ZPRAVODAJ OBCE

Prosinec 2015

Výstava ovoce a zeleniny 28. 9. 2015

Výstava ovoce a zeleniny 28. 9. 2015

Setkání důchodců 18. 10. 2015

Setkání důchodců 18. 10. 2015

Loutkové divadlo Kašpárek
24. 10. 2015

Loutkové divadlo Kašpárek
Drápání 24.
peří10.
7. 2015
2. 2015

Martinské hody 7. 11. 2015

Martinské hody 7. 11. 2015

foto Marie Svejkovská
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Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci. Za pár dní usedneme ke svátečně prostřenému
stolu. Celý dům naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat dárky od Ježíška. Blíží se Vánoce.
Rád bych poděkoval pracovníkům obce, obecnímu zastupitelstvu, dobrovolným
spolkům a hlavně všem občanům, kterým naše obec není lhostejná a aktivně se
podíleli v uplynulém roce na organizování kulturních, společenských , či sportovních akcích.
Věřím, že i v roce 2016 s plným nasazením, s vervou a pevným zdravím

uskutečníme všechny naše společné i osobní cíle.
Přeji Vám všem šťastné a veselé prožití vánočních svátků,
bohatého Ježíška, rodinnou pohodu.
Do nového roku 2016 Vám přeji pevné zdraví, nezbytnou dávku štěstí,
silné nervy, pozitivní náladu a spokojenost jak v osobním,
tak i pracovním životě.
Ať je rok 2016 pro nás všechny rokem využitých šancí a splněných snů.
Ať všechny nástrahy, které nás čekají, společně zdárně zvládneme.
Martin Hájek, starosta
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
28. 12.

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
ZAVŘENO
STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO
STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO
08:00 – 12:00 13:00 – 16:00

úterý
středa
čtvrtek
pátek

29. 12.
30. 12.
31. 12.
01. 01.

08:00
12:00
13:00 – 15:00
08:00 – 12:00 ZAVŘENO
NEÚŘEDNÍ DEN – ZAVŘENO
STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO

–

Pokladna bude 30. 12. 2015 uzavřena v 11:00 hodin,
od té doby už hotovost v roce 2015 nebudeme přijímat.

POZOR ZMĚNA!
Vývoz popelnic bude ve čtvrtek 24. 12. 2015.
Svoz pytlů s tříděným odpadem bude v pondělí 28.12.2015.
Dary za stočné budou vypláceny:
v úterý 22. 12. 2015
v době 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
v úterý 29. 12. 2015
v době 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Dar bude vyplacen odběrateli v hotovosti na obecním úřadě v Radějově po předložení platného občanského průkazu.
Pokud se odběratel nebude moci dostavit osobně, může pověřit plnou
mocí jinou osobu, které bude po předložení platného občanského průkazu dar vyplacen.
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Školní okénko
Výzva č. 56
Zvyšování kvality vzdělávání v Radějově, tak zní název projektu, do
něhož jsme se zapojili ve druhé
polovině roku 2015. Projekt se
skládá ze tří šablon. Čtenářská
dílna je jednou z nich a jejím
prostřednictvím pořídila škola
dětskou literaturu, čímž značně
obohatila školní knihovnu. Cílem je zlepšit čtenářskou gramotnost
žáků.
Jazykověvzdělávací pobyt v zahraničí
pro žáky představoval výjezd
deseti žáků do Anglie po dobu
šesti dnů, kde se žáci účastnili jazykových kurzů a poznávali reálie
měst Eastbourn, Hastings, Brighton a London. Jazykově zahraniční
kurzy pro pedagogy na Maltě v délce dvou týdnů absolvovaly dvě učitelky naší školy, aby se zdokonalily v anglickém jazyce.
Výstava zahrádkářů
Výstavu ovoce, zeleniny a květin pořádal koncem září ČMZS Radějov. Naši žáci vyráběli podzimní výzdobu a soutěžili o nejlepšího strašáka. Děkujeme zahrádkářům za výtěžek ze vstupného, jenž byl využit
na nákup didaktických pomůcek.
Mobilní planetárium Brno
V říjnu k nám opět zavítalo Mobilní planetárium,
tentokrát
pod
názvem
„Jak Měsíc putoval ke
Slunci na návštěvu “. Program byl založen na poznávání vesmíru. Formou
pohádky se žáci přesunuli
na hvězdnou oblohu a sledovali její zajímavé proměny.
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CHKO Bílé Karpaty
Projektu „Poly naslouchá hlasu
vody“ se zúčastnili žáci 1. a 2.
ročníku. Vnímali, jak voda šumí
a bublá. Vyráběli si dešťovou
hůl, aby mohli přivolat déšť.
Množství spadlých kapek pak
změřili společně vyrobeným
srážkoměrem. „Příběh ostrova“

byl název projektu pro
žáky 3. a 4. ročníku, který
pojednával
o síle přírody na ostrově
Krakatau od jeho výbuchu
do současnosti. Poukazoval na fascinující schopnost přírody osídlit v krátké době nehostinný ostrov.

