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Velikonoční dílnička
foto Marie Svejkovská
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Vážení spoluobčané,
teprve nám začal nový rok a ani jsme se nenadáli a už jsme oslavili i Velikonoce, jarní práce jsou v plném proudu, tráva nám začíná vesele růst…
V letošním roce již také proběhla spousta kulturních a sportovních akcí
(viz foto), a ještě spousta dalších nás čeká. Chtěl bych moc poděkovat všem,
kteří se jakkoliv podíleli a podílejí na jejich organizaci, většinou ve svém volném čase a bez očekávání nějakého vlastního prospěchu. Snažme se je všichni podporovat, třeba svou účastí na akcích.
V únoru jsme zaslali šest žádostí na dotaci z Jihomoravského kraje, a to
na:
 vybavení hasičské zásahové jednotky,
 na provoz turistického informačního centra,
 na údržbu cyklostezek (vysékání a drobné opravy),
 na opravu budovy pošty (výměna oken, zateplení a nová fasáda, sanace vnitřního zdiva a odvětrání),
 na výměnu střechy na „Blumenscheinovém“ ,
 přes Mas Strážnicko na cyklistiku—Cykloresort Strážnicko (lavičky a
odpadkové koše po obci).
Koncem dubna bychom se měli dozvědět, jak jsme byli úspěšní.
Na farní zahradě stavíme svépomocí zastínění pískoviště a laviček. Děkuji panu Tomáši Šimečkovi za iniciativu a pomoc.
Nechali jsme podrtit stavební suť v areálu bývalého JZD (147tis. Kč) a
hodláme tam udělat pořádek, opravit plot a vyřídit povolení na sběrný dvůr.
Bez povolení máme zákaz tam suť dále skladovat.
V areálu JZD také opravujeme (oplášťujeme) ocelokůlnu. Chceme tak
dát pod jednu střechu všechny naše pracovní stroje a vybudovat tam dílnu a
zázemí pro naše pracovníky.
„Grošovo“ a byty pro seniory také „nespí“, požádali jsme o demolici
stávajících objektů a máme zpracovanou studii a odhad ceny (cca 40mil.).
Hledáme možnosti, jak akci realizovat (dotace, etapizace, …)
O dalších záměrech Vás budeme včas informovat během roku.
Přeji Vám všem krásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady.
Martin Hájek, starosta
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny
pondělí

7:00 - 12:00

13:00 - 16:00
17:30 - 19:30/místostarosta

úterý

7:00 - 12:00

13:00 - 15:00

středa

7:00 - 12:00

13:00 - 17:00

čtvrtek

neúřední den - zavřeno

pátek

7:00 - 12:00

13:00 - 14:00

POPLATKY
Oznamujeme, že vybíráme místní poplatky za rok 2016
za likvidaci komunálního odpadu 350,- Kč / rok / osoba
ze psů
100,- Kč / rok – první pes
150,- Kč / rok – druhý a každý další pes
Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny nebo
na bankovní účet č.ú.: 8629671/0100 – KB.
Splatnost: 30. 06. 2016 - doporučujeme poplatky uhradit do 30. 04. 2016.
VS: Vám sdělíme na Vaši žádost osobně, po telefonu na číslech 518 337 828
a 725 975 970 nebo e-mailem na adrese: kancelar@radejov.cz
Upozorňujeme, že každá změna u poplatku se musí písemně hlásit na obecním úřadě do 15 ti dnů ode dne vzniku změny:
- u poplatku za komunální odpad: změna příjmení poplatníka, změna trvalého
pobytu poplatníka, narození dítěte nebo úmrtí poplatníka
- u poplatku ze psů: datum odhlášení nebo úmrtí psa a změny u majitele psa změna příjmení poplatníka, změna trvalého pobytu poplatníka a nahlášení
nového majitele psa.
K tomuto účelu slouží tiskopisy, které si můžete stáhnout na www.radejov.cz
– odkaz Obecní úřad – Poskytování informací, příjem podání – Formuláře –
Přiznání - domy nebo Přiznání k místnímu poplatku ze psů.
Číslovaná známka, kterou obdrží majitel psa při přihlášení poplatku ze psů,
se při úmrtí nebo odhlášení psa, odevzdává zpět na obecní úřad!!!
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ODPADY
Harmonogram svozu pytlů na tříděný odpad
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pondělí
pátek
pátek

