecní bubeník a pojicajt František Tomšej v obecním rozhlase vyhlásil: „JZD
Radějov svolává na tuto sobotu sekáče na sečení do Žlebů. Sraz je u Tabule ve čtyři
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hodiny ráno. Občerstvení zajišťuje Jan Báborský.“ Přišlo přes 30 sekáčů a svými
písněmi budili chataře, ale ti jim to rádi prominuli.
Poslední zpěv, v trati na Rubanicích, byl slyšet od strýčka Jana Lakosila, který jezdil s koňskou hrabačkou obracet seno. Tak voňavé seno se dnes ovšem již z luk
nesklízí, hodně vzácných rostlin se z radějovské obory nenávratně vytratilo….
František Sečka
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Základní škola a Mateřská škola Radějov informuje
Nastalo období babího léta a s ním k nám zavítal nový školní rok
2014/2015. Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo 1. září za účasti pana
starosty Mgr. Martina Hájka, který popřál školákům úspěšný školní rok a prvňáčkům
věnoval dárky za Obec Radějov.
Školní budova získala nový kabát — byla zateplena a získala novou fasádu.
Děkujeme Obci Radějov za uskutečnění revitalizace.
V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 24 dětí. Vyučujícími
jsou paní učitelky Anna Beránková, Ludmila Obrtlíková a asistentka pedagoga Monika Šantavá. Předškolní vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu
Spolu je nám dobře.
V základní škole se vzdělává ve dvou odděleních 27 žáků. První a třetí ročník vyučuje paní učitelka Mgr. Jitka Prečanová, druhý a čtvrtý ročník Mgr. Petra
Jamná. Ve školní družině působí paní vychovatelka Jana Kuníková, která je současně
učitelkou několika předmětů v základní škole. Vzdělávání v základní škole je naplňováno podle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola – cesta k poznávání. Důraz je kladen na tvořivost, činnostní učení, rozvoj čtenářské i matematické gramotnosti.
Žáci mohou navštěvovat nepovinný předmět Náboženství, který vyučuje
Mgr. Jacek Nowakowski. V letošním školním roce nabízíme pestrý výběr ze zájmových útvarů, s jejichž vedením vypomáhají rodiče i spoluobčané Radějova.
Následující školní rok bude opět představovat projekty, v nichž nadále pokračujeme — Mléko do škol, Ovoce do škol, Rodiče vítáni, Virtuální knihovna, Pro
školy, Recyklohraní, Ekoškola, Sběr papíru a hliníku. S mateřskou školou bychom se
rádi zaměřili na logopedickou prevenci, tudíž jsme podali žádost o zapojení do projektu, který vyhlásilo MŠMT — Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.
I letos plánujeme pro žáky a veřejnost tvořivé dílny, Besedu u cimbálu, Ples
školy, Den matek apod.
Ráda bych poděkovala všem organizacím, složkám i rodičům za uplynulou
spolupráci a pevně věřím, že v ní budeme nadále pokračovat.
Přeji všem školní rok 2014/2015 plný úspěchů, zdraví, pohody a vzájemné
spolupráce.
Mgr. Petra Jamná

Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín děkuje ČSZ Radějov za věnovaný výtěžek ze vstupného na Podzimní výstavě ovoce, zeleniny a
květin ve výši 3 361 Kč. Za sponzorský dar bude pořízen didaktický materiál.
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Návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
Děti ze Základní školy a Mateřské školy Radějov navštívily ve čtvrtek 18.
září, skanzen ve Strážnici. Pořad nesl název Podzim na dědině. Žáčkům byly předvedeny tradiční způsoby hospodaření a život na vesnici. Tématem letošního pořadu
byly brambory a vinohradnictví. Děti měly možnost se v rámci objektů a míst
v areálu seznámit s vybranými činnostmi ke konci hospodářského roku např. vyorávání brambor koňmi, sklizeň řepy a jiné rukodělné práce. Pro děti byly připraveny
hry např. Na hotaře a zloděje, O veliké řepě aj. Nechyběla ani tradiční ochutnávka
z brambor a dýní. Krásně prosluněný den se nám všem moc líbil.
Text a fotografie Mgr. Jitka Prečanová
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HASIČI RADĚJOV
KOUZELNÝ RADĚJOV
I letos si náš sbor připravil, ve spolupráci se všemi složkami obce, oslavu Dne dětí.
Tentokrát jsme se vypravili do Doby kamenné. Farská zahrada se proměnila
v dávnověkou osadu. Lenka Suchánková, Gábka Winklerová a Dáša Oselková si ve
svém výtvarném stánku připravily tematickou výrobu pokrývek hlavy a náhrdelníků
z kožešin, peří a kamínků.
V osadě si pak děti mohly na 8 zastaveních přiblížit nelehký život doby kamenné.
Vyzkoušeli si, jak vyrobit sekyru, ulovit mamuta nebo jak se postarat o políčko
s obilím. S manžely Hájkovými si na ohni upekly placky z mouky. S medem byly
moc dobré! Také si prověřily svoji fyzickou zdatnost a hbitost na zavěšené kládě a
rozvodněné řece, kde musely přeskakovat po kamenech. Postřeh jim pak prověřila
Hanka Gazdová s dobovým puzzle. I malý znalostní kvíz přírody nebyl od věci.
Celou akci provázel moderováním a hudbou Milan Mlýnek. O nazvučení se postaral
Vojta Příborský.
V pozadí celé akce probíhal doprovodný program: ve stánku Sokolu Radějov si děti
mohli zastřílet míčem na branku, Klárka Gajdová přivedla oba svoje koně a
v doprovodu svých rodičů, Vlaďky a Martina Gajdových, vozila děti po celé farské
zahradě. I tradiční opékání špekáčků mělo svoje kouzlo.
Vrcholem celé akce byla hasičská pěna – 2. ročník. Z doby kamenné se rázem stala
doba ledová. Děti tu řádily až do podvečerních hodin.
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SDH DĚTI
S příchodem jara začala nová soutěžní sezona. V neděli 27. 4. 2014 se
v Kozojídkách rozjela série 10 dětských hasičských soutěží. Celou zimu jsme pečlivě
trénovali a připravovali družstvo mladších žáků, které Radějov reprezentovalo. Naši
mladí hasiči, respektive hasičky (v družstvu jsou jen samá děvčata), se umisťovaly v
polovině výsledkové tabule. Největší úspěch jsme zaznamenali na okresním kole ve
Vacenovicích, kde skončili na krásném 6. místě z celkových 22. družstev.
V zákulisí tohoto všeho klání se pod vedením Gábky Mlýnkové a Evy Iurekové formuje další družstvo, čítá na 19. dětí. Příští rok bude zastupovat stávající družstvo
mladších žáků. Tito postupují do řad starších.
Za celoroční úspěch a snahu jsme je odměnili týdenním pobytem na myslivecké chatě Lesance.

SDH MUŽI
Také naši muži zaznamenali úspěch na soutěžním poli. Na okrskové soutěži
v Tasově si doběhli pro 1. místo a na Kněždubském memoriálu Josefa Křižana se
umístili na místě 3.
Dne 6.9.2014 proběhla soutěž i u nás
v Radějově. 3. ročník soutěže „Po staru“ se konal pod hasičskou zbrojnicí v potoku. Náš sbor
postavil jedno mužské a dvě ženské družstva. Z
důvodu požáru stohu slámy 5.9.2014 ve Tvarožné Lhotě, který trval až do ranních hodin, byla
účast na soutěži slabá. U požáru zasahovalo 5
sborů, které přislíbily na soutěž přijet. (Tak nedá
se nic dělat, nejdříve povinnosti a práce a potom
teprve zábava)
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V letošním roce se nám také nově složilo družstvo mladých žen pod vedením Vlastika Bačíka a Aleše Jurnikla. Děvčata se zúčastnily tří soutěží.

HASÍK
V červnu letošního roku jsme navštívili Radějovskou školu s projektem preventivní
hasičské výchovy pod názvem “Hasík“. Je to celorepubliková akce a v naší základní
škole to byl už několikátý ročník. Naši členi, proškolení na tuto činnost, si připravili
přednášku zakončenou praktickými ukázkami hasičů. Pro děti v mateřské škole sehráli maňáskové divadlo na dané téma.
HASIČSKÁ ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OBCE
V letošním roce došlo v našem katastru ke dvěma požárům, na jejichž uhašení se
naše jednotka podílela. A to k požáru lesní techniky v oboře a střechy rodinného domu v naší obci.
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Poděkování
Děkujeme bývalé spoluobčance paní Evě Ištvánkové (Brantálové) za obnovení dožínského věnce. Jsme rádi, že na nás nezapomíná a vždy pomůže.
Farníci