Sběr starého papíru a
hliníku
Již tradiční akce se uskutečnila v polovině října. Žáci odevzdávali starý
papír
i
hliník
v průběhu tří dnů a zároveň soutěžili o největší
počet odevzdaných kilogramů.
V podzimním
sběru papíru zvítězila
Monika Prečanová a ve
sběru hliníku Lukrecie
Habrcetlová.
Beseda o animovaném
filmu
Začátkem listopadu se
odehrálo netradiční se6

tkání s režisérem Cyrilem Podolským, autorem tvořícím převážně
pro děti (večerníček Krysáci, Pat a
Mat, Králíci z klobouku aj.). Žáci
měli příležitost nahlédnout pod pokličku tvorby animovaného filmu,
názorně spatřit výrobu postaviček
z večerníčků a seznámit se
se základními pojmy animace.

První pomoc
Občanské sdružení Kulička odborně provedlo žáky výukovým
programem s tematikou první
pomoci, která je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět. Žáci se názorně
učili zásadám první pomoci a
probíranou látku si prakticky
vzájemně vyzkoušeli.
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Varhanní koncert
Začátkem
prosince
se
v kostele sv. Cyrila a Metoděje rozezněly varhany. Martin Kubát, profesionální varhaník a pedagog konzervatoře, nás vánočně naladil prostřednictvím varhanního koncertu. Děti se mohly zaposlouchat do podmanivých tónů nejen vážné hudby.
Adventní věnce, Mikulášská besídka a Vánoční tvoření
Adventní čas zahájily ve škole
výrobou věnečků paní Marie
Svejkovská, paní Lenka Suchánková a paní Gabriela Winklerová. Díky organizátorkám i SRPŠ
při ZŠ a MŠ Radějov si veřejnost
mohla vlastnoručně zhotovit adventní věnečky.
Mikuláš doprovázen čertem a
andělem zavítal do školy v pátek
4. prosince. Děti si připravily
básničky
nebo
písničky
s vánoční tematikou a následně
byly odměněny sladkostmi.
Vánoční tvoření bylo tentokrát naplněno pestrými řemeslnými dílničkami. Atmosféru Vánoc dotvářela
krásná výzdoba, voňavý
punč nebo zamoučené Lucky.
Rádi bychom poděkovali
všem sdružením a občanům
Radějova za podporu v
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uplynulém roce 2015.
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zaměstnanci
ZŠ a MŠ Radějov
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TJ SOKOL RADĚJOV