29. 4. 2016
27. 5. 2016
24. 6. 2016
22. 7. 2016
19. 8. 2016
30. 9. 2016
31. 10. 2016
25. 11. 2016
23. 12. 2016

Prosíme všechny občany, aby více třídili odpad, šetříme tím nejen životní
prostředí, ale také díky tomu nezdražujeme částku za poplatky. Děkujeme.
Komunální odpad se vyváží vždy v pátek v lichém týdnu.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne ve středu
18.5.2016.
Ukončení sběru stavební suti
Ukončili jsme sběr stavební suti v areálu bývalého JZD. Suť byla podrcena
na recyklát, který bude použit na srovnání ploch v areálu bývalého JZD a na
úpravu cest.
Nyní je vyhlášen přísný zákaz vyvážení jakéhokoliv odpadu včetně suti
do areálu bývalého JZD!!!
Bohužel se v okolí obce rozrůstají černé skládky. Někteří spoluobčané si
občas pletou veřejné prostředí se smetištěm, popřípadě s kompostárnou.
Zakoupili jsme fotopast, kterou budeme monitorovat problémové lokality.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: ve středu
11.05.2016, od 11:30 do 14:00
Vypnutá oblast: Radějov, TS Žerotín
 Hlavní od hřbitova a čp.292 po kostel a školu
 Nová ulice od čp.292 a čp.279 po čp.298 a čp.259
 od čp.315 po čp.288
5

Stočné 2016
Stočné na rok 2016 bylo stanoveno dle finanční analýzy vázané na dotaci z
SFŽP ve výši 1.780, 20 Kč/ os. / rok včetně 15 % DPH.
Zastupitelstvo schválilo i v letošním roce pro řádně platící občany dar - vrácení části poplatku za stočné a to ve výši 400,- Kč/ os.
Usnesení č. 3/2016/15: Zastupitelstvo Obce Radějov schvaluje peněžní
dar ve výši 400,- Kč na obyvatele obce za těchto podmínek:
Na dar budou mít nárok obyvatelé domů s č. p. v obci (i chalupáři), kteří budou mít podepsané smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod a budou mít uhrazeny všechny platby za likvidaci odpadních vod za rok 2016 v
termínu splatnosti.
-V případě připojení na obecní kanalizaci během roku 2016 bude výše daru
30,-Kč/měsíc v souladu s platností smlouvy.
-Dar bude vyplacen v hotovosti na OÚ Radějov v prosinci 2016 v termínu
který určí OÚ.
-Pokud nebude dar vybrán do 29. 12. 2016, nárok na něj zaniká.
-Výše daru není závazná, v případě nepříznivé finanční situace ji může poskytovatel snížit nebo zrušit.
-Obyvatelé s vybudovanou přečerpávací stanicí v části obce, kde není možné
samostatné připojení na kanalizaci, obdrží za splnění výše uvedených podmínek další příspěvek ve výši 300,-Kč na osobu.
-Dar nebude poskytnut na připojené firmy, provozovny popř. jiné organizace
v obci.
-Na výši daru je v rozpočtu obce rezervována částka ve výši 280 000,- Kč.
Informace z OÚ
Víte jak postupovat, pokud chcete, aby Vám chodily aktuální infor mace
na Váš e-mail (hlášení obecního rozhlasu - zveřejněné texty na stránkách obce)?
Zadejte na internetu adresu www.radejov.cz – odkaz Aktuality – Přihlásit se
k odběru novinek – vyplňte svůj e-mail a zatrhněte políčko, zda chcete odebírat Aktuality nebo Aktuality archiv a dejte Uložit nastavení odběru.
Zkontrolujte si ve svém e-mailu, zda Vám naše zprávy nechodí do Spamu
nebo do Hromadné pošty, pokud ano přesuňte si je do Doručených zpráv.
Pokud se Vám nepodařilo nastavit Přihlášení novinek, kontaktujte e-mail:
kancelar@radejov.cz nebo telefon číslo: 518 337 828 a my Vám rádi pomůžeme.
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Mapování a digitalizace pozemků
Od měsíce června by měl katastrální úřad u nás v obci začít digitalizovat a
mapovat veškeré pozemky. Akce bude trvat asi dva roky. Majitelé pozemků
budou vždy před zaměřováním kontaktováni a měření budou se účastnit.

Upozornění FÚ na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou
předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba
SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.
Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ
zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně
obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů
plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO,
bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů
SIPO.

