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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v dalším vydání Radějovského zpravodaje a seznámil Vás s tím, co se událo od minulého vydání našeho
zpravodaje, a také s tím, co nás v letošním roce ještě čeká.
S radostí Vám oznamuji, že byl dokončen další úsek oprav chodníků
podél hlavní silnice a to od kostela po hřbitov. Při této akci se také podařilo upravit parkoviště vedle fary. Zpevnění plochy se provedlo i
v místě kontejnerů na třídění odpadu a byl zpevněn nájezd na farskou
zahradu. Při dokončovacích pracích, jak na chodníku i parkovišti, byla
vyspravena cesta k rybníku za kostelem.
Postupně pokračujeme v další výměně již nefunkčních nebo na spotřebu energie drahých svítidel na lampách veřejného osvětlení. V obměně
chceme pokračovat i nadále.
Bylo provedeno odborné prořezání stromů panem Šaratou (jeho nabídková cena za provedení prací byla nejnižší) kolem kostela, školy a
hřbitova dle posudku certifikovaného arboristy Ing. Kolaříka, PhD.
Momentálně jednáme s CHKO o dotace na tyto práce. V tomto případě
musí být práce nejprve provedeny a pak můžeme žádat o zpětné proplacení faktur.
Byla dokončena cesta Veselka (od Kiosku po bránu do obory), kde investorem jsou Lesy ČR.
Podařilo se nám upravit katastrofální úsek asfaltové komunikace pod
Žerotínem tak, aby se už nejezdilo mimo silnici a aby se nikdo neobával, že si tam poškodí auto či traktor.
Na základě z jara provedených revizí ve všech budovách ve vlastnictví
obce Radějov oceňujeme a poptáváme práce a úpravy, které se budou
muset provézt, aby vše bylo v pořádku.
Pokračujeme v pracích v areálu Grošovo, kde naši pracovníci odklízí
náletové křoviny, odpady a také se vyklízí stávající budovy.
Zastupitelstvo obce Radějov schválilo na svém posledním jednání
zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Zvýšení začne platit od nového roku 2016. Navíc vybrané peníze budou použity zejména na zlepšení služeb odpadového hospodářství a
zpevnění povrchů místních a účelových cest. Nyní evidujeme nejhorší
lokality cest.
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Někteří z Vás upozorňují na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu.
Jednáme s realizační firmou o rychlou úpravu.
Rád bych požádal Vás občany, abyste nevozili stavební
suť ani vytěženou hlínu do
járků, břehů nebo přímo na
polní zpevněné cesty. Stavební suť se musí vozit nikam jinam než na sběrný
dvůr (bývalý areál JZD), ale
vždy po dohodě se starostou
nebo místostarostou a to
z důvodu, jak tento odpad třídit.
Skládky hyzdí okolí Radějova a
jejich odstranění stojí nemalé
peníze, které můžou být použity
jinde a mnohem lépe!
Čas letních prázdnin je pryč a
nyní nás čekají každoroční podzimní práce a povinnosti.
(začnou úklidové práce od podzimního spadu listí, musí se nakoupit posypový materiál na zimní údržbu chodníků apod.)

Ve zbytku letošního roku je pro Vás připraveno spoustu zajímavých
kulturních akcí. Rád bych poděkoval všem organizátorům těchto akcí,
jejich pomocníkům, ale také Vám, kteří se těchto akcí zúčastníte.
Přeji krásný podzim.
Tomáš Potrusil – místostarosta obce
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Ve středu 4. listopadu 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!!!

