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Vážení spoluobčané,
ještě jsme se nestačili pořádně nadechnout v tomto roce 2015 a již stojíme na
prahu velikonočních svátků. Přeji Vám všem, abyste je prožili každý podle svých
nejlepších představ.
V letošním roce nás čekají oslavy 70. výročí od osvobození Radějova. Kromě
tradičního lampionového průvodu a ohňostroje připravujeme i tematickou výstavku
a krátký kulturní program.
V oblasti investic plánujeme opravu chodníku od kostela po hřbitov.
V současné době chystáme podklady pro výběrové řízení, abychom se v září mohli
projít po novém chodníku.
Připravujeme studie na vybudování bytů pro seniory v areálu „Grošovo a
Mončekovo“. V letošním roce bychom chtěli akci zpracovat projekčně a zahájit
demoliční práce. Výstavba sociálních bytů a bytů pro seniory by měla být podporována nastávajícím dotačním období 2014 – 2020.
Čekáme na příznivé počasí, abychom mohli zahájit realizaci úpravy stezky
kolem Radějova s vyhlídkou na Holém vrchu.
Během jarních měsíců dojde k výměně nefunkčních a nejhůře svítících lamp
veřejného osvětlení za nové.
V letošním roce proběhne úprava koryta Radějovky, a to části od splavu pod
farou po čistírnu odpadních vod. Současně se dokončuje projektová dokumentace
na druhou část od splavu pod farou po vrt v Potokách. Investorem jsou Lesy ČR,
s. p.
V měsíci dubnu se bude „dolaďovat“ nový bezdrátový rozhlas. Evidujeme
místa, kde rozhlas vůbec nejde, nebo je špatně slyšet, ale přesto prosím o nahlášení
lokalit se zhoršeným poslechem (raděj dvakrát než vůbec).
Zastupitelstvo obce Radějov i v letošním roce vyčlenilo v rozpočtu na rok
2015 částku 280.000,-Kč na dar za včasné zaplacení stočného, a to ve výši 400,-Kč/
os. Stočné za první pololetí se bude vybírat začátkem července, za druhé pololetí
začátkem prosince. Vždy na základě zaslané faktury.
Pevně věřím, že se nám všechny naše plány společnými silami povede úspěšně
zrealizovat.
Martin Hájek, starosta
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Oznamujeme, že vybíráme místní poplatky za rok 2015:
-

za likvidaci tuhého komunálního odpadu: 350,- Kč / rok / osoba
ze psů: 100,- Kč / rok – první pes
150,- Kč / rok – druhý a každý další pes
Doporučená splatnost poplatků je 30. 4. 2015.
Tuhý komunální odpad se vyváží vždy v pátek v sudém týdnu.
Prosíme všechny občany, aby více třídili odpad. Děkujeme.

Upozorňujeme, že každá změna u poplatku se musí hlásit na obecním úřadě do 15-ti dnů ode dne vzniku změny. Např.: změna jména, příjmení, adresy, odhlášení z trvalého pobytu, přihlášení k trvalému pobytu, narození dítěte nebo úmrtí v rodině, datum odhlášení nebo úmrtí psa. Číslovaná
známka, kterou obdrží majitel psa při přihlášení poplatku ze psů, se odevzdává zpět na obecní úřad.

Ve středu 13. května 2015 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, … NESMÍ být azbestové
krytiny!!!
Naše kalifornské žížalky se mají k světu, rádi si smlsnou na Vašem bioodpadu (seno,
tráva, listí, slupky, shnilé brambory, jablka,...), který můžete po předchozí domluvě
přivézt za obecní úřad.
Víte, že: poštovní schránka obecního úřadu je umístěna ve vchodu budovy
čp.263 = bývalý obecní úřad, nyní budova praktického lékaře? Můžete tam vložit i
Vaše námětay a připomínky.
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Změna na registru vozidel, které budou platné od 1.7.2015
Chtěli bychom Vás tímto informovat o novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 1.1.2015 a vyvstávají z ní mimo jiné povinnosti majitelům vozidel, čili i občanům Vaší obce.
Blíží se první termín 30.6.2015 do kterého si musí občané doregistrovat vozidla v tzv.
„polopřevodu“. Tyto polopřevody, neboli odhlášení vozidla a pak následná doregistrace, které fungovali ve starém znění zákona, je nutno do uvedeného data dořešit.
Občané mají povinnost takováto vozidla doregistrovat. Vlastník takového vozidla se
tedy dostaví na registr vozidel ve Veselí nad Moravou s vyplněnou žádostí, platným
dokladem o pojištění (zelenou kartou), doklady od vozidla (velký a malý technický
průkaz) a protokolem o evidenční kontrole, který nesmí být starší 14ti dní.
Úkon je zpoplatněn částkou dle druhu vozidla ve výši 300 – 800 Kč, případně je nutno uhradit tzv. ekologický poplatek, pokud se na vozidlo vztahuje a dosud nebyl uhrazen (výše 3 000 – 10 000 Kč). Vozidla, které nebudou do uvedeného data doregistrovány, budou považovány v registru vozidel za zaniklé (zruší se a stanou se tak
technicky nezpůsobilé pro provoz).

Pedikúra, masáže, masáže lávovými kameny - Mgr. Hana Králíková
Kde: Radějov, budova lékař e - pedikúra
Kdy: vždy v úterý, v čase 15:00 až 20:00 hodin
Objednávky na tel. čísle: 732 92 88 78
V pátek 24. 04. 2015 proběhne u hasičské zbrojnice od 17:00 do 17:30 očkování psů a koček proti vzteklině. Nabízí možnost nechat naočkovat i další
infekční choroby. Současně bude probíhat prodej antiparazitik.
MVDr. Miroslava Můčková Uzlová
tel.: 603514007, 518322880
696 67 Radějov 109
KVL 5011
IČ 86634828, DIČ 7859062057
m.uzlova@seznam.cz