Pedikúra, masáže, masáže lávovými kameny
Mgr. Hana Králíková
Kde: Radějov čp. 263, budova lékař e - pedikúra
Kdy: vždy v úterý, v čase 15:00 až 20:00 hodin
Objednávky na tel. čísle: 732 92 88 78
Reflexní terapie
Věra Štefkovičová
Kde: Radějov čp. 263, budova lékař e - pedikúra
Kdy: vždy v pátek, v čase 15:00 až 20:00 hodin
Objednávky na tel. čísle: 734 13 27 07
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.
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Proč třídit odpad a jak to dělat správně?
Vážení občané obce Radějov,
Obec Radějov a tedy i Vy se dlouhodobě snaží třídit odpad co nejlépe a nejvíce,
přesto se všichni občas ve složitém bludišti třídění odpadu (co, kam a proč) tak trochu ztratíme. A právě proto si Vás dovolujeme touto cestou informovat a připomenout Vám, jak správně třídit a pomoci tím nejen přírodě a budoucím generacím, ale
hlavně samotné obci ve které žijete.
Od dubna roku 2015 platí pro všechny občany povinnost třídit kromě již známých
druhů separovaných odpadů (papír, plasty, sklo a nápojový karton) také kovy a bioodpad. Tato povinnost je uložena zákonem, který ale ponechává obcím poměrně velkou benevolenci, jak se sběrem kovů a bioodpadu naložit. Jedno je však jisté a to, že
ani bioodpad ani kovy do běžné popelnice nepatří.
Pomineme-li ekologickou stránku třídění, která je příznivá pro ochranu a regeneraci
přírody, třídění má na každého z nás dopad ekonomický. Každý kilogram správně
vytříděného a odevzdaného separovaného odpadu totiž představuje pro obec finanční
příjmy, které jí poskytuje obalová společnost EKO-KOM a.s. Společnost EKO-KOM
zjednodušeně funguje následovně: Výrobci obalů zaplatí společnosti EKO-KOM
malý poplatek při uvedení obalu na trh. (Tyto obaly jsou označeny zeleným kulatým
symbolem dvou propletených šipek – tzv. zeleným bodem). Peníze vybrané tímto
způsobem pak společnost EKO-KOM přerozděluje obcím, které jsou do systému
EKO-KOM zapojené a to na základě složitého výpočtového systému, který zahrnuje
mimo jiné také množství vytříděných separovaných odpadů, hustotu sběrné sítě a
efektivitu sběrového systému. Čím vyšší je úroveň třídění odpadů v obci a čím vyšší
množství separovaných odpadů, které obec do systému odevzdá, tím vyšší jsou také
příspěvky od společnosti EKO-KOM. A tím menší poplatky za odpady může obec
občanům stanovit.
V loňském roce (2015) jste Vy, občané Radějova ze směsného komunálního odpadu
vytřídili 28,5 tuny separovaných odpadů (z toho 11,8 tun plastů, 8,0 tun papíru, 8,5
tun skla a 0,2 tuny tetrapacku). Což znamená, že každý občan za rok průměrně vytřídil 34 kg separovaných odpadů.
Toto množství je v porovnání s rokem předchozím, tedy 2014 o 2,9 kg na osobu
vyšší. Gratulujeme.
Děkujeme, že se i Vy do systému třídění zapojujete, rozvíjíte ho a uděláte to nejlepší
pro sebe i pro životní prostředí.
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Školní okénko
Ples školy 2016
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Radějov pořádal 23. ledna 2016
školní ples. Za doprovodu písní skupiny ABBA bylo zahájeno vystoupení
všech žáků školy, kteří předvedli taneční sestavu, připravovanou p. učitelkami Janou Kuníkovou, Mgr. Jitkou Prečanovou a Mgr. Petrou Vrhelovou.
Děkujeme organizátorům i hostům za hojnou návštěvnost a už nyní se těšíme
na další ročník školního plesu.

Zápis do 1. ročníku základní školy
Začátkem února navštívili předškoláci základní školu, aby zvládli úkoly nezbytné pro přijetí do prvního ročníku základní školy. Budoucí školáci plnili
hravou formou jednotlivá zadání,
směřovaná k různým řemeslům a povoláním. Odměnou jim byly výrobky
žáků školy a drobné dárečky.
Letos bylo u zápisu osm dětí, z nichž
je přijato k základnímu vzdělávání ve
školním roce 2016/2017 pět chlapců a
dvě děvčata. Přejeme jim hodně úspěchů v naší škole.