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ
DAŇOVÝCH POKLADEN
K 1. září 2015 dochází na níže uvedených územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ke zrušení daňové pokladny
pro příjem plateb v hotovosti.
Boskovice, Bučovice, Hustopeče, Ivančice, Moravský Krumlov,
Mikulov, Tišnov, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou
Na těchto pracovištích lze uhradit v hotovosti nadále pouze příslušné
správní poplatky.
Veškeré platby daní lze provést
bankovním převodem či poštovní poukázkou.
V sobotu 24.10.2015 od 13:00 do 16:00 hod. se budou v krojárně u
Pížů půjčovat kroje k hodám 2015. Zájemci se mohou předem hlásit na
e-mail jindranovakova@centrum.cz nebo na telefonech 777 322 643 a

728 925 047.
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Školní okénko
Skončily nám snad nejteplejší prázdniny za mnoho uplynulých let. Pro
některé mohly být horké dny vyčerpávající, pro jiné zase zdrojem
energie a elánu. Nicméně, datum 1. září hlásí nástup do školy a s ním
spoustu nového na obzoru.
Slavnostní zahájení školního
roku 2015/2016 se uskutečnilo v úterý 1. září za přítomnosti členky zastupitelstva
Obce Radějov Ing. Lenky Příborské, jež přišla popřát školákům úspěšný školní rok.
V letošním školním roce se
v mateřské škole vzdělává
v jedné třídě 26 dětí. Vyučujícími jsou paní učitelky Anna Beránková
a Ludmila Obrtlíková.
V základní škole se vzdělává 29 žáků ve dvou třídách se spojenými
ročníky. První a třetí ročník vyučuje Mgr. Petra Jamná, kde také působí asistentka padagoga Mgr. Helena Křižková. Třídní učitelkou druhého a čtvrtého ročníku je Mgr. Jitka Prečanová. Součástí školy je družina s kapacitou 25 žáků. Vychovatelkou školní družiny je paní Jana
Kuníková.
Předškolní vzdělávání nadále pokračuje v naplňování Školního vzdělávacího programu Spolu je nám dobře a základní škola v plnění Školního vzdělávacího programu s názvem Tvořivá škola — cesta
k poznávání. Od letošního školního roku se uskutečňuje také vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcově
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vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání — příloha upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Výuka v základní
škole vychází z činnostního charakteru učení, zaměřuje se na rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti.
Škola nabízí žákům nepovinný předmět Náboženství, který vyučuje
Mgr. Jacek Nowakowski. S vedením zájmových útvarů vypomáhají
rodiče i spoluobčané Radějova.
„Zvyšování kvality vzdělávání v Radějově“ je název projektu, do kterého se naše škola zapojila ve školním roce 2015/2016. Zúčastníme se
s deseti žáky 3. a 4. ročníku „Jazykově—vzdělávacího pobytu
v zahraničí“, dále dva pedagogové absolvují „Jazykově—zahraniční
kurz“. „Čtenářské dílny“ jsou také součástí projektu a představují další aktivitu, která nás s žáky čeká.