Oznámení chrámového sboru
Starší skupina chrámového sboru, ženy, které zpívají na pohřebních obřadech oznamují, že už nebudou z vážných důvodů na pohřbech zpívat. Ze skupiny se nemůže
zúčastňovat obřadů několik žen z vážných zdravotních důvodů (4 ženy) a některé už
odešly na věčnost (Kotková Helena, Káčerová Marie). Obáváme se, že vystoupení v
počtu několika málo zpěvaček by bylo nedůstojné.
Děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám více než padesát let projevovali. Ani se to
nezdá, ale všichni opravdu stárneme. Věříme, že nás mladší nahradí, nebo podle
možnosti ještě vypomůžeme.
Chrámový sbor

Moc děkujeme za dlouholetou obětavou činnost a věříme, že se najdou
mladší zpěvačky, které by ve Vaší záslužné práci pokračovaly.
Martin Hájek
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TJ Sokol Radějov
Sezonu 2013-14 zakončili fotbalisté následovně: muži – III.tř sk B
4.místo 43 bodů, žáci OP ml.žáci -7+1 5. Místo 258 bodů. Můžeme konstatovat, že sezona byla pro obě naše družstva vydařená a konečné umístění
v tabulkách soutěží bylo uspokojivé.
Sezona 2014-15 začala již 3.8.2014. Družstvo mužů opustili fotbalisté
Karel Paška a Patrik Matyáš na hostování do klubů hrajících vyšší soutěže.
Hostování v našem klubu z pracovních důvodů neprodloužil Jožka Vaculík..
Domů z hostování ve Strážnici se vrátili dorostenci Jan Ševeček a Marek
Veselý a byli vzhledem ke svému věku zařazeni do kádru mužstva mužů. Na
hostování přišel fotbalista z Baníku Ratíškovice Denis Homola. Hostování
bylo prodlouženo hráčům Jakubu Březinovi a Davidu Doležalovi.
Bohužel se našim fotbalistům vstup do nové sezony zatím nedaří a hlavně
z důvodu absence střeleckého štěstí ztratili některá dobře rozehraná utkání.
Věříme ale, že nejen mužům, ale i našim mladým fotbalistům bude štěstěna více nakloněna a výsledky se i díky pečlivé přípravě zlepší.
V průběhu letních měsíců byl uspořádán 6.7. tradiční Pohárový turnaj,
kterého se zúčastnila družstva: Sokol Radějov, Jiskra Strážnice, Sokol Petrov
a Výběr Hodonínska s Vaškem Janouškovcem a řadou výborných fotbalistů
působících v minulosti v klubech hrajících minimálně krajské soutěže. Pořadí
turnaje: 1.Výběr Hodonínska, 2.Sokol Radějov, 3.Sokol Petrov, 4.Jiskra
Strážnice.
26.7. se v areálu uskutečnil již 5-tý ročník Turnaje v nohejbale trojic. Na tréninkové travnaté ploše byla vytýčena 3 hřiště. Turnaje se zúčastnilo 16 družstev. Vítězem se stalo družstvo Orel Veselí nad Moravou II., které ve finále
porazilo družstvo Terezína.
2.8. byl zorganizován tradiční Pouliční turnaj a letošním vítězem se stalo
mužstvo Hoštáků.
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Ve sportovním areálu v průběhu léta bylo zorganizováno několik brigád
na sečení břehů, zadrnování brankovišť, opravě fasády kabin a nátěrů lavic
pro diváky.
Děkujeme všem, kteří podporují radějovský fotbal a těšíme se na Vaši
podporu také při utkáních na našem hřišti.

