ZPRAVODAJ OBCE

říjen 2016

Nejen prvňáčkům přejeme šťastné a úspěšné vkročení do nového školního roku.
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foto Marie Svejkovská, Jana Svejkovská, Jitka Prečanová
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Vážení spoluobčané,
skončily letní měsíce a s nimi i doba dovolených a prázdnin. Pomalu nás počasí
připravuje na příchod zimy. Blíží se podzimní svátky: Svatomartinské hody, Památka
zesnulých …..
Letos se na „Dušičky“ projdeme po nových chodnících na hřbitově. Chodníky by
měly být hotovy do 26. 10. Prosím o trpělivost a opatrnost při vstupu na hřbitov v
době stavebních prací. Pokud dovolí počasí bude se ještě letos opravovat i chodník
od Nové ulice po JZD.
Jistě jste si všimli, že probíhá rekonstrukce střechy na domě č.p. 135
„Blumenscheinovo“. Na tuto opravu se nám podařilo získat dotaci z Jihomoravského
kraje ve výši 800.000,- Kč.
Dále probíhaly a probíhají práce na budově pošty a knihovny. Vyměnily se okna,
vstupní dveře, provedli jsme sanaci vnitřního vlhkého zdiva a ještě opravujeme fasádu. V havarijním stavu je bohužel i střecha, která se, dokud je postavené lešení, také
opraví.
Vyměnily se i vstupní dveře do budovy ordinace lékaře a pedikúry. Bohužel výrobce dodal menší světlík. Takže po reklamaci musíme čekat ještě asi týden, než dojde k nápravě a budeme moci dveře zapravit a vstup nově vymalovat.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na vybudování našeho „čapího
hnízda“ na farní zahradě. Největší dík patří panu Ing. Tomáši Šimečkovi, autorovi a
hlavnímu realizátorovi nápadu. Myslím, že se dílo podařilo a slouží ke svému účelu.
Jen mě mrzí, že sotva se lavičky a stoly se zastíněním dodělaly, už je někdo pošlapal, popsal, někdo protrhl plachtu…. nechápu, co si tím kdo dokazuje.
Možná jste také zaregistrovali červené značky a kolíky tu v cestě, tu na poli,
chodníku, vjezdu….. To u nás začali pracovat geodeti z katastrálního úřadu, kteří zde
budou provádět digitalizaci a mapování všech pozemků. Zatím si jen vyznačili body
z kterých budou vycházet při samotném měření. Nyní zaměřují katastrální hranici
naší obce. Při vytyčování hranic pozemků bude každý vlastník dopředu obeslán s
termínem realizace. Geodeti budou ctít hranici, na které se sousedi domluví, a tuto
hranici pak vyznačí do mapy. Je v zájmu všech, aby se domluvili na hranici svých
pozemků. V opačném případě by byla hranice zakreslena jako sporná a bude problém
pozemek prodat, či tam vybudovat jakoukoliv stavbu.
K poslednímu červnu skončil pracovní poměr 7 pracovníků placených úřadem
práce. Ikdyž někteří z Vás poukazovali na pracovní morálku těchto zaměstnanců,
myslím, že se díky nim udělala v obci spousta práce, na kterou by jinak nebyl čas ani
peníze. Krom běžné údržby veřejných prostranství, sečení trávy, vyžínání v lese, to
byla oprava svodnice od Štěpniček, vyčištění „Gabčíkova“, vyzdění obvodové stěny
ocelokůlny v areálu bývalého JZD, nachystání akátových kůlů na stavbu „čapího
hnízda“ na farní zahradě,…
Přeji Vám všem krásné podzimní dny.