V následujícím školním roce budeme pokračovat v projektech podporujících zdravý životní styl - Mléko do škol, Ovoce a zelenina do
škol. Rodiče i žáci mohou využívat projektu Aktivní škola, vycházejícího z testování žáků v matematických a jazykových vzdělávacích
oblastech. Škola je také zapojena do ekologicky zaměřených projektů
Recyklohraní, Ekoškola nebo Sběr starého papíru a hliníku. Projekt
Rodiče vítáni je založen na kvalitní vzájemné komunikaci mezi školou a rodiči.
Nejen pro žáky, ale i pro veřejnost opět připravujeme tvořivé dílny,
Besedu u cimbálu, Ples školy, Den matek apod.
Všem přeji, aby školní rok 2015/2016 byl úspěšný, plný zdraví, pohody a vzájemné spolupráce.
Mgr. Petra Jamná
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TJ Sokol Radějov
Se začátkem nové fotbalové sezóny 2015-16 byla spuštěna takzvaná
„elektronizace fotbalu“, kterou musí používat i kluby všech okresních
soutěží. Sokol Radějov neponechal nic náhodě a dobře se na tuto velkou změnu přichystal. Díky včasné a pečlivé přípravě členů výboru
Sokola na tuto změnu, byl náš klub připraven jak technicky, materiálně a také po stránce proškolení funkcionářů, kteří se systémem pracují.
Vše nám funguje bez chyby také díky výbornému bezdrátovému WIFI
připojení, které nám nainstalovala a dala k dispozici zdarma v rámci
dlouholeté podpory radějovského fotbalu, firma Net-connect Hodonín
s majiteli pány Ivanem a Janem Čechem.
V průběhu měsíců září-říjen bude svolána mimořádná Valná hromada
klubu, která musí schválit materiály k dalším nezbytným změnám
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v organizačních strukturách organizace. Ty jsou nutné k povinné registraci u KS v Brně. Termín Valné hromady bude včas členům oznámen.
Jen apelujeme na co nevyšší účast, jelikož ta je nutná ke schválení
změn a k dalším nezbytným administrativním krokům.
Novou sezonu jsme začali
po mnoha letech
bohužel bez mládežnického družstva. Přes veškeré
naše snahy se
nepodařilo personálně
udržet
družstvo
žáků.
Nedostatek mladých fotbalistů
však je problémem stále většího počtu klubů v našem okrese. Z 53 klubů hrajících okresní soutěže nemá mládež již 14!
Samozřejmě budeme sledovat situaci s dětmi v Radějově a naším cílem je vytvořit alespoň přípravku z těch nejmenších chlapců.
Družstvo mužů, které se minulou sezonu umístilo na pěkném
5.místě tabulky III.tř.sk.B, absolvovalo letní přípravu a sehrálo několik
utkání a turnajů. Novou posilou se stal Lukáš Chmelař, dnes již občan
Radějova, který přišel na roční hostování ze Strážnice. Muži sehráli
přípravné zápasy na svém hřišti s Lužicemi (10:0) a Dubňany B (9:1).
6 .7. byl uspořádán tradiční Pohárový turnaj, s výsledkem
1.Radějov,2.Tvarožná Lhota,3.Petrov,4.Rohatec B
Na tomto turnaji se loučil se svou kariérou rozhodčího Mira Monček.
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Dlouhá léta kdy kluby musely mít své sudí, pískal jako Radějovský
rozhodčí. Ve své kariéře jako hlavní rozhodčí řídil utkání až v divizi a
na pomezí ve 3.lize. Dnes je členem jedné z odborných komisí na
OFS Hodonín. Za jeho dlouholetou spolupráci mu radějovští Sokoli
děkují.
26.7. se radějovští fotbalisté zúčastnili Turnaje v kopané ve Tvarožné
Lhotě, kde se umístili na 2.místě za favorizovanými Kozojídkami,
když prohráli až na pokutové kopy.
Štěstí radějovští fotbalisté neměli již při rozlosování podzimního kola sezony 2015-16,
když
obě
úvodní utkání
hráli na hřištích ambiciózních a notně
posílených
soupeřů
v Lipově a
Vlkoši. Bohužel tato utkání
prohráli, ale hořkost hlavně z přístupu Lipova a průběhu tamního zápasu hráči jen tak nezapomenou. Následovaly dvě vítězství s Tasovem
a v Domaníně, pak ale nešťastná porážka od Žadovic na domácí půdě
a ztracené body v Javorníku. Součtem těchto výsledků je prozatím
12.místo v tabulce spolu s dalšími 3 týmy se shodným počtem bodů.
Kádr mužstva slibný před začátkem sezony se vinou dlouhodobých
zranění, povinnostem některých hráčů v zaměstnání a jiných důvodů
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stal úzkým. Trenér nemá k dispozici hráče na lavičce. Stává se, že na
střídačce je k dispozici pouze 1 fotbalista do pole (Javorník). Ale kdo
fotbal hrával dobře ví, že se to někdy stává. Trenéři se spolu s hráči
musí o výsledky porvat a nedopustit podobný podzimní výsledek jako
v minulé sezóně.
Z dalších aktivit Sokola je třeba vzpomenout několik brigád
v areálu na jeho sečení, nátěrech střech, okapů, lavic pro diváky, okenic, dveří a zabezpečovacích okenních mříží. Opravy branek včetně
nových nátěrů a zpevnění plochy parkoviště v areálu před kabinami.
25.7. se v našem areálu konal již 6-tý ročník Nohejbalového turnaje
trojic. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 18 týmů! Konečné
pořadí: 1.OREL „B“ Velesí n.M., 2.Míkovice,3.OREL „A“ Veselí
n.M.
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1.8. uspořádali Sokoli tradiční Pouliční turnaj. Za pěkného počasí se
střetli všichni rivalové z jednotlivých částí obce. Výsledkem bylo, že
Mistrem Radějova 2015 se stalo mužstvo Hoštáků. 2.místo Kopce,
3.místo Dědina, 4.místo Potoky.
Nemůžeme opomenout taktéž aktivitu naší „Staré gardy“. Mimo
pomoc na brigádě při sečení hřiště, které se v hojném počtu zůčastnili.
Vysloužilí fotbalisté uspořádali v pořadí již po třetí v řadě Turnaj
v kopané „Starých gard“ s mezinárodní účastí. Dobře připravený a mezi účastníky oblíbený turnaj skončil těmito výsledky: 1.Skalica-SR,
2.Radějov, 3.Vracov, 4.Dublin-Irsko.
Dále odehráli staří páni několik utkání Vracov-Radějov 4:2, RadějovTv.Lhota 7:6, Skalica-Radějov 3:3,
Radějov-Vracov 1:4 a Radějov-Těmice 0:6.
Jednu výtku bych však na upozornění radějovských fandů fotbalu ke
starým pánům měl sdělit. Rádi by je na domácím hřišti podpořili, ale o
zápasech většinou neví. Chtělo by to informovat přes obecní rozhlas.