9

Etiketa do škol
Pravidla slušného chování je
potřeba vštěpovat dětem od útlého věku. Jak praví známé pořekadlo „Ohybaj mňa mamko,
dokáť su já Janko“. Během hodinového bloku byli žáci zábavnou
formou seznamováni, jak správně zdravit, jak uplatňovat přednost, vzájemně se tolerovat
apod. Doufáme, že vhodné návyky nebudou zapomenuty a budou
nadále používány.
Fašaňk
Tradiční fašaňková obchůzka proběhla za proměnlivého zimního počasí a za doprovodu hudebních nástrojů pod taktovkou Mgr. Martina Hájka.
Rej masek, zpěv lidových písní i tanec oživily
obvykle klidné dopoledne v Radějově.

Beseda s psychologem
V únoru se uskutečnila pro rodiče v mateřské škole beseda
s Mgr. Reginou Těthalovou
z Pedagogicko-psychologické
poradny Veselí nad Moravou.
Rodiče se seznámili pomocí názorných pomůcek a odborné literatury se způsoby rozvoje sluchového a zrakového vnímání,
logického myšlení, prostorové
orientace apod. Všechny tyto
dovednosti jsou pro děti důležité pro snadnější vstup do základní školy.
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Doba Rudolfa II., výroba elixíru mládí a hliněného golema
Rudolf II. podporoval za své vlády umění, kulturu a vědu, věřil v astrologii a
alchymii. Žáci 4. ročníku si v předmětu vlastivěda připomněli tuto dobu a
zahráli si na malé alchymisty. Připravili chutné a zdravé nápoje, které jsme
všichni poctivě ochutnali. Při výrobě hliněného golema nás inspirovala pověst.
Výukový program Človíček a planeta Země
Jak se chovat k naší planetě Zemi,
jak šetřit přírodu a být jí prospěšný? Těmito otázkami se zabývali
žáci školy v dvouhodinovém výukovém bloku s lektorkou Mgr.
Martinou Wilczkeovou. Seznamovali se se způsoby ochrany životního prostředí a uvědomovali svůj
vztah k přírodě.

Výukový program První pomoc
Žáci prvního a druhého ročníku se účastnili výukového programu První pomoc. Využili jsme nabídky Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského
kraje p. o., která žáky seznámila se zásadami poskytnutí první pomoci, a to
hlavně v situacích, které bezprostředně ohrožují lidský život. Jednalo se o
program zábavného a hravého charakteru s ohledem na věkovou skupinu
žáků. Za absolvování výuky žáci získali pochvalu lektorky a diplom malého
záchranáře.
Výukový program Jak pomoci opuštěným zvířatům
Aby byli žáci dostatečně namotivováni pomoci zvířatům v útulku ve Skalici,
uspořádali jsme výukový program s paní Mgr. Martinou Wilczkeovou. Na
základě prožitků, scének a her docházelo k uvědomění si, že je potřeba pomáhat zvířatům opuštěným v útulcích.
Divadlo Čenda kosmonautem
Oblíbené maňáskové divadlo, kde se naše děti stávají samotnými aktéry,
bylo přeloženo z podzimního období na měsíc březen. Jsme rádi, že se pohádka Čenda kosmonautem odehrála, protože se nám opět potvrdila profesionalita a zároveň originalita divadélka Veselá školička.
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Přehlídka zpěváčků Strážnicka
Za doprovodu cimbálové muziky Mirka Menšíka se v neděli 13. března 2016
uskutečnila Přehlídka zpěváčků Strážnicka. V silné konkurenci měly velký
úspěch radějovské děti ze základní školy a mateřské školy, které připravily
slečna Jitka Hájková a Mgr. Jitka Prečanová.
Na 1. místě v kategorii 8—9 let se umístila Nátálie Kosinová z 3. ročníku.
Druhé místo obsadila v kategorii nejmladších zpěváčků 3—7 let Erika
Režňáková z mateřské školy a mimořádnou cenu poroty získal teprve tříletý
Martin Smaženka z mateřské školy.
Vítězům i všem zúčastněným gratulujeme.