V posledním čísle Zpravodaje obce, které vyšlo v září jsme vás seznámili s činností klubu v jarním a letním období 2015. Nezbývá, než doplnit podzimní část, kde především převládá sportovní aktivita
v soutěžní podzimní části sezony 2015-16.
Radějovští fotbalisté vstoupili do nové sezony s novou posilou
svých řad, dnes již radějovským občanem Lukášem Chmelařem. Zkušený hráč přišel na hostování ze Strážnice. Stal se ihned jedním ze základních pilířů základní sestavy mužstva.
Bohužel po polovině odehraných utkání podzimní části se začala hromadit zranění a také absence hráčů z různých důvodů na zápasech.
Protože se kádr mužstva na utkáních zužoval, a na lavičce pro střídající hráče byl přítomen někdy pouze jeden fotbalista, ztratili fotbalisté
několik utkání v jejich závěrečných fázích. Soupeř vždy svůj tým oživil ke konci utkání několikerým střídáním a v posledních minutách
utkání rozhodl ve svůj prospěch. Typickým příkladem, který fanoušci
mohli vidět na vlastní oči v Radějově, bylo poslední utkání podzimního kola s lídrem tabulky Lipovem.
Nejen však absence hráčů, ale také střelecká potence týmu zaostávala
za očekáváním. Hra mužstva byla dobrá, soupeře jsme přehrávali, ale
řady gólových příležitostí jsme nedali ani jednu branku. Naopak soupeř, který měl dvě šance za celé utkání je bohužel proměnil. Takovéto
utkání fanoušci viděli třeba v Petrově nebo Javorníku.
I z těchto důvodů Radějov přezimuje na 8.místě tabulky III.tř.sk.B, se
ziskem 18-ti bodů. Věříme však, že se fotbalisté dobře připraví na jarní
kolo soutěže a posunou se v tabulce směrem nahoru.
Směřuje k tomu i osobní aktivita hráčů, kteří s koncem podzimní
části soutěže nelenoší, ale nazuli „sálovky“ a přihlásili se do halového
turnaje v Uherském hradišti.
A nevedou si vůbec špatně. V jedné ze skupin, ve které je 8 družstev,
jsou na čtvrtém postupovém místě. Své futsalové mužstvo si pojmenovali tradičně – Partyzán Radějov. Průběžné výsledky najdete na facebookovém profilu Fc Sokol Radějov.
Koncem roku, v úterý 29.12. pořádají naši „staří páni“
v tělocvičně tradiční turnaj v sálové kopané, na který zvou všechny
příznivce tohoto sportu.
Radějovští Sokoli všechny fandy a fotbalisty zvou taktéž na tradiční
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novoroční fotbálek na hřišti, který se uskuteční v neděli 3.1.2016
v 10,00 hodin.
Začátkem ledna 2016 začíná oficiální zimní příprava mužstva,
jejíž součástí je soustředění mužstva v areálu Littner-Přívoz v termínu
28.1.-31.1.2016. V neděli 31.1. ve 14,00 hodin bude soustředění zakončeno přípravným utkáním na umělé trávě ve Strážnici s Baníkem
Lužice.
V rámci zimní přípravy sehrají fotbalisté několik dalších utkání na UT
Strážnice vždy v sobotu v 10,00 hodin. Termíny:
13.2.Sudoměřice,5.3.Tvarožná Lhota. V neděli 28.2.2016 v 10,00 hod.
zajíždíme na UT do Dubňan s Baníkem Dubňany „B“. Poslední utkání
sehrají za příznivého počasí na trávě areálu Baníku Lužice v sobotu
12.3.2016 ve 14,00 hodin. V případě nehratelného terénu v Lužicích,
utkání bude sehráno ve stejném termínu na UT Strážnice. Fanoušci budou vždy informování přes obecní rozhlas.
Musíme taktéž zmínit splnění náročného úkolu klubu spojeného
s „elektronizací fotbalu“, kde se nám podařilo zajistit jak materiální,
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tak odborné požadavky nezbytné pro funkčnost systému. Náš klub byl
připraven včas a tak tuto „revoluční“ změnu v systému řízení fotbalových soutěží zvládl bez chyb.
Zbývá poslední úkol, do konce roku zkompletovat a odeslat materiály
ke KS Brno, schválené na mimořádné valné hromadě, která se konala
27.11.2015, a dokončit tak nařízenou změnu zařazení našeho klubu na
TJ Sokol Radějov z.s.

Děkujeme všem, kteří fotbal v Radějově podporují a budeme se
snažit svými výsledky dělat radost našim fanouškům a dobře reprezentovat Obec Radějov.
Jménem VV TJ Sokol Radějov z.s. a radějovských fotbalistů
Vám všem přeji krásné Vánoční svátky a mnoho zdraví a úspěchů
v Novém roce 2016.

Vítězslav Hudeček
Jednatel
TJ Sokol Radějov z.s
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Adventní besídka žáků ZUŠ L. Ligase Bzenec
V neděli 13.12.2015 odpoledne se sál SSC v Radějově rozezněl koledami a vánočními skladbičkami.
Žáci ZUŠ svým milým zpěvem a hrou na hudební nástroje rodičům
udělali radost a všem v publiku přiblížili nádhernou atmosféru vánočních dnů.
p. uč. Zdena Obrtlíková
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ČZS ZO Radějov
Uplynulé měsíce se nesly v duchu koštů, degustací a hodnocení vzorků
ve spřátelených organizacích na Moravě i na Slovensku, kterých se naši
členové účastní. Na oplátku potom v předvelikonoční době přijíždí zástupci těchto organizací na degustaci k nám do Radějova.