Je nezbytné nakonec poděkovat všem, kteří fotbal v Radějově
podporují a současně všechny pozvat na naše utkání, aby chlapce povzbudili také na našem pažitu!

Za VV TJ Sokol RADĚJOV
Předseda
Vítězslav Hudeček
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Pobočka ZUŠ Bzenec v Radějově slaví 20. výročí svého založení

V září školního roku 1995
-1996 začala v základní škole
Radějov působit pobočka Základní umělecké školy Bzenec.
Žáci hudebního oboru
v něm mohou navštěvovat
smyčcové oddělení – hru na
housle, oddělení klávesové –
hru na klavír, keyboard, oddělení strunných nástrojů – hru na kytaru, oddělení dechových nástrojů –
hru na zobcovou sopránovou a zobcovou altovou flétnu.
Během každého školního roku žáci v prosinci hrají na adventní
besídce a v květnu pořádáme slavnostní vystoupení na ukončení školního roku. Obě akce konané v SSC Radějov se těší velké návštěvnosti
ze strany rodičů a přátel školy.
Studijně motivující jsou pro žáky soutěže ve hře na nástroj pořádané Ministerstvem školství a kultury ČR.
Žáci
svých
hráčských dovedností
využívají také ve Schole římskokatolické farnosti Radějov.
Od roku 2005,
kdy tehdejší ředitel ZŠ
Radějov p. Mgr. Martin Hájek založil se žáky našeho smyčcové13