Žádáme všechny majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli a
nepouštěli je volně po obci.
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Základní škola a Mateřská škola Radějov informuje
Plavání
Od 12. ledna do 30. března 2015 se účastní děti
mateřské i základní školy plaveckého výcviku
ve Bzenci. Jsou rozděleny do čtyř skupin podle
úrovně plaveckých dovedností. Vzhledem
k navazujícím ročníkům v plavecké škole nemají děti z výcviku zábrany a pod vedením
zkušených učitelů se cítí jako ryby ve vodě.
Ples školy 2015
Ples byl zahájen vystoupením kroužku mažoretek „Pomněnek“ vedených paní Kateřinou Vadovičovou. Každým rokem zazáří
všichni žáci školy tanečním vystoupením. Letošní ples se nesl v duchu
společenského tance — polonézy
— na téma českých pohádek. Žáky
připravily paní učitelky Jana Kuníková a Mgr. Jitka Prečanová. O
hudební doprovod se postarala skupina Slávka Vávry.
Velmi nás potěšila velká účast hostů a již nyní se těšíme na další ročník.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci plesu.
Zápis do 1. ročníku základní školy
Dne 5. února čekal na budoucí školáky
zápis do 1. ročníku základní školy. Děti
byly motivovány pohádkovým prostředím. Prokazovaly své dosavadní dovednosti v prostředí hradu Školštejn. Za své
výkony byly odměněny množstvím dárků, které vyrobili žáci školy.
Fašaňková obchůzka – 4.ročník
V pátek 13.února 2015 dopoledne, prošel částí Radějova veselý průvod v maskách.
Fašaňkové obchůzky se zúčastnili děti z mateřské školy, žáci základní školy, všichni
zaměstnanci školy a někteří rodiče i prarodiče jako doprovod dětí . Cestou nás doprovázela dětská cimbálová muzika se starostou M. Hájkem a maminky zpěvačky .
Děti i žáci se střídali s předvedením nacvičeného Šavlového tance , Klalamaj6

kou ,hrou Na medvěda a písničkou Komáři se
ženili. Velký úspěch mělo také veselé vinšování.
Při obchůzce jsme nabízeli tradiční fašaňkové
cukroví „boží milosti“. To nám ochotně připravily kuchařky z naší školy. My zase děkujeme přihlížejícím za sladkosti a pohoštění ,
které dětem podarovali.
Rej dětí v maskách dorazil zpět do školy právě včas – k obědu na smažené koblihy.
Děti i dospělí měli příležitost se nejen pořádně vydovádět v maskách, ale také si
připomenout, že po fašaňku – masopustu, přichází 40-ti denní půst, na jehož konci
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nás čeká další svátek – Velikonoce.
Děkujeme rodičům za přípravu tradičních i moderních masek, paní Šimečkové za
vytvoření pěkných plakátů a paní M. Svejkovské za vydařené fotografie.
Opravy školní budovy
O jarních prázdninách byly realizovány postupné opravy interiéru školy. Byly provedeny nátěry dveří a radiátorů v 1. patře a školní jídelně. Další opravy jsou naplánovány v mateřské škole na měsíc srpen. Jedná se o rekonstrukci nábytku, nátěry apod.

Radějovská miniházená
Od listopadu loňského roku mají možnost radějovské děti se realizovat
v dalším druhu sportu. Díky Domu dětí
a mládeže Strážnice mohou zájemci z 1.
– 4. třídy se stát členy zájmového kroužku miniházené, který probíhá každé
pondělí od půl třetí do čtyř hodin
v radějovské tělocvičně.
Chlapci a děvčata, kteří máte
rádi sport, přijďte mezi nás. Nebudete
už sice první, protože před vámi
z Radějova už jezdí hrát házenou na
DDM Věrka Lachmanová a Šimon Winkler. Pokud ale chcete poznat nové kamarády, zažít napětí, jezdit na turnaje, společná soustředění, přijďte za námi.
Ti současní, kteří před nedávnem začínali, už mají první hráčské zkušenosti,
když
1. března startovali na turnaji v Hodoníně. Skončili na 3. místě, ale žádný
úspěch se nedostaví bez poctivého přístupu, snahy a houževnatosti. Samozřejmě každý začátek je těžký a čeká je ještě moc a moc sportovní dřiny a úsilí, aby mohli dosáhnou dobrých výsledků, a třeba to i
dotáhnout do žákovské ligy JMK, kterou hrají jejich starší kamarádi a kamarádky. A ti si nevedou si vůbec špatně
a patří ve své kategorii k předním celkům této soutěže.
Bc. Marie Knitlová, pedagog volného
času, trenérka miniházené
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HASIČI RADĚJOV
PILA CUP
Na podzim se naši členové, Vlastík Bačík a Radek Hořák, zdokonalovali v řezání
motorovou pilou a nasazování řetězu na pilu, co
nejkratším čase. Řezali
dřevo na špalky, kolečka a
další různé tvary.
Byla to příprava na Soutěž
zvanou PILA CUP Praha.
Snaha nebyla zbytečná,
naši kluci Vlastik Bačík a
Radek Hořák přivezli nádherné druhé místo Putovního poháru.
Máme z nich velkou radost a věříme, že příští rok to bude zlato.
OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN
4.října 2014 se naše děti zúčastnili Závodu požárnické všestrannosti, který se tentokrát konal v Žarošicích. Bylo upršené počasí a děti si vyzkoušely plnit úkoly
v opravdu bojových podmínkách.
Naše jedenáctiletá děvčata měla
těžší podmínky, protože v kategorii
starších běhala poprvé a měla tím
pádem soupeře i čtrnáctileté. Starší
žákyně se umístily na 14. místě ze
17-ti družstev a mladší žáčci na
hezkém 7. místě z 19-ti soutěžících
družstev.
Obě družstva jsou velmi dobrá parta kamarádů, a proto věříme, že je čekají vítězné
pozice na dalších soutěžích.
vaši Hasiči
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TJ Sokol Radějov
Fotbalisté TJ Sokol Radějov vstoupili do podzimního kola soutěže 2014-15
s odhodláním potvrdit dobré výsledky z předcházející sezony. Bohužel se mužům ani
žákům v podzimním
kole nevedlo. Dospělé
fotbalisty trápilo přes
většinou dobré výkony
neproměňování příležitostí a nestabilita obranných
řad,
které
v konečném důsledku
vedly ke ztrátě bodů.
Mužstvo se muselo
poprat se absencí hráčů
Karla Pašky a Patrika
Matyáše, kteří odešli na
hostování do klubů hrajících krajské soutěže.
Taktéž hru mužstva ovlivnil odchod několik let hostujícího stopera Jožky Vaculíka.
Proto se podzimní kolo neslo v duchu hledání optimálního složení základní sestavy
mužstva. Podzimní kolo soutěže III.tř.sk.B ukončilo mužstvo na 10.místě tabulky se
ziskem 13-ti bodů.
Realizační tým v zimní přestávce pracoval na získání posil pro jarní část soutěže.
Oslovili proto své dva zkušené kmenové hráče, kteří z rodinných a zdravotních důvodů před několika lety přerušili aktivní fotbalovou činnost. Oživení kariéry přislíbili
Jaroslav Štefek a Roman Jurnikl, zkušení hráči.
Ti se postupně zapojili do zimní přípravy a již přípravná utkání sehraná na umělé
trávě ve Strážnici naznačila, že budou jednoznačnými posilami kolektivu.
Družstvo žáků se potýká s malým počtem fotbalistů a jeho výkony ovlivní každá
nepřítomnost i jednoho hráče. Realizační tým žáků bojuje každý týden s tímto neuspokojivým personálním stavem malých fotbalistů. Po podzimním kole OS starší
žáci sk.B (7+1) obsadilo družstvo 8.místo se ziskem 4 bodů.
Problémy s nedostatkem mladých fotbalistů řeší mnoho klubů v rámci našeho okresu.
Vedení Sokola Radějov před zahájením sezony oslovilo Sokoly z Tvarožné Lhoty a
navrhlo spojení mládežnického družstva žáků, bohužel k dohodě mezi kluby ze strany Tvarožné Lhoty nedošlo.
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Radějovské Sokoly čeká v tomto roce spousta práce jak na hřišti, tak
v administrativě. Mnoho z Vás, kteří se o dění ve fotbale zajímáte, jistě slyšelo o
„Fotbalové revoluci“ organizované FAČR ČR . Jedná se o elektronizaci fotbalu, která se týká všech fotbalových tříd a soutěží. Všechny administrativní činnosti budou
zpracovávány elektronicky. Nebudou existovat registrační průkazy hráčů, veškeré
přestupy a hostování se budou provádět elektronicky přes databáze hráčů s využitím
internetu a počítače. Zápisy z utkání taktéž, jakožto i platby za rozhodčí, poplatky a
pokuty formou měsíčních sběrných faktur a plateb z bankovního účtu klubu. To vše
působí nemalé problémy hlavně klubům z nižších tříd okresních soutěží.
K realizaci tohoto pro
všechny
povinného
systému je zapotřebí
hlavně finanční prostředky k pořízení
příslušného elektronického
vybavení
jako
je
počítač
s potřebným programovým vybavením,
on-line
připojení
k internetu a samozřejmě
kvalifikované
lidi, se znalostí práce
s počítačem. Systém bude spuštěn začátkem příští fotbalové sezony 2015-16.
TJ Sokol Radějov zve touto cestou všechny své členy na Valnou hromadu, která
se koná v pátek 20.3.2015 v 19,30 hodin v sále restaurace Radějův dvůr. Tam se o
chystaných změnách a samozřejmě i o činnosti radějovských fotbalistů jak v roce
minulém 2014 tak v nastávajícím 2015 dozvíte více.
Dovolte mi jménem VV TJ Sokol Radějov poděkovat všem, kteří radějovský
fotbal podporují.
Za VV TJ Sokol Radějov
předseda
Vítězslav Hudeček
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Místní akční skupina Strážnicko na startu nového programového
období EU 2015 – 2020
V současné době probíhá na půdě Evropské unie a Vlády České
republiky závěrečná fáze schvalování programů pro čerpání dotací
z fondů Evropské unie v letech 2015 – 2020. Celkový objem finančních prostředků určených pro ČR je připraven ve výši cca 24
mld. Euro a je také určen na projekty vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro život a
práci ve venkovských regionech.
MAS Strážnicko z.s. v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje
aktivně spolupracuje od roku 2005 s místními občany, zástupci obcí, podnikateli i
spolky a trvale v shromažďuje návrhy na projekty v tzv. Zásobníku projektů.
V letech 2007 – 2013 jsme zrealizovali téměř 100 projektů v celkovém objemu přes
60 milionů Kč. Na základě zveřejňovaných výzev v letech 2015 – 2020 budeme
opět koordinovat projekty rozvoje Strážnicka, a to ve více oper ačních pr ogr amech (OP) EU. U vašich projektů pomůžeme připravit žádost o dotaci, poskytovat
konzultace a administrovat projekty zejména v následujících oblastech dotační podpory:



Program rozvoje venkova (PRV): podpor a dr obného zemědělského podnikání, podpora zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, vytváření nových
pracovních míst v zemědělství a lesnictví, podpora lesnické činnosti;



Integrovaný regionální operační program (IROP): zvýšení podílu udr žitelných forem dopravy, rozvoj sociálního podnikání, zlepšení infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení, zlepšení dostupnosti a kvality služeb pro sociálně
ohrožené skupiny, posílení komunitně vedeného místního rozvoje;



Operační program Životní prostředí (OP ŽP): zlepšování kvality vody a ovzduší,
ochrana a péče o přírodu a krajinu - ochrana před povodněmi, erozí a ohrožením
suchem, snižování ekologické zátěže, energetické úspory;



Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK):
rozvoj podnikání malých a středních firem;



Operační program Zaměstnanost (OP Z): podpora vzniku nových pracovních
míst, vzdělávání, sociální začleňování a boj s chudobou;



Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, rozvoj kompetencí pro trh práce.
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Ukončené programové období let 2007 - 2014 také nabízí prostor pro krátkou bilanci
aktivit, kter é vycházely ze schválené str ategie místního r ozvoje „Strážnicko – je
i Váš kraj“:
MAS přijala 120 návrhů od podnikatelů, občanských sdružení a obcí, z nichž bylo
v rámci Programu rozvoje venka (PRV) realizováno 82 projektů v celkové výši přes
53 mil. Kč. Na tyto projekty byla v rámci PRV uvolněna dotace převyšující částku 32
mil. Kč. Úspěšně byly realizovány i projekty v rámci nadregionální a československé přeshraniční spolupráce v objemu přes 9,6 mil. Kč, například: síť cyklotras na Moravsko-slovenském pomezí „4cykloregio“, „Venkovské tradice
v krajině“ a nebo „Kopaničarska ovocno-destilátova stezka“. Více na
www.straznicko-mas.cz
MAS Strážnicko, z.s., je nezisková or ganizace fungující na osvědčených pr incipech metody LEADER. Tato metoda používaná v evropských zemích od r. 1991
vychází z vypracované strategie místního rozvoje a na lokální úrovni podporuje partnerství a tvorbu sítí mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Tato metoda LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře zná silné a
slabé stránky vlastního regionu a je schopno samo dobř e a tr anspar entně ř ešit
své vlastní problémy. Členy MAS Strážnicko jsou obce Hroznová Lhota, Kněždub,
Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy a Žeraviny. MAS je členem a svoji činnost koordinuje s Národní sítí MAS ČR.
Na setkání s vámi se těší Mgr. Vít Hrdoušek, manažer; Bc. Marie Chalupová, administrátorka, Eva Tihelková, analytička v kanceláři MAS Strážnicko: Vinohradská 35,
Strážnice, tel: 724162265, email: hrdousek.v@straznicko.cz., www.straznickomas.cz.