Za TJ Sokol Radějov
předseda Vítězslav Hudeček
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Radějovské hry
V sobotu 14.6. se v Radějově uskutečnily Radějovské hry, neboli olympiáda trochu
jinak.
V tradičních disciplínách netradičně soutěžilo deset týmů, reprezentujících pořádající Radějov i okolní obce - Kněždub, Petrov, Rohatec, Moravský Písek, Louku
a Sudoměřice.
Organizátoři i soutěžící pojali hry jako recesní klání s pevně danými pravidly a
vysokým důrazem na vážnost situace - každý z pětičlenných týmů měl svého trenéra, kapitána, maskota, jednotné oblečení, označení reprezentující obce i svou vlastní vlajku. O zodpovědnosti daného úkolu vypovídalo i obutí jednoho z týmů, který
se u olympioniků inspiroval a na slavnostní nástup přišel v gumových holínkách.
Slavnostní zahájení her začalo ve 13:00 vypuštěním holubic (možná i holubů) a
čestnou přísahou soutěžících. Ihned poté čekal na závodníky čtyřboj - paraslalom,
hod diskem, překážkový běh a skok daleký. Na vysvětlení - paraslalom - běh ve
dvojici, přičemž jeden účastník byl navigátor, druhý "zaslepený", hod diskem jednalo se o disk z kola auta, překážkový běh na chůdách, při skoku dalekém sportovec držel v ruce cestovní kufr.
Následovaly sporty jako vodní slalom (ve vyschlém potoku), curling (s živými
kameny), plavání (na místní komunikaci IV.třídy), cyklistika (za jízdu na připravených kolech by se nemusel stydět ani pan Zimovčák) a lyžování (posun na lyžicích
probíhal přes plastové válce, nikoliv na zemi ve sněhu). Dosažený výsledek ve
jmenovaných disciplínách znamenal startovní pozici při závěrečném biatlonu.
Při přípravě biatlonové dráhy přijeli pomoct i místní hasiči tím, že "zasněžili" trať.
Štafetový kolík nahradilo zimní vybavení - čepice, rukavice, šála, lyže a boty a
toulec s míčky. Nechyběl terč na střelbu, trestné kolečko při špatné střelbě ani střídání poloh při střelbě. Urputné biatlonové klání bylo skutečnou zlatou tečkou za
náročným sportovním kláním také pro diváky.
Nejlépe si v celé soutěži vedl Radějovský volejbalový tým Pozdní sběr, medaile však zaslouženě čekala na všechny závodníky. Tou největší odměnou bylo ale
pro všechny skvěle strávené odpoledne.
Organizátoři, tj. nadšenci z Radějova, už připravují hry příští (13. 6. 2015)
a těší se i na vás!
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CM Včelínek
Od 4. září do 7. září 2014 se naše muzika zúčastnila spolu se souborem Demižon ze Strážnice mezinárodního folklorního festivalu v Bosně ve městě
Novi Travnik.
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Zahrádkáři Radějov
Výstava ovoce, zeleniny a květin 2014
V neděli 28.9.2014 se v prostorách školy uskutečnila již tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin. Kromě nich jsme návštěvníkům nabídli také ochutnávku ovocných a
zeleninových pokrmů, připravených našimi šikovnými spoluobčany. Každý návštěvník dostal kuchařku, sestavenou z ochutnávaných jídel, k dobré pohodě přispěla i
nabízená káva, burčák či jablečný mošt.
Během odpoledne byly vyhlášeny výsledky a předány ceny z letošní soutěže O nejkrásnější předzahrádku a O nejkrásnější truhlík naší obce, kterou jsme vyhlásili počátkem jara. Připomínáme, že soutěž proběhla od 1. května do 31. srpna 2014 v obci
Radějov. Do soutěže byly zařazeny všechny rodinné domy, bez přihlášení. Provozovatelem soutěže je Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Radějov,
partnerem Obec Radějov a Český zahrádkářský svaz Hodonín, připraveny byly velice zajímavé ceny.
Komise zvolila tyto vítěze:
Nejkrásnější předzahrádka roku 2014:
Umístění

Výherce

Výhra

1. místo

Rodina Beránkova, čp. 243

2. místo

Paní Alena Vítková, čp. 43

3. místo

Rodina Hřibňákova, čp. 305

Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve
výši 5.000,- Kč
Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve
výši 2.000,- Kč
Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve
výši 500,- Kč;
Roční předplatné časopisu
Zahrádkář

Nejkrásnější truhlík roku 2014:
Umístění

Výherce

1. místo

Rodina Oselkova, čp. 163

2. místo

Rodina Matyášova, čp. 293

3. místo

Rodina Lakosilova, čp. 350
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Nejkrásnější truhlík
Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve výši
2.000,- Kč
Poukaz na nákup hospodářských potřeb ve výši
500,- Kč
Roční předplatné časopisu Zahrádkář