ho oddělení cimbálovou muziku, má obec Radějov dobrou uměleckou posilu. CM Včelínek doprovází děti z folklorního kroužku na Cyrilometodějské pouti v Radějově, na Strážnickém vinobraní, na Předvánoční besedě u cimbálu nebo při Setkání u vánočního stromu.
Vedení obce Radějov, v čele s panem starostou Mgr. Martinem Hájkem, si váží toho, že má ZUŠ Bzenec již 20 let v místní ZŠ zřízenou pobočku. Plně ji podporuje bezplatným pronájmem učebny.
Rodiče žáků ZUŠ jsou rádi, že se jejich děti mohou věnovat
výuce hry na hudební nástroje v místě svého bydliště a nemusí nikam dojíždět.
V Radějově, jak je vidět a hlavně slyšet, je o výuku hry na hudební nástroje velký zájem. Všem žákům přejeme, aby jim jejich
nadšení pro muziku vydrželo i do budoucna.
p. uč. Z. Obrtlíková
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HASIČI RADĚJOV
RADĚJOVSKÁ SOUTĚŽ PO „STARU“
V 70. letech minulého století, v době největšího rozmachu hasičů
v obci, pořádali naši předchůdci atraktivní soutěže na starém koupališti. Často na ně vzpomínají jejich účastníci z okolních vesnic a
měst.
Zapálení členové Radějovské jednotky, byli
obávanými soupeři po
celém okrese. Sestavili
dokonce dva soutěžní
týmy.
Tehdejší, na pravidla
složitá, soutěž zahrnovala podrobné hlášení
rozhodčímu o nastoupeném družstvu a připraveném nářadí. Po odstartování se soutěžící přesnými úkroky pustili do provedení požárního útoku do kopce nad koupalištěm. Hadice se rozvíjely a zapojovaly
až na místě. Po sešroubování savic a
ponoření koše do
vody, do které
v zápalu boje spadl
občas i košař, se
klikou nastartovala
požární stříkačka a
sáním se dopravila
15

voda do proudnic k sestřelení terčů. Radějovská soutěž měla jednu
zvláštnost : od rozdělovače vedly tři proudy na rozdíl od obvyklých
dvou. Prostředním se srážely plechové barely. Ty musely být na hoře
zajištěné provazem, aby se neskutálely dolů. Po odběhnutí prvních
družstev byla trať promočená a blátivá, pro další družstva o to náročnější. Za účasti až 15 družstev to měli poslední závodníci i s bahenní
koupelí.
Před několika lety jsme
se pokusili navázat na
zmiňovanou
soutěž.
Prostředí kolem koupaliště je však zanedbané,
stromy rozrostlé a bazén zchátraly. I přes
snahu uvést trať do stavu, v jakém byla za své
největší slávy, jsme byli nuceni po prvním ročníku přesunout soutěž
pod hasičskou zbrojnici do Radějovského potoka.

Tímto bychom vás chtěli pozvat na soutěž,
pořádanou dne 26. 9. 2015 pod hasičskou zbrojnicí.
Přijďte podpořit domácí družstvo !!!
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HASIČSKÉ PRÁZDNINY NA CHATĚ SOKOLCE
Naši mladí hasiči se
letos v srpnu zúčastnili hasičského soustředění na chatě Sokolce
na Mlýnkách. Zde
jsme je připravovali
na podzimní kolo
okresní
soutěže
„Plamen 2015/2016“.
Je to branný závod, na
které si naši svěřenci
prověří svoji znalost hasících prostředků, topografických značek, zdravovědy, střelby ze vzduchovky a v neposlední řadě vytrvalosti v běhu.
V horkých srpnových dnech
si děti mezi
učením užily
hlavně koupání
v bazénu a
spoustu dalších
táborových her.
Všem se na
Sokolce moc
líbilo.
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PILA CUP PRAHA
První zářijový víkend se Radek Hořák a Vlastik Bačík zúčastnili pražské soutěže v řezání s motorovou pilou, která se konala v areálu jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Letňany. Tohoto
závodu se zúčastnily dvě desítky
hasičů z dvanácti
družstev. Přítomným divákům prokázali svoji profesionalitu hned v několika dřevorubeckých disciplínách. I letos se podařilo našim reprezentantům zabodovat. Radek Hořák soutěž jednotlivců
vyhrál a Vlastik Bačík se umístil na krásném 6. místě. Jako tým se
umístili na celkovém 2. místě.
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Výstava ovoce, zeleniny a květin 2015
V pondělí 28. 9. 2015 se v jídelně ZŠ Radějov
uskuteční tradiční
Výstava ovoce, zeleniny a květin.
Dovolujeme si Vás požádat o věcný příspěvek na tuto výstavu, a to
různé druhy ovoce, zeleniny, květin a výrobky a pokrmy z nich vyrobené (např. květinové aranžmá, moučníky, pomazánky, a další jiné pokud možno včetně receptů, ze kterých pak vytvoříme malou kuchařku).
Tyto exponáty prosím přineste v neděli 27. 9. od 17:00 do 19:00 hod.
nebo nejpozději v pondělí 28. 9. do 9:00 hod. do školy. Recepty na Vaše pokrmy dodejte pr osím paní J indř išce Novákové na e-mail: jindranovakova@centrum.cz nebo osobně, příp. do schránky, a to nejpozději do soboty 26. 9. Př ípr ava a tisk kuchař ky zaber e hodně času,
děkujeme za pochopení.