Proběhne 2. ročník úklidové akce , která
proběhne 18. 4. 2015
Sraz účastníků v 8.00 u obecního úřadu Radějov, budeme uklízet
veřejná prostranství obce a koryto potoka, po úklidu táborák s
opékáním špekáčků.
Více na http://www.uklidmecesko.cz/event/10479/
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Drápání péří v Radějově
Akci "Drápání péří v Radějově" pořádalo Kulturně společenské sdružení obce
7. února 2015 v sále místní restaurace Radějův dvůr. Sešlo se zde tolik posluchačů
a účinkujících, že sál restaurace praskal ve švech. Starší generace mohla
zavzpomínat na svoje zážitky z drápání, mladší generace zase nahlédnout, co
vlastně to drápání je. Na programu bylo, jak drápání péří, tak také pletení mastiček
(mašlovaček), zpívání, vyprávění. O úvod se postaral lidový vypravěč Slávek
Kubík z Veselí nad Moravou. V průběhu celého programu se nesly krásné hlasy
ženského pěveckého sboru. Prostřídaly je i
starší zpěvačky. O hudební doprovod a
zpěv se postarali houslista Martin Gajda,
harmonikář František Mrkva, na ozembuch
František Kotek. Zajímavou historku přečetla paní Anna Krhovská, která navíc
vzpomněla svoje zážitky z drápání péří ze
svého dětství. Všichni také mohli ochutnat
vynikající dobroty našich babiček béleše,
koblihy, boží milosti, bramborové tašky, pagáčky, šumajzl, aj. Do plného sálu se
už nevešli hráči mariáše, tak své umění předvedli v prostorách restaurace.
Tímto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na velmi zdařilé akci. Všichni
účinkující se této akce zúčastnili bez honoráře. Velké dík patří i šikovným
kuchařkám, které připravily tolik dobrot. A poděkování patří také restauraci Radějův dvůr, která nám bezúplatně propůjčila svoje prostory. A přece ještě jedno poděkování a to těm, kteří přišli v krojích a umocnili nádech pospolitosti s našimi
předky.
Marie Svejkovská
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Velikonoční dílnička pro dospělé i děti
V pátek 27. března 2015 v 15 hodin ve školní jídelně v Radějově
Cena za materiál 60Kč, přineste si výfuky, misku na obilí, věnečky
Na akci Vás zvou Lenka Suchánková, Gabriela Winklerová,
Marie Svejkovská, SRPŠ Radějov
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1945-2015 70. let od osvobození Radějova
Obec Radějov je jednou z menších obcí na moravsko-slovenském pomezí, kterou
prošla před 70 lety fronta 2. světové války. Celou válku žila obec pod trvalou kontrolou německých pohraničních jednotek a až do dubna 1945 nezažila rizika bojových akcí. Během války semlela mašinérie nacistických koncentračních táborů
naše dvě romské rodiny a čtyři rodiny židovské. Po tříletém věznění byl popraven
převaděč Jan Sádlo z Mlýnků a v koncentračním táboře zahynul i penzista, hajný
František Dvořák. Několik jiných občanů bylo za nepřátelství k Říši vězněno. Celých 5 let byl vězněn v koncentračním táboře Dachau hajný Vincenc Káčerek za
převádění důstojníků letectva bývalé ČS armády na Slovensko.
Připomenutí konce 2. světové války by mělo být i po 70 letech hlavně prostou
vděčností těm jednotlivcům, kteří položili své životy v neznámé zemi za svobodu
neznámých lidí a také všem, co se pokusili tuto zlou dobu zkrátit. Obdiv patří těm,
kteří dokázali mít svědomí i na druhé straně barikády a v mezích možností mírnili
zbytečné utrpení obyčejných lidí.
Patos má ovšem divnou pachuť zbytečnosti. Prostí umírají na frontách a náhodně
při bojích po celém světě i dnes. Často ani neví za čí vlastně zájmy. Jak jde čas,
jsou pak oslavováni nebo zatracováni podle toho odkud vítr věje. Jiní díky bývalé
klukovské nerozvážnosti vstoupí do dějin. V té vítězné euforii a patosu se pak ztrácí příběhy obyčejných poválečných nešťastníků, jakým tenkrát byla krásná Elsa
Weinsteinová. Ani ona, ani její rodina se už jménem nevešla na pamětní desku v
naší škole – mezinárodní politická situace tomu v roce 1975 nepřála a nám po 30
letech Elsa ani nechyběla.
Javora Stanislav
Podle očitého svědka, kronikáře Jana Baborského, proběhly poslední tři dny války
v Radějově takto:
10. dubna dunění fr onty nasvědčovalo, že se k nám tato blíží neodvratně. Naše
zvědavost byla nepřemožitelná, proto téměř polovina občanů musela se jít dívat na
frontu z Holého vrchu, staří i mladí, děti i ženy. Dívali jsme se jak na skalickém
poli a u Mokrého Hája vojáci se kryjí, přiskakují a jak kolem nich vybuchují miny
a granáty. Celé Vrchy byly obleženy námi a nad hlavami nám kroužila letadla,
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která ale pojednou několikrát vystřelila, a my jako vrabci rozběhli se domů. Toho
dne odešlo asi 20 mužů na Chropovské louky vstříc ruské armádě, většina se jich
však vrátila zpět a k armádě se připojili Oselka Cyril, Jan Jež, Jan Balůn a Gazda
Petr.
11. dubna, kolem 7hodiny r anní najednou vidíme jak němečtí vojáci usazují
děla v Baraních a ve Weinsteinovém humně č. 130. Pod dojmem toho, že obec bude
ostřelována z těžkých ruských děl, někdo naložil na vůz živobytí, duchny, kolem
vozu uvázal dobytek a stěhoval se s celou rodinou do hor. To však zapůsobilo na
všechny obyvatele jako elektrická jiskra a ve chvíli se stěhovala celá vesnice. Dosavadní ticho najednou se změnilo v neobyčejný rachot povozů a ve chvíli byla vesnice
poloprázdná. Největší část obyvatel se vystěhovala do Žadovského járku až na samý
začátek tohoto, mezi Veselkou a Žadovcema v odělení 61 a do járku za Šmachovým
kútem. Ustupující němečtí vojáci nás varovali, že to není dobré, že ruské vojsko bude
střílet i sem. Najednou ozvalo se svištění, výbuch a mina dopadla přímo mezi nás.
Jedna střepina zranila Petra Brantála 220, druhá do nohy M. Baborské č.11 a 5 střepin poranilo 2 koně. Za chvíli šel německý voják, který raněné ošetřil. Dnešního dne
také dopadlo na Radějov velké množství německých a ruských min, které poškodilo
mnoho střech a způsobili 2 požáry. Požáry pro vytrvalou palbu nikdo nehasil.
Ve čtvrtek 12. dubna se začalo r ozednívat a nastal boj o Žer otín, kde si Němci
zřídili pozorovatelnu, aby znemožnili postup na Radějov tímto směrem. Po tuhém
boji o tuto výšinu, kde zasáhli minometníci Rumunské armády, otevřela se cesta na
Radějov od západu fryzáckým járkem a ne od jihu přes Tabuli jak se dalo očekávat.
A tak ve čtvrtek 12. dubna 1945 o půl jedenácté hodině dopoledne stal se ten historický okamžik, kdy se objevil v naší vesnici první Rudoarmějec s automatem v ruce a
šel klidně a odvážně vzhůru vesnicí. Za ním pak už šli další a přišli na dvůr školy
spolu s partyzány a našimi muži, kteří je doprovázeli až z Chropovských luk.
Kronikář dobu a všechno dění popisuje velmi pečlivě včetně jmen a míst kde padli
postupující vojáci i nešťastně naši spoluobčané. S výčitkou vzpomíná na relativní
válečný klid ve srovnání s divokými rumunskými zálohami, které tu vydržely až do
2.května 1945.
Toto vše bylo už mnohokrát uvedeno a mějme to jen za připomenutí.
Díky ochotě paní Soni Holečkové (sona@sci.muni.cz), která se věnuje období
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2.sv. války na našem území, se podařilo získat nové poznatky a zajímavosti z dění
kolem Radějova dne 12.dubna 1945.
K padlým rudoarmějcům v bojích o Radějov lze patrně
připočíst i Vladimíra Ivanoviče Okorokova (velitel minometné čety 13. střeleckého pluku, 21let) těžce zraněného na
západním svahu Žerotína – zemřel ve Skalici.
Válka má i svou úřední stránku, jak je vidět ze zápisu hlášení o padlých – pod č.75 je náš Pavel Semjonovič Žarkov
ze Saratova, kulometčík, vojín. Když jej ukládali před naší
školou do hrobu, bylo mu 38 let.
Zajímavé jsou originály kreseb s vyznačením situace polních hrobů padlých vojáků –
do konce roku 1946 pak byly ostatky exhumovány a pohřbeny ve vojenských hrobech (Hodonín, Brno). Vojáci poražené armády zůstali většinou tam, kde padli.
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Vysvětlivky k fotografiím:
Foto 1 - hlášení Žarkov
Foto 2 - Okorokov Vladimír Ivanovič
Foto 3 - mapka hrobu Horní mlýn
Foto 4 - mapka hrobu Radějov