Martin Hájek, starosta
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Okénko obecního úřadu
Nebezpečný a velkoobjemový odpad 18. 05. 2016 – VYÚČTOVÁNÍ
barvy, lepidla, pryskyřice
pesticidy
olej a tuk
rozpouštědla
pneumatiky - osobní
pneumatiky - nákladní
léčiva
absorpční činidla a filtr.mater.
kyseliny
zásady
odpadní tiskařský toner

484 kg
36 kg
73 kg
12 kg
67 ks
2 ks
2 kg
7 kg
2 kg
21 kg
5 kg

Řízení sběru – pracovníci
Provoz – výkon na místě
Doprava a pronájem nosičů
Objemný odpad
Za uložení 7,31 t velkoobjemového odpadu na skládce
Elektroodpad – ledničky, televize, pračky, …
CELKEM:

8.377,- Kč
623,- Kč
651,- Kč
208,- Kč
863,- Kč
129,- Kč
56,- Kč
127,- Kč
35,- Kč
363,- Kč
91,- Kč
651,- Kč
3.473,- Kč
11.418,- Kč
4.178,- Kč
3.655,- Kč
zdarma
34.898,- Kč

Ve středu 26. října 2016 proběhne od 15 do 16 hodin
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Odpad prosím nedávejte odpad ke dveřím od garáže hasičárny!!!
Je nutno zachovat výjezd zásahového vozidla!!!
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, okna!!!
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Od středy 26. 10. 2016 do čtvrtku 27. 10. 2016
pořádá škola
sběr papíru (kontejner u fary).
Bioodpad
Bioodpad se v obci stává stále větším problémem. I přes zákaz skládkování
listí, trávy, haluzí, se objevují (většinou na břehu potoka) nevzhledné, často
zapáchající hromádky. V současné době pracujeme na dotaci na sběr a likvidaci bioodpadů (domácí kompostéry, kontejnery).
Bioodpad nepatří ani do kontejneru za hřbitovem. Pokud ořežete stromy nebo
keře, zavolejte na obec a obecní zaměstnanci je po dohodě odvezou.
Pokud máte bioodpad (listí, trávu, zbytky ovoce či zeleniny, klidně i shnilé)
můžete je po dohodě přivézt za obecní úřad. Takovýto odpad nesmí obsahovat hlínu, popel.

Výsledky voleb v Radějově, konaných 7. a 8. října 2016
Do zastupitelstev krajů – účast 32,12 %
02 – ODS
12 – ČSSD
21 – Zelení a Piráti
23 – Starostové pro JM
24 – KDU-ČSL
30 – ANO 2011
37 – KSČM
45 – Moravané
52 – Svobodní a Soukromníci
67 – Ne ilegální imigraci-Peníze …
75 – DSSS-Imigranty a islám …
78 – SPD a SPO
87 – TOP 09, starostové, „Žít Brno“

13
22
6
49
43
39
23
2
4
1
2
16
2

do Senátu Parlamentu ČR 1. kolo – účast 30,76 %
1 – Květoslav Přibil
2 – Anna Hubáčková
3 – Josef Zimovčák
4 – Zdeněk Škromach
5 – Jana Bačíková
6 – Vítězslav Krabička
7 – Ján Lahvička

3
58
52
45
19
15
14

2. kolo do Senátu Parlamentu ČR se bude konat:
 v pátek 14.10.2016. od 14:00 do 22:00 hodin
 v sobotu 15.10.2016 od 8:00 do 14:00 hodin
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Stromová kaple vnitřního ticha
Na Holém vrchu nad Radějovem bude vysázena stromová kaple vnitřního
ticha. Bude tvořit duchovní prostor pod širým nebem. Pro ztišení. Pro radost.
Pro další generace. Jednou se větve stromů propletou a kmeny vytvoří
sloupoví...
Stromy zafinancuje sdružení Větvení, ve spolupráci se sdružením Na Okraji.

Akce proběhne 5. 11. 2016. V dopoledních hodinách se str omy vysází a
odpoledne proběhne slavnostní otevření a uvedení kaple v život.
Uvítáme, když se akce zúčastníte, vysadíte si „svůj“ strom. Zájemci si mohou
též některý strom „adoptovat“ a tím přispět na akci.