Velikonoční dílničky
Výroba nejen velikonočních, ale i jarních ozdob či věnečků proběhla ve škole
pod záštitou paní Lenky Suchánkové a paní Bc. Marie Svejkovské. Děkujeme
za ochotu a čas, který věnovaly velikonočním dílničkám a především za výtěžek ze vstupného, věnovaný dětem.
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MŠ informuje
Ošetřujeme zvířátka s paní veterinářkou MVDr. Můčkovou 24. 2. 2016
V tematické části "Máme rádi zvířata" se děti seznamovaly s domácími a
hospodářskými zvířaty. Nejprve jsme si některá drobná domácí zvířata prohlédli v rodinách při pobytu venku a potom jsme si o nich ve školce vyprávěli - o jejich užitku, o typických
znacích, čím se živí a poznávali
jsme jejich mláďata. Znalosti
jsme využili při matematických,
grafomotorických a pohybových
dovednostech a při přednesu
říkadel. Toto téma děti vyjádřily
ve výtvarných pracích různými
technikami.
Děkujeme veterinářce paní Můčkové, že přijala pozvání do MŠ a
dětem názorně předvedla ošetřování zvířátek. Až na jedno živé morče od Pavlíka Svejkovského, ze kterého
byly děti nadšené, byla ostatní jen plyšová, ale i tak se dětem léčení zvířátek
líbilo a bylo pro ně velmi zajímavé. Mohly si osahat jednotlivé nástroje a zkusit si pomoc
při ošetřování.
Na další "ošetřování", tentokrát
živého pejska od paní veterinářky, se mohou děti těšit za
teplejšího počasí na školní zahradě.

T.Č.: Putování za dinosaury – 7. 3. - 15. 3.
Děti se seznámily s obdobím světa dinosaurů, poznaly některé jejich druhy a
zvláštnosti, jejich život a způsob obživy. Své představy a fantazii vyjádřily ve
ztvárňování dinosaurů různými výtvarnými technikami – malování dinosauřího světa na velké plochy balicího papíru, tvoření dinosauřích vajíček polepovaná toaletním papírem, odlévání stop do sádry . Zajímavý, i když ne tak
podařený , byl pokus se sopkou. Zkusíme jej znovu zopakovat na školní zahradě. Na základě každodenní četby a prohlížení encyklopedií (většinu knih
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si děti přinesly z domova) se dětem podařilo odhalit příčiny jejich náhlého
vymření. Při odkrývání zkamenělin a fosílií v písku, se z dětí staly malí paleontologové. V poslední den putování za dinosaury jsme společně zavzpomínali na vše, co jsme o dinosaurech zjistili a co nového se dozvěděli. Za znalosti o dinosaurech (otázky ukryté v dinosauřích vajíčkách), získaly děti odměny – perníčky dinosaurů od p.J. Lekešové, nálepky dinosaurů a gumové
bonbony ve tvaru dinosaurů od p. J. Novákové.
Téma o dinosaurech bylo pro děti velmi zajímavé a dobrá byla také spolupráce s rodiči při zapůjčení knih, DVD, společenských her, Puzzle, hraček dinosaurů a dalších pomůcek.
Protože toto téma děti hodně bavilo, možná podnikneme společný výlet do
Dinoparku ve Vyškově.

Drápání péří
V restauraci Radějův dvůr se v neděli 6.března 2016 za zvuku hudby a zpěvu „drápalo péří“. Letos se do pořadu zapojili i občané Radějova se svými
historkami a vzpomínkami na uplynulá léta. Krásnou historku z kroniky
převyprávěla paní Krhovská. Na svou rodinu a různé příběhy, co se u nich
staly, si zavzpomínaly paní Káčerková a Sečková. A aby bylo veseleji, pořadem provázel lidový vypravěč Slávek Kubík a zazpívaly děvčata z radějovského ženského sboru. Jsme moc rádi, že ze Strážnice přijel pan Jan
Gajda. Se svým synem Martinem a Kristýnou Režňákovou dodali svou
hrou na harmoniku a housle drápání péří krásnou atmosféru. Všem účinkujícím moc děkujeme a také pekařkám, které na „drápání“ přinesly něco
dobrého ze své kuchyně. A těch dobrot se sešlo opravdu hodně.
Akci pořádalo Kulturně společenské sdružení obce, Radějov.
Lenka Suchánková, Marie Svejkovská
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Římskokatolická farnost informuje
Dovolte mi tuto cestou poděkovat dobrovolným hasičům za jejich službu u
Božího hrobu na Bílou sobotu. Také děkuji všem ostatním za pomoc při dobrém prožití velikonočních svátků.