Úryvek z časopisu Národopisné aktuality
vyprávěla Marie Sečková (rozená Bajarová), narozená 1900 v Radějově,
No, Němci ustupovali, furt. Byu tu nejaký Richtr a ten povidau, že máme nechat
všecko tak, ty domy a šli do hor. Takový veliký kryt uděuali. A náš Martin, oni měli
pořádem strach, že oni tady ten Radijov rozbijú. Tam na tem záhumňú byuo plno děl,
nastavjaných, na tem vrchu a povidajú a tak jak začnú střílat, tož to tu rozbijú.
Tož rači sa vystěhovat. A za chvílu vám to byuo preč, ty děla. Já nevím, kam sa to
potom poděuo.
A tož Martin povidá že: "Víš co? Zebereme krávy a vůz a pojedeme do hor. A pojedeme třeba do Žadovského járku." - Já říkám: "Jeďte kde chcete, já nikam nepojedu.
Já budu doma. Mně sa majú léhnút húsata, a oni by ně tí vojáci ty húsata rozbili." - A
Martin říká: "Vojáci neberú nic. Já sem byu štyry roky na vojně, a nic zme nebrali.
Co byzme s tým děuali, na co by nám to byuo? My zme nic nebrali." - A tož ten náš
děda nechtěu nic uklúzat. A já si povidám: "Enom běž!" - Já povidám: "Šak enom ně
řekni, kam jedete a dyby byuo nejak velice zle, tož já za vama poletím." A on řiká:
"Na tak jedeme do Žadovského járku." - A tož šli do teho Žadovského járku. A já
sem byua doma. A povidám si: "Enom, enom co vy utečete, odejdete, šak já si to
šecko pouklúzám."
A tož tam do téj komory sem všecko poodnášaua. Co sa mohlo dát unést. Měli zme
ešče aji vědro slivovice, aji to sem odnésua, tam s tým Stojarem. Povidám: "Pote ně
to pomoct. Chuapi dojdú a vyžerú to, a ožerú sa a potom aj co s něma?" - Né? A tož
ně to pomohli a odnésli zme to do sklepa a byli zme v tém sklepě. A ti naši v tech
horách, chudáci.
Jéžiš, matko, povidaly děvčata, tam byuo zle. To vám práskauo furt, ne, oni furt a
neustále tech Němců hnali a ti Němci furt utěkali a ti postupovali a oni byli v tech
horách tak, no. A tož potom jakési stromy si nakácali a tam sa desi skovali, ale včil
tam u teho Žadovského járku seděli hen naproti Maryna Báborská a Brantál a včil
akorát vám ta mina padua na kořeň, tak blízko nich. A to sa roztříštiuo a raniuo jich
to.
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Vzpomínka na Františka Sečku
Dne 4. 2. 2015 zemřel náš rodák Ing. František Sečka, narozený 19. 1. 1940 jako
nejstarší syn v početné zemědělské rodině v Radějově.
Vystudoval gymnázium ve Strážnici, Zemědělskou technickou školu v Olomouci a
své vzdělání završil dálkovým studiem Vysoké školy zemědělské v Brně. Po založení
rodiny v roce 1968 se usadil ve Vlkoši u Přerova, kde se stal platným a váženým
občanem.
Často psal články do časopisu Malovaný kraj, zejména o Radějovu, a jeho články
bývaly součástí Radějovského zpravodaje. Publikoval i v regionálním tisku na
Přerovsku.
I když žil jinde, duší byl doma na Slovácku, na rodný Radějov nikdy nezapomněl a
často se sem rád vracel.
Navždy mu bude patřit poděkování a naše vzpomínka!
Za spolužáky a rodáky
Anna Krhovská

Poválečná družba škol v Radějově a Chvojnici
Během 2. světové války patřil Radějov mezi pohraniční obce mezi Protektorátem
Čechy a Morava a Slovenskem. Obec s výměrou 2 382 ha půdy, převážně luk a lesů,
svým protáhlým katastrem sousedila s pěti slovenskými obcemi. I když hranici hlídali
němečtí finanční strážníci, kteří byli ubytovaní v 5 dřevěných barácích, kterým jsme
říkali „duníky“, celou hranici nemohli uhlídat.
Místní obyvatelé převáděli ohrožené osoby na Slovensko, pašovali selata, tabák a
další zboží. Ze Skalických hor vozili dřevěné pařezy na topení. Takže se potkávali se
slovenskými obyvateli Kopanic i okolních obcí při výrobě pálenky na černo v lese,
pytlačení i pašování. Financi často v lese hledali, odkud vychází kouř z černého pálení kořalky, a docházelo k zatčení nebo pokutování.
Když jsme jako žáci obecné školy v Radějově koncem 40. let minulého století končili
školní rok, domluvil pan řídicí učitel Josef Břeský a pan učitel Jaroslav Masařík
návštěvu pro navázání družby se slovenskou školou v Chvojnici na úpatí Žalostiny.
Bylo to asi 8-10 km pěšího pochodu z Radějova. Žáci 3.-5. ročníku si měli přinést
svačiny na celý den (převážně krúželky, případně chléb se sádlem nebo trnkama), k
pití se používala voda z četných studánek na loukách a v lese. Pan učitel Masařík si
vzal pořádný čagan a se zpěvem „Chodíme, chodíme hore po dědině...“ jsme vyrazili
po silnici směrem k loukám, cestou jsme poznávali kvetoucí rostliny – vstavače,
orchideje, lilie zlatohlavé, orlíčky, v lese stromy a zpívající ptáky.
22