Bezpečnostní kácení stromů
Stromy nebudeme bohužel jen vysazovat, ale musíme i kácet. Nebezpečné
jsou mohutné duby kolem hlavní cesty na kraji „Hája“ - od odbočky ke konírně po cestu do Včelínku. Jelikož jsou nad vedením elektřiny, veřejného
osvětlení a telefonních drátů a nad komunikací, půjde o nebezpečné kácení,
které bude i nákladné.
Jeden suchý dub nám již v rámci cvičení pokáceli naši členové zásahové jednotky SDH. Děkujeme.
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50. výročí otevření pošty v Radějově
V průběhu roku 1965 byla započata přestavba domu čp. 7, kde byly do té
doby úřadovna Spořitelního a záloženského spolku, se záměrem vybudovat
na tomto místě poštovní úřad.
V příštím roce práce pokračovaly a dne 1. července 1966 byla v Radějově
otevřena pošta, která letos slaví padesáté výročí svého trvání. Pan Báborský,
tehdejší kronikář, o tomto dni píše:
„Den 1. července 1966 měl by se opravdu zapsat zlatým písmem do naší kroniky, neboť ten den zahájil svoji činnost v Radějově nový poštovní úřad. Nový možno jej nazvat i proto, že místnost pro úřední výkon je velmi milého a
příjemného vzhledu.“
Slavnostní otevření byli přítomni představitelé obce a vedoucí pracovníci
Pošty.
Stavba byla provedena v Akci Z, to znamená svépomocí pracovníky MNV a
brigádami, na její výstavbě bylo proinvestováno 44.157,- Kčs.
První vedoucí pošty se stala paní Anežka Vítková čp. 29, která na tomto
místě pracovala až do odchodu do důchodu. Poštovní doručovatelkou byla
paní Marie Kotková čp. 84, po ní nastoupila paní Ludmila Hačundová čp.
119, paní Ludmila Hazuzová čp. 314 a další naše mladší občanky.
Pro nevyhovující stav budovy bylo počátkem 80. let rozhodnuto o výstavbě nové budovy, kde bude pošta, telefonní ústředna a místní knihovna. Stavba probíhala v Akci Z a z důvodu nedostatku financí a stavebního materiálu
byla dokončena a předána do užívání 12. 11. 1985. V době výstavby nové
budovy byla úřadovna pošty umístěna ve škole, která byla v té době mimo
provoz.
Výstavbou pošty vzniklo v obci dílo, které mělo hodnotu více než půl milionu korun a v té době to byla moderní a jedna z nejhezčích pošt na okrese.
V dnešní době budova pošty a knihovny stále slouží svému účelu. Vedoucí
pošty je paní Marie Klepáčová čp. 200, doručovatelky jsou z jiných obcí.
My, radějovští občané, jsme rádi, že svou poštu tady máme. I když se
z mnoha důvodů jinde pošty ruší, nechtěli bychom se dožít toho, abychom si
museli své záležitosti jezdit vyřizovat do Strážnice.
Při tomto výročí přejeme naší poště ještě dlouhé trvání v užitečné službě
občanské veřejnosti a našim občanům.
Anna Krhovská, kronikářka
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Z Radějova do Albánie
Letos se naše místní motorkářská skupina rozhodla uskutečnit již v pořadí
pátou expedici. Tentokrát byla cílem balkánská trasa do Albánie. Kromě členů našeho MOTO Radějov - Petra Sochora, Vlastě Bačíka, Josefa Harašty a
Radima Bílka se přidali i Jara Kašpar, Mirek Prečan a Radek Botur. Cesta
byla plánována na devět dnů, během nichž jsme projeli sedm států.
První den jsme zvládli ujet 780 kilometrů. Znamenalo to projet Slovensko,
Maďarsko, až nás cesta dovedla do údolí říčky Despotovica, do městečka
Gornji Milanovac, kde jsme se ubytovali v příjemném penzionu. Druhý den