Veškeré exponáty a celý výtěžek z výstavy předáme
ZŠ a MŠ Radějov.
Děti z naší školy a školky Vám budou vděčny
za každé jablíčko či jiný příspěvek :)
Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Pavel Sochor, předseda ČZS ZO Radějov
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Římskokatolická farnost informuje
Indiánská fara
Již poněkolikáté ožila fara v Radějově o letních prázdninách indiány.
Netradičně tradičního tábora se zúčastnilo asi 50 dětí z Radějova a
okolí. Malí indiáni byli rozděleni do tří kmenů, které plnily úkoly a
soutěžily mezi sebou. Kromě her byly pro ně nachystány výlety do
okolí obce, výtvarné dílničky, skákací hrad a další aktivity. Zvládnout
indiánské kmeny, ať už po stravovací či programové stránce je náročné, proto všem, kteří pomohli svou rukou děkujeme.
Tábor do Polska
Naše farnost pořádá každý
rok pro děti z Radějova a
okolí tábor. Tento rok jsme se
vydali k Severnímu moři do
města Zelistewo. Velkou výhodou bylo, že jsme použili
přímého vlakového spojení
Hodonín – Gdynia. Navštívili
jsme města Gdansk, Gdynia,
okoupali se v moři, plavili se v loďce, navštívili dinopark, 5D kino a
mnoho dalších krásných a zajímavých míst. Všichni jsme přijeli unaveni, ale plni nových zážitků.
Dožínky
V neděli 6. 9. 2015 poděkovala naše farnost za letošní
úrodu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Celkový počet obyvatel k 15. 09. 2015 je 847.
Narodily se tyto děti:
Bělochová Rozálie
Mička Matyáš
Vavříková Kamila
Dvořák Jakub

čp. 353
čp. 50
čp. 183
čp. 372

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

Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Pížová Marie
Kašpar Jan

čp. 224
čp. 234

ve věku 83 let
ve věku 68 let

Čest jejich památce.
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KULTURNÍ AKCE 2015
sobota 26. 9. 2015 - 3. ročník požární soutěže "DO VRCHU"
13:30 příjezd jednotek, 14:00 zahájení soutěže
pod hasičskou zbrojnicí - SDH Radějov

pondělí 28. 9. 2015 VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
v prostorách základní školy - ZAHRÁDKÁŘI Radějov

sobota 7. 11. 2015 - MARTINSKÉ HODY
9:00 sraz u obecního úřadu, vyžádání práva u starosty
mše svatá, obchůzka po dědině
večerní zábava v SSC, hraje DH Švitorka - CHASA a OBEC Radějov

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.

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 15. 12. 2015, příspěvky
můžete posílat na adresu zpravodajradejov@seznam.cz
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Vinobraní 11. 9.2015

Vinobraní 11. 9.2015

Vinobraní 11. 9.2015

Vinobraní 11. 9.2015

Vinobraní 11. 9.2015

Krojová pouť 20. 9. 2015

Krojová pouť 20. 9. 2015

Krojová pouť 20. 9. 2015

foto Marie Svejkovská