U hájenky na Pustých po 5 km chůze byla přestávka na odpočinek a svačinu.
Pokračovali jsme na Slovensko přes vrch Žalostiná. Zde nám pan řídící vysvětlil, že
název Žalostiná pochází z dob, kdy moravští exulanti museli utíkat na Slovensko, na
kopci se naposled ohlédli zpět na Moravu a žalostně plakali.
Sestoupili jsme dolů, cestou jsme minuli pár osamocených domků na Kopanicích a
uviděli jsme pod sebou Chvojnici. Pan učitel čaganem dirigoval největší výtržníky a
spořádaně jsme dorazili ke škole.
Po uvítání a odpočinku nás provedli svou školou, domluvili fotbalové utkání mezi
našimi školami. Učitelé zasedli navzájem ochutnávat své pálenky a my jsme začali
hrát fotbal za mohutného povzbuzování místních diváků. Protože v každém mužstvu
bylo několik starších repetentů, probíhal zarputilý souboj bez rozhodčích do té doby,
než jsme se do sebe pustili pěstmi. Přivolaní učitelé nás rozsoudili tak, že fotbal i
další pěstní utkání skončily nerozhodně.
Na hřišti si vypůjčil pan učitel Masařík školní housle (hrál v té době se Slávkem Volavým 3. housle). Střídavě jsme zpívali slovácké i záhorácké písničky a shodli jsme
se, že písničky z obou stran hranice jsou prakticky shodné, že si velmi dobře
rozumíme. Vyprovodili nás až na hranici, nakonec jsme si dobře porozuměli.
Vrátili jsme se do Radějova navečer unavení a pokopaní, ale s hezkými zážitky z této
přírodovědně-společenské akce na Slovensku. Čagan používal pan učitel cestou
domů, když mu to do kopce poněkud podkluzovalo a nejsilnější ho nahoru
potahovali.
František Sečka

Poslední článek Františka Sečky, který napsal pro Malovaný kraj
Jak se ve zlém rozešli dva staří mládenci
V Radějově po 2. světové válce měl u Hazuzů svou holičskou oficínu mistr holič Jan
Cvek, starý mládenec, který dojížděl od Veselí nad Moravou. Většinu týdne měl
málo práce, jen k sobotě, před svatbami, pohřby a svátky měl plno zákazníků.
Z dlouhé chvíle se naplno věnoval sázkařskému koníčku na sportovní utkání.
Mezi jeho pravidelné návštěvníky ve volném čase patřil Josef Stojar, který byl jako
nájemník u Fulků přes tři stavení od holičství. Spolu vyplňovali tikety na sportovní
utkání, někdy si poslali pro litr vína a poklábosili s občasnými zákazníky. Vše
probíhalo v pohodě do doby, než pan Stojar přišel s nápadem: „ Venku je pěkně,
mohli byzme sa vypraviť na Kopanice na Slovensko za robečkama.“
Všichni zákazníci věděli, že mistr Cvek končí v sobotu v poledne. Odpoledne patřič23

ně vystrojení s fešáckými turistickými
holemi, na zádech batohy s proviantem
a vínem, vyrazili směr radějovské louky
a dál na druhou stranu hranice se Slovenskem.
K překvapení všech zůstala v pondělí
ráno oficína zavřená, mistr Cvek nepřijel ranním autobusem od Veselí. Během
dopoledne se objevily dvě nepříliš dobře naladěné a oblečené postavy, zablácené a špinavé.
Druhý den ráno vybubnoval obecní
bubeník František Tomšej: „ Kdo z
občanů by se chtěl snadno dostat na
Kopanice na Slovensko, ať se obrátí na
spolehlivého průvodce Josefa Stojara,
bytem Radějov 145.“
Další kroky na sebe nenechaly dlouho čekat. V pondělí ráno stál před oficínou houf
rozesmátých chlapů. Na vývěsní tabuli vedle jména mistra Cveka byla upevněna
kozlí hlava, ozdobená barevnými fáborky a chvojím.
Konečnou ránu ránu jejich kamarádství dala slabost holičského mistra pro dobrá jídla. Josef Stojar při dobrém vínečku přesvědčil několik myslivců, aby mistra Cveka
pozvali na hon na srnčí, při kterém bude výtečný srnčí guláš. Mistra Cveka postavili
na stanoviště křižovatky lesních cest na Strání, aby naháněl směrem k myslivcům.
Chlapi vycpali kančí kůži senem, přivázali na dlouhý provaz a pomalu potahovali
směrem k tomuto honci. Ten začal volat o pomoc, vyšplhal na blízký strom a křečovitě se držel větve.
Větev museli odřezat i s vystrašeným honcem. Tak definitivně skončilo kamarádství
dvou starých mládenců ...
František Sečka
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Něco z historie velikonočního klepání a Velikonoc v Radějově.
Střípky z vyprávění obyvatel Radějova.
Zdeněk Břeský (nar . 1945) zavzpomínal na velikonoční klepání velmi r ád.
„Začal jsem klepat v pěti letech. Stárci byli kluci, kteří chodili do 8. třídy a mládci
kluci, kteří chodili do 7. třídy. Jejich výsadou bylo, že mohli používat tragače. Všichni ostatní měli klepáče nebo ruční klepadla. Táčky a klepadla si každý musel sehnat
sám. Stárci a mládci se starali o to, aby ostatní udržovali pořádek a klepali.
Před klepáním jsme museli vybudovat bunkry. Byly tři proudy (skupiny), jeden pro
klepáče na hlavní silnici, druhý pro klepáče Dolní konec a Hoštáky, třetí Záhumní a
Kopce. Každý si vybudoval bunkr, kde stárci a mládci od čtvrtka hlídali, aby jiná
skupina jim bunkr nezničila. Zapálil se také oheň.
Jak bydleli Světlíkovi, byl poslední barák (pak tam Petr Kašpar postavil další barák).
Bunkr byl vydlabaný v břehu potoka Radějovky, takový tunel. Před ním se udělal
oheň ze slámy. Bunkr z proutí měla druhá skupina a to pod Kameníkovým a Šmachovým. Skupina Kopce měla bunkr nad Světlíkovým.
Klepat se začalo na Zelený čtvrtek, až zvony odletěly do Říma. V pátek ráno v 5 hodin, v poledne, v 15 hodin a večer v 18 hodin. Na Bílou sobotu se klepalo ráno v 5
hodin, v poledne a po poledni se vyklepávalo. Chodilo po trase jednotlivé skupiny.
A jak klepání probíhalo. Sešli jsme se u bunkru. Šlo se a klepalo až do Hoštáků. Po
cestě bylo několik krátkých zastavení. Končili jsme u obrázku v Hoštákoch, tam jsme
se pomodlili Otčenáš. Zpátky se šlo volně a neklepalo se.
V bunkru jsme spávali, měli jsme tam deky. Na Velký pátek, když se ráno doklepalo
a pomodlilo u obrázku, tak se sešlo do potoka a všichni se do půl těla svlékli a umyli
v potoku. Vyklepávali jsme v sobotu odpoledne. Měli jsme koše a šlo se dům od domu a klepalo se. A málokdy se stalo, že by někdo neotevřel. Pak se šlo zpátky přes
dědinu. U Světlíků pod návratím se vyklepaná výslužka rozdělovala. Stárci sečetli
účast jednotlivých klepáčů. A podle toho podělili jednotlivé klepáče. Klepáči byli
ještě rozdělení do různých kategorií podle stáří. Když jsem v pěti letech poprvé klepal, tak jsem jedno klepání vynechal a stárci Jenda Č. a Hary T. mi za celé klepání
dali jedno vajíčko a 0,50 haléřů. V té době jsem si umínil, že až budu stárkovat, budu
spravedlivý.“
Jan Hlupík (nar . 1927) ř ekl. „Nejdř íve jsem klepal r učním klepadlem, až sem
byl starší, tak teprve sem měl táčky. V Radějově chodily klepat čtyři skupiny, jedna
parta kolem dvaceti dětí. Než se začalo klepat, pokleklo se u kříža u kostela, pomodlil sa Otčenáš. Obyčajně skupinu vedl nejstarší (stárek). Na Bílú sobotu sa vyklepá25