10.10. uspořádala naše organizace nejen pro své členy autobusový zájezd na podzimní Floru Olomouc, spojenou s prohlídkou města. Součástí výstavy Flora je již tradiční košt slivovice. Zde mají naši členové degustátoři - významné postavení, a to díky dobrému jménu, které Radějov svou historií v oblasti výstav destilátů po celé republice i na Slovensku získal.
Koncem měsíce září se v prostorách školy konala výstava ovoce, zeleniny a květin. Co do počtu a zajímavosti exponátů byla výstava úspěšná, oproti předchozím ročníkům mírně ubylo připravených pokrmů.
Výrazně však, bohužel, ubylo příspěvků od našich návštěvníků. Připomínáme to, co jistě všichni víte - všechny jedlé exponáty jsme předali
kuchyni naší školy, která je beze zbytku využila pro stravu žáčků. Náklady na přípravu výstavy jdou na vrub naší organizace, vstupné bylo
předáno škole.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem naším členům i ostatním, kteří
nám pomáhají v naší práci. Vám občanům, že navštěvujete naše akce.
Přejeme Vám krásné a požehnané vánoční svátky a do nového roku
pevné zdraví.
Pavel Sochor
předseda
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Výroba adventních věnců

Před první adventní nedělí jsme se opět sešli v jídelně ZŠ a vyráběli
adventní věnce. Letos si věnec přišlo vyrobit i hodně dětí. Je vidět, že
je tvoření baví a na své výtvory byly náležitě pyšné. Děkujeme vedení
školy, že nám umožnilo pořádání akce a připravilo také malé občerstvení - punč pro dospěláky a čaj pro děti. Díky koledám jsme se hezky
naladili na předvánoční čas. (Nálada byla skvělá a určitě si to zopaku-

jeme i příští rok

)
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Hasiči Radějov

Branný závod ve Vracově
3. 10. 2015 reprezentovali
naši mladí hasiči obec Radějov na branném závodě ve
Vracově. Počasí jim přálo, a
tak mohli naplno předvést
svoje znalosti a dovednosti.
V kategorii starších žáků, kde
je soupeřivost opravdu velká,
se naši svěřenci umístili na
krásném 6. místě z celkových
19 družstev a mladší žáci ješ-

tě o příčku výš, na 5. místě
z celkových 22 družstev.
Dětem děkujeme za vzornou
reprezentaci.
Vánoční besídka
Pro ukončení letošního vydařeného ročníku jsme našim 35
dětem uspořádali vánoční besídku v zrekonstruovaném sále Restaurace Radějův dvůr. Pod

stromečkem našel každý malý
dárek a po odzpívání vánočních koled se rozjela diskotéka, na které se dosytnosti vyřádily.
Martina Možnarová
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Upozornění ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost,
zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z

vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození
a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy
OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad

práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015.
Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů,
je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše
na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na
konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz
(rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních,
musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii
a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydá20

valy obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“.
Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
Podoba nového průkazu OZP
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 15. 12. 2015 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 852 obyvatel.

Narodily se tyto děti:
Štefková Natálie

čp. 239

Kapinusová Karin

čp. 340

Zubíček Martin

čp. 126

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

Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Jakubíček František

čp. 205

ve věku 90 let

Jurnikl Jan

čp. 236

ve věku 90 let

Čest jejich památce.
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KULTURNÍ AKCE 2015—2016
sobota 26. 12. 2015 - ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
tradiční akce, ráno sraz u restaurace

neděle 27. 12. 2015 - 17:00
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
u obecního úřadu KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ SDRUŽENÍ OBCE
čtvrtek 31. 12. 2015 - SILVESTR 2015
od 20:00 hodin, v SSC, slosovatelné vstupné: předprodej 300,- Kč (u
paní Blanky Kasalové - 724 276 394) na místě 350,- Kč
KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ SDRUŽENÍ OBCE
sobota 9. 1. 2016 - Tříkrálová sbírka - Charita Strážnice
pátek 15. 1. 2016 - Myslivecký ples - v SSC - MS Vrchy Radějov
sobota 23. 1. 2016 - Ples školy - v SSC - SRPŠ Radějov
sobota 30. 1. 2016 - Děkanátní ples - v SSC - Děkanát Veselí nad Mor.
sobota 20. 2. 2016 - 66. Maškarní ples - v SSC - TJ Sokol Radějov
sobota 27. 2. 2016 - Hasičský ples - v SSC - SDH 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. 3. 2016. Příspěvky
můžete posílat na adresu zpravodajradejov@seznam.cz
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Vánoční dílnička 8. 12. 2015

Mikuláš po dědině
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ZUŠ L. Lugase 13.12.2015

foto Marie Svejkovská