Kromě této soutěže byl na výstavě ještě vámi, návštěvníky, vyhodnocen nejlepší vystavený pokrm. Nejvíce hlasů získala paní Eva Iureková se svými výbornými maltaškami a získala tak voňavou bylinkovou cenu. Vyhodnotili jste také soutěž pro děti –
o nejhezčího dýňového strašáka:
1. místo – Julie, René a Patrik Novákovi – Muzikanti
2. místo – Markéta a Radka Novákovy – Sněhulák
3. místo – Dušan Káčerek - Papoušek
Všem výhercům gratulujeme!
ČZS Radějov pořádá pravidelně dvě významné akce – košt slivovice a výstavu ovoce, zeleniny a květin. Příspěvky, které na obě akce věnujete, zhodnotíme. Košt slivovice je ziskovou akcí, která nám dále umožní spolupracovat s obdobnými organizacemi po celé České republice i na Slovensku a podporovat se navzájem poskytováním
vzorků. Z tohoto zisku pak financujeme například zájezdy nejen pro své členy, ale
také výše uvedenou soutěž a výstavu ovoce, zeleniny a květin, jejíž celý výnos
z dobrovolného vstupného putuje místní ZŠ a MŠ, nebo jako v předchozích dvou
letech na výstavbu dětského hřiště.
Dovolujeme si proto vás, naše spoluobčany, požádat o součinnost při přípravách
těchto akcí a jejich podpoře tím, že přispějete exponátem, i když není právě
„výstavním kusem“. Uvědomme si, že každé vystavené jablíčko, každá cibule apod.
se dostane našim dětem. Letos jsme škole předali zatím 3.361,- Kč dobrovolných
příspěvků. Protože se nám nepodařilo prodat všechny podzimní dekorace, které připravila paní Martina Habrcetlová, nabízíme je touto formou ještě jednou k prodeji.
V případě zájmu se prosím informujte v základní škole, prodejní cena bude rovněž
věnována škole.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli na myslím příjemnou a podařenou akci, dále
děkujeme Obci Radějov a ČZS Hodonín za podporu soutěže o nejkrásnější předzahrádku a truhlík a také ZŠ a MŠ Radějov za poskytnuté prostory a spolupráci při výstavě.
Pavel Sochor
Předseda ČZS Radějov
Fotky některých věnců k prodeji:

19

FINANČNÍ NAVIGÁTOR
Vážení rodiče, vážené babičky a dědečkové.
Dnes si zadáme do finanční navigace cílovou destinaci, téma, které se týká našich
dětí / vnoučat. Jde o financování studií na střední či vysoké škole.
Ve většině případů je to úloha pro zákonné zástupce. Leč i rodiče rodičů mohou výrazným způsobem přispět k tomu, že výběr školy daného juniora bude moci probíhat
na základě zájmů a schopností studenta a ne podle cenových relací studijních nákladů.
Výběr vhodné koncepce finančního řešení závisí na celé řadě faktorů, které by měl
investor (rodič) vzít do úvahy. Jde o aktuální věk a počet dětí – potenciálních studentů a budoucích zdatných „vysavačů“ rodinného rozpočtu. Významnou roli hraje také
místo bydliště v návaznosti s náklady na dopravu a případné ubytování, stejně jako
celá řada dalších skutečností.
Také na základě finančních možností, investičního profilu rodiny, počtu všech osob v
domácnosti a jejich věkového rozložení lze pak zvolit a využít například nové či stávající smlouvy penzijního spoření / připojištění, investičních fondů a nebo stavebního spoření. Významně zde ovšem roste na důležitosti volba vhodného finančního
produktu a finanční instituce. Kupříkladu u stavebního spoření je při výběru stavební
spořitelny rozdíl konečné nastřádané částky po šesti letech v řádech několika tisíců
korun. A to jen na úrocích od stavebních spořitelen a jejích poplatcích. Dobrý konzultant by však měl vzít v potaz i variantu, že smlouvu stavebního spoření student
nevyužije na financování studií (nedostane se na VŠ, skončí po prvním semestru
atd.), ale bude z ní financovat (ať už plně,nebo částečně) své budoucí bydlení formou
úvěru. Tady může rozdíl v úrokové sazbě řádného úvěru při současných podmínkách
stavebních spořitelen dosahovat až 2% p.a. A to už je úspora, která stojí, krom zamyšlení, také za realizaci. Bližší rozbor úvěrování je však již samostatné téma, kterému se budu věnovat v některém z dalších dílů.
Vraťme se však zpátky ke vzdělávacím nákladům na naše ratolesti. Další formou, jak
zvýšit šanci na finanční zvládnutí přerodu z dítěte se základní školou na pubertálního
maturanta, divícího se, jak tak inteligentní dítě může mít tak… rodiče, jsou investiční fondy. Zde je však nutno promyslet, zda investor chce přijmout jistou míru rizika.
Z možností, které nám český trh nabízí jsem ani zdaleka neuvedl všechny. Jednu si
však neodpustím. Tou možností je VHODNÉ!!! kombinování dostupných a výhodných finančních instrumentů. Je to jako u vaření. Mohu mít skvostné argentinské
hovězí, vagon BIO brambor, skvělou škálu koření z Asie, čerstvou zeleninu z Galanty…ale až výtečný kuchař ví, v jakém množství a jak tyto ingredience připravit,
zkombinovat, zvolit jejich vhodný poměr. Také je důležité vědět komu, co a kdy
naservírovat…(a za kolik). Někdo rád „médium“, jiný „well done“. Někdo k obědu, jiný k večeři, další kdykoli a pořád. Navíc by měl doporučit vhodné pití, neb i
argentinská kráva si chce dobře zaplavat
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Obdobnými kombinacemi, avšak ve finanční kuchyni, si mohou nechat klienti připravovat menu dle chutí a příležitosti. A k tomu ještě šetřit / vydělávat tisíce korun, aniž
by je to stálo další náklady.
Věřím, že mými myšlenkami jsem Vám přivodil chuť nejen k jídlu, ale i k provětrání
Vašeho rodinného finančního portfolia. Pusťte se do toho. Bon appetit.
Příště se budu zabývat oblastí financování bydlení.
Krásné dny Vám přeju, radost z dětí a stálý úsměv na rtech.
Váš Martin Gajda