valo. Darované vajíčka sa rozdělily a doma sa spotřebovaly.“
Marie Hrachovská (nar . 1934) vzpomínala na velikonoční období. „Na Zelený
čtvrtek sa zavázaly zvony, ty od té doby nesměly zvonit. Děcka začaly chodit klepat.
Zvony se rozvazovaly až na Bílú sobotu. Na Velký pátek sa moselo ráno omývat
potoční vodú nebo přímo na potoku. V potoku sa umývali aj klepáči. Nesmělo sa
hýbat se zemí. V tento den byl velký půst a proběhlo jednodenní nasycení.
Na Bílou sobotu (Na vzkříšení) jsme dělávali nádivku (rohlíky, uzené maso, vajíčka,
nať petrželí), která sa mohla jest (jíst) až po vzkříšení. Na Hod Boží velikonoční
(Velikonoční neděle) sa do uzélka vzalo vajíčko a pečivo a nechalo sa při mši posvětit. Vajíčka sa barvily v sobotu a v nedělu sa vzaly posvětit do kostela. Barvilo sa v
cibulovém listí a v cigorce.
Velikonoční pondělí bylo ve znamení šlaháčů. Mládenci chodili skoro ráno, aby chytili ženské ještě v posteli. Měli u sebe korbáče (upletený celý z vrbového prútí) nebo
rajštoky (jeden prut olúpaného vrbového prútka, dole upletené držadlo- rukojeť z
dalšího vrbového prútí). Někteří chodili samostatně, jiní zase v partách. Děvčice
oplacaly v úterý ráno.“
Marie Kotková (nar. 1931) si vzpomněla na pr ůběh těchto událostí. „Na Zelený
čtvrtek sa vařilo něco zeleného. Po večerní mši začalo klepání chlapců. Na Velký
pátek byl velký půst. Byla jen zasmažená polévka a šlížky. Hned ráno sa chodilo
umývat do potoka, bylo nás tam plno. Pak jsme šli na pobožnost Křížové cesty.
Na Bílou sobotu klepáči vyklepávali, večer sa šlo do kostela. Na Velikonoční nedělu
sa světily pokrmy – vajíčka, buchty a pak sa s tím podělila celá rodina. Pekly se také
koláče, ovečky, mazance, kterým se na povrchu vyryl dřevem kříž. Barvily sa vajíčka v cibulových šupkách nebo silném čaji. Na Velikonoční pondělí chlapci chodili
šlahat, chodili brzo ráno, pak byla mša. V úterý ráno děvčice chodily šlahat chlapců.“
Pavlína Martinková (nar . 1929) v r ozhovor u uvedla. „V postní dobu př ed Velikonocemi jsme se každý den doma modlili všichni dohromady růženec. Když někdo
přišel na návštěvu, tak se musel k modlícím taky přidat. Na Zelený čtvrtek se dělala
polévka kyselica. Chodili také klepáči. Na Velký pátek jsme se chodili umývat do
potoka. Chodila jsem tam se stařenkú.
Na Bílou sobotu se pekly koláče (syrné, makové, trnkové). Byly trošku menší než
dlaň, kynuté bábovky, někdo barvil vajíčka, jiní až v nedělu, v cibulovém listí nebo
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barvami zakoupenými u Grošů nebo ve Spolku. Chlapci v nedělu pletli malé korbáče.
Pacholci měli upletený velký korbáč na ramena. Každá děvčica jim při šlahání naň
přivázala mašličky.“
Marie Vítková (nar . 1926) zavzpomínala na svoje dětství v období Velikonoc.
„Na škaredú středu sa v Radějově podsypávalo. Pacholci chodili po dědině s košem,
v kterém měli plevy a dvě syrové vajíčka. Do koša házali děvčice, které odchytili
vénku. Nechali ju v koši, žeprej sa vyléhnú kuřata. Chytali jen svobodné děvčice. Na
Zelený čtvrtek a Velký pátek jsme moseli dodržovat půst.
Ve čtvrtek sa pékla turkyňová buchta s trnkama. Na Velký pátek hned, jak sme sa
obudili, mamička s tatíčkem aj s nama šli do potoka. Tam jsme si umývali nohy a s
nama tam byla celá dědina. Říkalo sa takové říkání. Teče voděnka čistá, umyj nohy
Pána Krista. Ale žádné zdržování, bylo tam zima. Na Velký pátek sme jedli onom
jednú a to suchý chleba s vodú. Pak sa sedělo doma a modlilo sa. V kostele potom
byla pobožnost Křížové cesty. O hledání pokladů na Velký pátek moja mamička vykládala, že kdo hledal poklad, musí opustit místo, než kohút 12 krát zakokrhá, jinak
tam zostane celý rok.“