jsme vyrazili směr Černá Hora do Národního parku Durmitor, který je zapsán
v seznamu světového přírodního dědictví organizace UNESCO, projeli přes
známý Djurdjevičův most přes kaňon řeky Tary, který je 365m dlouhý a
172m nad zemí a zakotvili 1450m nad m. v horském městečku Žabljak.
Další den jsme pak směřovali dále na jih, k moři, do městečka Petrovac na
Moru, které je obklopené vysokými horami, projeli kolem černohorské části
Skadarského jezera, které je považováno za největší na balkánském polostrově a vrátili se přenocovat zpět do Petrovacu. A to už nás čekala
Albánie, země divokých řek a hor. Překonali jsme pohoří Mali Munelles a
přenocovali v městečku Pukë. Nenechali jsme si ujít historické městečko
Skadar na pobřeží stejnojmenného jezera a zamířili do pohoří Thët, které
tvoří jeden z masivů Albánských Alp. Překonali jsme tak výškový bod
2242m nm a cestou potkali auto společnosti Google, právě mapující tuto oblast. Čekala nás noc v tomto krásném pohoří a další den pak přesun horským
průsmykem zpět do Černé Hory. Ocitli jsme se v údolí mezi horskými masivy Prokletije a Visitor u Plavského jezera, které je považováno za vstupní
bránu k albánským národním parkům a přenocovali v nám známém Žabljaku.
Znovu kleč a vápencové masivy Durmitoru, údolí úžasné modro-zelené řeky
Driny v Bosně a Hercegovině, Sarajevo a nocleh ve starobylém městečku
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Jajce s pověstným 27m vysokým vodopádem. Předposlední den Banja Luka,
odtud přes východ Chorvatska do Maďarska a nejde nezmínit poslední
nocleh již tradičně v Siófoku u Balatonského jezera v motorkářské hospodě u
kamaráda Zoltána. Odtud to bylo jen 4-5 hod. jízdy do Radějova. Dlužno říci,
že počasí nám letos nachystalo spoustu dešťových přeháněk, ale jako již
zkušení motorkáři jsme si i s nimi poradili a zvládli vše, jako zatím vždycky,
dobře.
Petr Sochor, prezident MOTO Radějov
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Vzpomínka na rakousko-uherského vojáka Františka Jurnikla
V roce 2014 si svět připomínal sto let od vypuknutí první světové války. Byl to největší válečný konflikt, jaký
lidstvo do té doby poznalo. Na bojištích zůstaly miliony
mrtvých vojáků a ti, kteří přežili, si odnesli trvalé šrámy
na duši. Uplynulo sto let a lidé pomalu na oběti světové
války zapomněli. Dnes je připomínají jen pomníčky,
které se nacházejí snad v každé obci. V Radějově stojí
pomník se jmény obětí války v blízkosti kostela. Mezi
řadou jmen je zde také jméno Františka Jurnikla.
František Jurnikl se narodil 6.4.1892 v Radějově č. 42 jako první dítě Františka Jurnikla z Vracova a jeho manželky Marianny, rozené Bačíkové,
z Radějova. Po něm se narodily manželům další děti – Marie Jurniklová, později provdaná Dubravcová (*1893), Anna Jurniklová, provdaná Příkaská
(*1895), Jan Jurnikl (*1897) a Josef Jurnikl (*1900).
Nejstarší syn František nastoupil se svými vrstevníky z ročníku 1892 základní vojenskou službu, která byla od roku 1912 dvouletá, na podzim 1913.
Když byla v létě 1914 vyhlášena válka a mobilizace, vykonával teprve první
rok prezenční vojenské služby. Stejně
jako ostatní vojáci prošel zkráceným
výcvikem a byl poslán na frontu.
Zmapovat přesně jeho osudy za světové