Měsíce květen a červen budou pro nás náročným časem. V kostele bude probíhat malování interiéru. „Dočasný“ obětní stůl a ambonu bude nahrazen
novým pískovcovým.
Obětní stůl a ambon budou posvěceny arcibiskupem Janem Graubnerem dne
26. června v 10.00 hod. Odpoledne bude následovat „farní den“ na farské
zahradě. Všichni jste srdečně zvaní.
Konečná cena celé investice bude cca 500 tis. Kč. Všechny prosíme, pamatujte na toto dílo v modlitbách, a pokud je to možné, tak i finančně. Naposledy byl kostel vymalován v roce 1978.
Už teď děkuju vedení obce za příspěvek na toto dílo ve výší 50 tis. Kč.
Obětní stůl a ambon vytesává akademický sochař ze Starého Města Dr. Robert Buček PhD. Výmalby kostela se ujala lipovská firma „Vít Strachota“.
Projekt připravila Ing. Kristýna Pražáková ze Strážnice.
Děkuju za vaše modlitby a dobré slovo. Ať Bůh žehná každému z nás
Jménem farního společenství a vlastním
P. Mgr. Jacek Nowakowski SchP. – farář
15

Rozhovor
Co jste dělali v sobotu 23. ledna 2016?
Jen zapátrejte v paměti …
Svátek měl Zdeněk, v tělocvičně se večer předváděl dýdžej na Školním plese,
v hospodách bylo teplo a jako v úle. Drahoš učil od rána papoušky slušně
zdravit, Jindra si pochvaloval právě vyuzený špek a mnohý manžel se přes
den přetvařoval s prachovkou v ruce. Prostě normální lednová sobota na Moravském Slovácku. Nebýt drobných a vytrvalých sousedských sporů - idyla.
Vlastně jsme tehdy mnozí ani nevěděli, že tou dobou v Beskydech, na svazích
Lysé hory, bojuje náš Ríša Šebesta na Mistrovství ČR v zimním horském maratónu ADIDAS – 24 HODIN LH. A není to jen tak nějaký odpolední výlet
na Žerotín! Cílem závodu je urazit za 24hodin co největší vzdálenost na téměř
12km horském okruhu. Trasa byla v terénu vyznačena odrazkami mezi střediskem Sepetná (560mnm) a vrcholem Lysé hory na kótě 1320mnm. Tvořila
pomyslnou osmičku s max. převýšením 760m na 6-ti km stoupání. A do toho
lednové počasí, brr! Na startu (sobota, 11.00hod) bylo -13°C, jasno a v cíli o
den později, v neděli, sněžilo s teplotou těsně nad nulou. Na trati střídavě
sníh, led, vlhko a tma, …