Malování na chodníky, silnici....vápnem
Už od 18. století je popsán zvyk nápisů u domů. Původně tento zvyk souvisel s postavením májky pod okny dívky a vysypáním chodníčku od dívky k chlapci, který si
na ni myslel (v noci z posledního dubna na první květnový den). Tento chlapec obyčejně před domem své "galánky" napsal dokonce i svoje jméno. Hlavní smysl tohoto
zvyku byl vztahový, protože se tímto zvykem vlastně dalo ostatním na vědomost, že
jsou zamilovaní a není jim pomoci.
V Radějově se pravděpodobně z této tradice vyvinula podobná. V průběhu Velikonoční nedělní noci chodí po dědině skupiny mladých a píší vápnem žertovné a satirické průpovídky k jednotlivým rodinám nebo členům rodiny z toho, kterého domu.
Nápisy vlastně mapují dění v dědině za celý rok. Mezi vzkazy se dají najít i milostná
tajemství. A tak není divu, že v některých rodinách čekají v noci za oknem, aby nechtěný nápis pěkně ještě za čerstva umyli, aby si ho nestačili přečíst sousedé a také,
že po zaschnutí by ho museli drhnout kartáčem.

Marie Svejkovská
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Domov pro seniory

Čaj o páté
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, se ve své péči věnuje
zejména uživatelům s onemocněním demence.
Poskytování péče lidem s tímto onemocněním v pobytových zařízeních je kapacitně
omezeno, řada z nich zůstává v domácí péči, často si rodina ani nepřeje umístit svého
blízkého v pobytové službě. Tato péče však může být pro rodinné příslušníky často
velmi psychicky náročná a vyčerpávající.
Proto naše zařízení nabízí tzv. „čaje o páté“. Jedná se o setkávání svépomocné skupiny pro rodinné pečující, schází se tu osoby, které pečují o své blízké s odborníky na
oblast práce s lidmi s onemocněním demencí. Mohou získávat informace jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe. Zároveň toto setkání slouží i ke
sdílení zkušeností, které s sebou přináší život člověka s onemocněním demencí.
Často je péče o člověka s demencí spojena se studem rodiny za projevy této nemoci.
K odstranění tohoto studu, získání pocitu, že nejsou sami na tento problém, má právě
napomoci setkání při „čaji o páté.“.

Termíny schůzek, začátek vždy v 17.00 hod.
19. 5., 16. 6., 14. 7., 15. 9., 13. 10., 18. 11.
Budeme rádi, pokud náš „čaj o páté“ navštívíte, podělíte se o své zkušenosti, problémy, získáte nové informace, podněty, případně pomoc i pro vás jako pečující.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
ředitelka JUDr. Ivana Kyjovská – tel. 602 725 102
vedoucí úseku sociální péče Mgr. Miroslava Kouřilová – tel. 604 457 582
Těšíme se na setkání
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Domov pro seniory
NOVINKA
Po získání certifikátu VÁŽKA jsme se stali kontaktním místem České alzheimerovské společnosti.
Rádi bychom tedy nabídli pomoc a podporu těm, kteří jsou v nelehké životní situaci a vydávají se na cestu pečování o blízkého trpícího Alzheimerovou demencí. Nabízíme individuální poradenství zaměřené na Alzheimerovu demenci a s ní
spojené každodenní problémy, jež musí pečující osoba zvládnout.

Poradíme:
jak rozpoznat příznaky a projevy Alzheimerovy demence
kdy je již třeba navštívit lékaře
jak pečovat o blízkého s Alzheimerovou demencí
jak správně komunikovat
jak spolupracovat s úřady
jak ochránit sebe sama před vyčerpáním, stresem, pocity bezmoci a beznaděje,
které jdou často ruku v ruce při péči o blízkého trpícího Alzheimerovou
demencí.
Rádi poskytneme také individuální vyšetření paměti, buď u nás v Domově nebo ve
Vašem domácím prostředí.
PŘIJĎTE A NEBUĎTE NA TO SAMI !!!
Po – Pá
8:00 – 15:00 hod
Telefon na objednání:
518 323 213
606 786 054
Ambulantní poradenství: 604 457 582
www.dsstraznice.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2014 došlo k těmto změnám obyvatelstva:
NAROZENÍ
ÚMRTÍ
PŘIHLÁŠENÍ
ODHLÁŠENÍ

8
10
14
9

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2014: 840.
Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2014: 42,5 roku.
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu:27.
Letos se narodily tyto děti:
Čellár Andrej

čp. 238

Do života mu přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Kašparová Antonie
Helísková Anna

čp. 330
čp. 110

ve věku 83 let
ve věku 85 let

Čest jejich památce.

Co dělat, když si měníte adresu trvalého pobytu?
V životě každého z nás jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že
tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní
registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu
na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR připravila návod pro občana, který se týká problematiky změny adresy
trvalého pobytu. Leták (návod) popisuje, kam všude je třeba tuto změnu (ne)
hlásit. Podrobný NÁVOD PRO OBČANA najdete na stránkách www.radejov.cz
v odkazu Aktuality.
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KULTURNÍ AKCE 2015
pátek 27. 3. 2015 - Velikonoční dílnička
v budově školy - ZŠ a MŠ RADĚJOV
termín upřesníme 2015 - Vázání šátků, údržba krojů
KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ SDRUŽENÍ OBCE
neděle 5. 4. 2015 - 30. Košt slivovice a jiných ovocných destilátů
od 10:00, v SSC - ZAHRÁDKÁŘI RADĚJOV
sobota 11. 4. 2015 - Oslava 70. výročí osvobození obce
lampionový průvod, ohňostroj, tématická výstavka
OBEC RADĚJOV
duben - Přednáška paní Hrabovské "Bylinky a jarní očista"
KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ SDRUŽENÍ OBCE
sobota 25. 4. 2015 - Rybářské závody pro děti a pro dospělé
na Kejdě - RYBÁŘI Radějov
čtvrtek 30. 4. 2015 - Stavjání májí
tradiční akce
stavjání mají po dědině a u bufetu
Plánujete nějakou akci? 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. Informace zasílejte na e-mail: kancelar@radejov.cz.
Zpravodaj obce Radějov vydává OÚ Radějov
redakce: Ing. Lenka Příborská
neprošlo jazykovou úpravou

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 15. 6. 2015, příspěvky
můžete posílat na adresu zpravodajradejov@seznam.cz
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Fašaňk 13. 2. 2015
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65. Maškarní ples 14. 2. 2015

65. Maškarní ples 14. 2. 2015
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Pouliční turnaj ve volejbale

Pouliční turnaj ve volejbale
foto Marie Svejkovská