války už dnes není možné. Pamětníci
dávno zemřeli a vojenský kmenový list,
který dokládal místa pobytu vojáka na
frontě, byl ve Vojenském ústředním
archivu v Praze v průběhu 70. a 80. let
minulého století skartován.
O Františkovi Jurniklovi bylo možné
zjistit jen to, že sloužil u zákopnického
praporu č. 2, 4. setniny, který měl velitelství ve Vídni. Není však známo, kde
byl nasazen na frontu. Dlouho však na
frontě nezůstal. Dostal tuberkulózu plic
a byl těžce zraněn. Ve zprávě o raněných a nemocných vojácích, které vydávala rakouská armáda za války, byl
dne 29.11.1914 uveden jako zraněný
střelou do hlavy. Léčil se ve spolkové
sídelní nemocnici č. 1 v Brně. Zranění
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bylo vážné a udělalo z něj válečného invalidu.
Po první světové válce se už do Radějova nevrátil, měl zde však stále domovské právo.
Žil v Želešicích u Brna a pracoval jako dělník. Stále byl uváděn jako válečný
invalida 2. praporu zákopníků (pionýrů).
Ve věku 26 let se dne 30.1.1919 v Brně u sv. Tomáše oženil s 25letou Františkou Břouškovou, služkou v Želešicích, která pocházela z Dolních Louček
v okrese Tišnov.
Po svatbě bydlel s manželkou v Dolních Loučkách, v obci pracoval jako dělník. Dne 24.7.1919 se mu narodilo jediné dítě, dcera Marie Jurniklová, která
však ve věku dvou měsíců dne 8.10.1919 zemřela na psotník, křeče kojenců
způsobené nedostatečnou výživou.
Vážně nemocný František Jurnikl zemřel dne 28.7.1920 ve věku 28 let na
tuberkulózu plic ve vojenské Záložní nemocnici č. 3 v Brně. V době úmrtí je
uváděn jako invalida Československého ženijního praporu č.2, příslušný je
stále do Radějova.
Dne 30.7.1920 byl pohřben na Vojenském hřbitově v Brně, oddělení 73, řada
5, hrob č. 681 jako vojín František Jurnikl.
Mgr. Ludmila Mrkvová
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Okénko základní školy
Plavecký výcvik ZŠ - duben - červen
Hlavním cílem výuky plavání je nenucenou formou naučit žáky orientaci ve vodě,
potápění hlavy a následně plavání třemi
způsoby - kraul, znak, prsa. S žáky pracovali proškolení instruktoři s ohledem na
individuální schopnosti a dovednosti žáků. Ve výuce žákům pomáhaly speciální
pomůcky a hračky. Každý žák získal po
úspěšném absolvování Mokré vysvědčení.
Ukázky dravého ptactva
O tom, kteří draví ptáci se vyskytují
v České republice, o jejich způsobu
života a mnoho dalších zajímavých
informací, se žáci dozvěděli od pana
Jaroslava Ozseldy. Ukázky létajících
dravců — orla, káněte, puštíka, výra
nebo poštolky vtipně doprovázel naučným komentářem a zároveň zapojil do
ukázek žáky i pedagogický sbor.
Den Matek
Netradiční pojetí oslav Dne matek se uskutečnilo druhou květnovou neděli.
Ženy, jež navštívily základní školu, měly možnost si vychutnat svůj svátek
plnými doušky. Baňkové masáže prováděla paní Irena Helísková, masáž hlavy paní Věra Štefkovičová, kosmetickou péči s fotografováním paní Bc. Petra Sporyzsová. V jídelně proběhla přednáška o zdravém životním stylu i měření tlaku
a tuku v těle s paní Radomírou Mokrou,
přednáška o ekologicky šetrných výrobcích
s paní Mgr. Martinou Wilczkeovou.
V prostorách školy byly i výtvarně zaměřené dílničky — enkaustická kresba s paní
Ing. Kateřinou Vránovou, výroba šperků od
paní Jany Kuníkové, výrobky z ovčího rou12