To, že Ríša závod nakonec ve zdraví přežil, víme. Potkáváme ho dál v dědině
bez berlí, bez omrzlin a bez brýlí maskujících sněžnou slepotu. Je v kondici a
nebrání se malé zpovědi.
Něco o sobě?
Jmenuji se Richard Šebesta, ročník 1988, 66kg, 175cm, maturita, svobodný.
Kdysi člen legendární rockové skupiny Tři stěny (smích), nyní běhám sám
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v týmu „Against The Wind“ (Proti větru), mail:
richard.weiky@seznam.cz.
O co jde v horském maratónu?
Vydržet a nezranit se. Závodu se letos účastnilo na 1000 lidí. Vypsáno je
vždy několik kategorií pro jednotlivce a dvojice. Hlavní dělení je tradiční –
muži, ženy a podle věku. Nejstaršímu muži bylo něco pod 70 let, žen se
účastnilo asi 220. Byly tak dobré, že se neztratily ani v celkových výsledcích.
Je to závod osamělého běžce?
Samozřejmě běžím sám, cizí pomoc je zakázána. Při tisícovce závodníků je
ale na trati koho potkat. Velkou oporou mi byl Jožka Harašta, který v „depu“
po celou dobu chystal jídlo, pití a pomáhal s výstrojí. Bez této pomoci bych
se ve výsledkové listině jistě hodně propadl … Odhaduji, že organizátorů a
lidí v podpůrných týmech bylo na 500.
Z čeho těch 24 hodin žiješ?
Zvládnu tak třetinu Poličanu, 3 rohlíky, nějaké sladké tyčinky a možná 5 banánů. Vypiju asi 10 l ředěných iontových nápojů. Na pořádné jídlo je málo
času. Co jedl a pil můj podpůrný tým vlastně ani nevím, byl autem …
Je to drahý sport? Jaká je nutná výbava?
Pro amatéra asi ne. Odhaduji, že kompletní značkové vybavení by mohlo přijít na 20, možná i 30 tisíc, ale tam ještě nejsem. Některá výstroj je v zimě
povinná – např. rezervní mikina, ochrana obličeje, nesmeky na boty, telefon,
2x svítilna čelovka, alufolie a dokonce i pytlík na odpadky - tahám to všechno v lehkém batohu.. Používám boty podobné atletickým tretrám, termoprádlo, větrovku, rukavice, pak kraťasy …
Kraťasy snad v létě?!
…kraťasy a odlehčenou vestu. Je to jen jakýsi kryt na spodní teplé vrstvy.
Navíc je známo, že my Šebestovi jsme proti zimě na nohy docela odolní
(smích).
Nebyl to asi tvůj první závod?
O horské vytrvalostní disciplíny se zajímám od podzimu 2013.
V následujících letech jsem ročně zvládl 5-6 závodů. Letošní Lysá hora byla
samozřejmě zatím největší výzvou. Už několik let se pokládá za náš nejnáročnější běh tohoto typu. Trénuji nejčastěji doma v Bílých Karpatech a vidím, že i tady by bylo možné takové závody pořádat.
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Jak to na Lysé hoře 2016 nakonec dopadlo?
Celkovými vítězi byli v jednotlivcích Linda Beniačová z Brna a Petr Žákovský z Frýdlantu nad Ostravicí. Ve své kategorii do 30 let jsem byl pátý
a v absolutním pořadí jedenáctý. Naprostá spokojenost ! Dokázal jsem za
24 hodin uběhnout, je to spíš takový střídavý „indiánský běh“, celých 11
kol, celkem asi 128km a přitom jsem zdolat převýšení 9240 m. Je to můj
Mount Everest. Ten skutečný má výškových jen usmolených 8850m a navíc - já to šel bez kyslíku.
K dobrému výsledku na maratónu 24 hodin LH blahopřeji a přeji
zdraví k dalšímu posouvání hranic možného. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji. Pořád sbírám zkušenosti a proto rád poradím novým zájemcům o tento sport. Je možná fyzicky náročnější, ale to už ke
krásným horám patří.
Ptal se Stanislav Javora

Členská základna Mysliveckého spolku „Vrchy“ Radějov v roce 2015
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Z činností Mysliveckého spolku „Vrchy“ Radějov
O nás
Historie spolku sahá do roku 1946, z toho vyplývá, že letos spolek oslaví
své 70. jubileum. Do druhé poloviny 80. let byl spolek spojen
s mysliveckým spolkem z Tvarožné Lhoty. Po zániku Jihomoravských státních lesů a vzniku Lesů České republiky, s.p. v roce 1992 došlo k úpravě
hranic do stávající podoby. Nyní spolek hospodaří na 1130 ha honebního
společenstva. V současné době má členská základna 24 členů, 2 čestné členy a jednoho čekatele.
Naše činnost
Hlavním posláním spolku je společné provádění myslivecké činnosti
v honitbě, zajišťování a zlepšování životního prostředí, ochrana přírody,
chov a péče o zvěř, a společenská činnost v obci.
Aby spolek realizoval tyto cíle, tak se aktivně zapojuje do údržby krajiny
každoročním úklidem větrolamů a okolí potoka Radějovky. V loňském roce byla provedena revitalizace keřových porostů v lokalitě Starý vinohrad,
kde byla současně vybudována napáječka pro zvěř. Na letošní rok spolek
plánuje zvýšení úživnosti honitby osetím vybraných luk travinami atraktivními pro zvěř. Doufáme, že se tak částečně sníží škody zvěří na polnostech
v okolí obce.
Do společenského chodu obce se spolek zapojuje v podobě konání Mysliveckého plesu a spoluúčastí na dětském dni. Dále pak spolek každoročně
pořádá akci pro děti místní základní a mateřské školy na myslivecké chatě.
Zde je pro děti připraven zábavnou formou vzdělávací program zakončený
oblíbeným táborákem.
Na závěr chci požádat všechny občany, aby vzhledem k nadcházejícímu
jaru a příchodu další generace zvěře na svět při svých procházkách honitbou se psy dbali na to, aby jejich psi nebyli volně puštěni a hlavně, ať psi
nezůstávají v přírodě bez dozoru a neovládáni svým majitelem. Každý rok
mají volně pobíhající psi na svědomí desítky různých mláďat, ať už je přímo usmrtí, nebo si jen "pohrají" a matka se k mláděti již nevrátí.
S díky a pozdravem myslivosti zdar předseda spolku Ing. Ivo Hazuza
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Eskymování ve Vsetíně