Rodinné centrum Čmeláček
Po prázdninách znovu obnovuje svou činnost, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek od
9.00 do 11.00 hod. Na pr ogr amu je volná hr a dětí, taneční část, školička, výtvar ná část – vše dle věku a zájmu dětí.
Těšíme se na Vás!
Veronika Smaženková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 1. 10. 2014 má Radějov 839 obyvatel.
V roce 2014 došlo k těmto změnám obyvatelstva:
NAROZENÍ
ÚMRTÍ
PŘIHLÁŠENÍ
ODHLÁŠENÍ

8 dětí
8 osob
11 osob
9 osoby

Letos se narodily tyto děti:
Můčková Elizabeth
Šebesta Adam
Vrána Jakub
Koudelová Eliška

čp. 154
čp. 320
čp. 156
čp. 269

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

Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Hřibňák František
Kašparová Marie
Oselka Jan
Dubravcová Alžběta
Gazdová Anežka
Liferenková Vlasta

čp. 83
čp. 88
čp. 56
čp. 305
čp. 41
čp. 302

ve věku 81 let
ve věku 71 let
ve věku 62 let
ve věku 91 let
ve věku 82 let
ve věku 86 let

Čest jejich památce.
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KULTURNÍ AKCE 2014
neděle 12. 10. 2014
SETKÁNÍ S DŮCHODCI - v SSC
Radějov, kulturně společenské sdružení obce
pátek 7. 11. 2014

MARTINSKÉ HODY
16:00 zdobení a stavjání mája u obecního úřadu
sobota 8. 11. 2014
9:00 vyžádání práva u starosty, průvod do kostela
10:00 slavnostní mše svatá,
11:00 obchůzka po dědině,
19:30 večerní zábava v SSChraje Švitorka, zve CHASA a OBEC RADĚJOV
prosinec 2014
BESEDA U CIMBÁLU s CM Strážničan v SSC
Radějov, kulturně společenské sdružení obce
pátek 26. 12. 2014
ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD - tradiční akce

sobota 27. 12. 2014
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU - u OÚ
Radějov, kulturně společenské sdružení obce
středa 31. 12. 2014 - SILVESTR 2014 - v SSC
SDH Radějov a Radějov, kulturně společenské sdružení obce
Plánujete nějakou akci v roce 2015? Pokud nám ji nahlásíte, rádi Vám
ji zdarma zveřejníme a to jak na stránkách obce www.radejov.cz, tak i
do přehledů akcí v našem okolí, které zveřejňují Informační centra ve
Strážnici a ve Veselí nad Moravou
23

STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ 2014
Děkujeme CM Včelínek a ženskému sboru, že nás i přes nepřízeň počasí reprezentovali na Vinobraní ve Strážnici