5. března 2016 odpoledne v krytém
bazéně ve Vsetíně jsme se zúčastnili
krajského kola v eskymování. Soutěžilo se v několika kategoriích a
každá měla svého výherce.
Eskymování spočívá v tom, že se
soutěžící převrátí i s kajakem pod
hladinu vzhůru nohama, ale potom
teprve začíná ta pravá zábava, musí
se pomocí pádla otočit zpět nad hladinu. Ten, kdo zvládne nejvíc těchto „eskymáků“ získá první místo. A
toto jsou výsledky našeho snažení.
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Kulturní akce 2016
sobota 23. 4. 2016 - Ukliďme Radějov
sraz v 8:00 u obecního úřadu - Obec Radějov

pátek 22. sobota 23. a neděle 24. 4. 2016
ČÁRY BÁBY COTKYTLE aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda

divadelní pohádku odehrají radějovští ochotníci - v pátek v 19:00, v sobotu v 20:00,
v neděli v 15:00, v SSC, vstupné dobrovolné - Kulturní sdružení obce Radějov

sobota 23. 4. 2016 - Rybářské závody pro děti a pro dospělé
v 6:00 na Kejdě - Rybáři Radějov

sobota 30. 4. 2016 - Stavjání májí

tradiční akce - stavjání mají po dědině a u bufetu

neděle 8. 5. 2016 - Oslava svátku matek
v budově školy - ZŠ a MŠ Radějov

neděle 22. 5. 2016 - Koncert žáků ZUŠ
v SSC - ZUŠ L. Ligase, pobočka Radějov

sobota 28. 5. 2016 - Oslava dne dětí

Kouzelný Radějov - letos na téma třídění odpadů a ekologie - farská zahrada a staré
hřiště - Kulturní sdružení obce Radějov

sobota 28. 5. 2016 - Turnaj „starých“ pánů
v 13:00 - TJ Sokol Radějov

sobota 11. 6. 2016 - Hry bez hranic Radějov 2016

sportovně zábavné odpoledne nejen pro dospělé, začátek v 12:00, na starém hřišti

červen 2016 - Turnaj v nohejbale trojic TJ Sokol Radějov
sobota 2. 7. 2016 - Víno v růžích
Roseta Radějov

neděle 3. 7. 2016 - Pohárový turnaj mužů
v 13:00 - TJ Sokol Radějov

pondělí 4. 7. 2016 - Koncert skupiny KERN
v SSC - Obec Radějov

úterý 5. 7. 2016 - Cyrilometodějská pouť
Obec Radějov

červenec až srpen 2016 - Pouliční turnaj
TJ Sokol Radějov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Evidence obyvatel v roce 2015:
- k 31. 12. 2015 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 852 obyvatel
- k 31. 12. 2015 byl průměrný věk obyvatel 42,27 let
NAROZENÍ
PŘIHLÁŠENÍ
ÚMRTÍ
ODHLÁŠENÍ

11
22
9
13

Narodily se tyto děti:
Liferenková Marika
Nevečeřalová Emilie
Bílek Vojtěch
Smaženková Miriam
Lekeš René

čp. 261
čp. 207
čp. 359
čp. 125
čp. 364

Do života jim přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Gerstbergerová Marie
Kotková Emilie

čp. 236
čp. 192

ve věku 84 let
ve věku 90 let

Čest jejich památce.
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Koncert 50 kytaristů

Koncert 50 kytaristů

Přehlídka zpěváčků Strážnicka

Přehlídka zpěváčků Strážnicka

Lampionový průvod

Lampionový průvod

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 15. 6. 2016. Příspěvky
můžete posílat na adresu zpravodajradejov@seznam.cz
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Martinské hody 7. 11. 2015
Drápání péří

MartinskéDrápání
hody 7. péří
11. 2015

Drápání péří

Drápání péří

Klepání 2016

Klepání 2016

Klepání 2016

Klepání 2016
foto Marie Svejkovská