na od paní Venduly Čajkové, ručně vyráběná
mýdla s paní Lenkou Suchánkovou. Majitelům
restaurace Radějův dvůr patří dík za promítání
pohádky pro děti, čímž umožnili maminkám
užít si svůj svátek.
Děkujeme všem pořadatelům.
Školní výlet
Slovanské hradiště v Mikulčicích se stalo cílem školního výletu, který se
uskutečnil v polovině měsíce května. Žáci se ponořili do doby Velkomoravské říše prostřednictvím pohádek, prohlídky expozice, psaní
hlaholice, dobových her nebo
ochutnávky pokrmů. Kdo překonal strach, měl možnost
zdolat rozhlednu a shora pohlédnout na půvabný lesopark,
členitý terén mikulčické údolní
nivy s lužními lesy a přírodními krásami. Táborák završil
návštěvu hradiska. Závěrem se
žáci rozloučili procházkou po
akropoli.
Sběr
Jarní soutěžní kolo ve sběru papíru vyhrála z řad školáků Denisa Možnarová,
druhé místo obsadil Tomáš Dvořák a třetí místo Michal Mlýnek. Celkem bylo odevzdáno 1 070 kg papíru a 8 kg hliníku. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru.
Beseda s entomologem
Díky panu Josefu Holomkovi, vášnivému radějovskému entomologovi, se
žáci radějovské školy mohli dozvědět více
o životě z motýlí říše. Nadšeně pozorovali
jeho početnou sbírku pestrých motýlích
křídel našich i tropických druhů. Žáci poslouchali působivá vyprávění z cest a nechali se pozvat na Prodejní výstavu motýlů
do Břeclavi. Tímto panu Holomkovi děkujeme za jeho čas a poutavé povídání, které
nám věnoval.
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Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů ve Strážnici
Koncem května pod vedením p. uč.
Mgr. Jitky Prečanové se žáci 4. ročníku
— Nikol Alžběta Příborská, Aneta Nováková, Dominik Langer a Filip Hlaváček, zúčastnili Okresního kola dopravní
soutěže mladých cyklistů ve Strážnici.
Plnili disciplíny ze zdravovědy, jízdy
zručnosti, jízdy na dopravním hřišti a
dopravní testy. Blahopřejeme jim za
krásné páté místo.
Vlastivědná exkurze do Prahy
V pátek dne 24. 6. 2016 v rámci vlastivědného vyučování navštívili žáci
čtvrtého ročníku naše hlavní město. Exkurze zahrnovala poznávání našich
nejznámějších památek v Praze např. Karlův most, orloj na Staroměstském
náměstí, chrám sv. Víta, Pražský hrad. Vstup do Muzea pražských pověstí a strašidel nám
umožnil setkat se tváří v tvář s
duchy a přízraky staré Prahy. Není strašidel bez pověstí,
tak jako není pověstí bez strašidel, proto jsme si také připomněli pověst o Golemovi. Žáci
si připravili referáty o určitých
historických pamětihodnostech
a na místě jako průvodci nás s nimi seznámili.
Žáci čtvrtého ročníku děkují SRPŠ za krásná trička! Fotografie představují
ohlédnutí za vydařeným výletem.

Okénko mateřské školy
V poslední době jsme v mateřské škole uskutečnili tyto zdařilé akce:
Naši motýli
Téma o motýlech vyšlo ze zájmu dětí o živou přírodu. Kromě motýlů jsme
pozorovali masožravou rostlinu a šneka afrického, o kterého se děti pečlivě
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starají. V Radějově máme nadšeného znalce motýlů – entomologa pana Holomka. Děti si prohlédly jeho
rozsáhlé sbírky z celého světa, podnikli jsme vycházku na louku pod
Žerotínem, pozorovali jsme motýly
a určovali jejich názvy podle atlasu.
Děti se zájmem sledovaly video o
vývoji motýla a s chutí tvořily motýly pomocí montážní pěny a barevných papírů. Výtvarné práce dětí
nám částečně pomohly k výzdobě třídy ke slavnostnímu rozloučení
s předškoláky.
Karneval

Na karneval v mateřské škole přišly
děti v nejrůznějších maskách od
princezen až po zvířátka. Karneval
byl plný tance, soutěží a písniček.
Společné dovádění potěšilo všechny
děti. Slavnostně jsme se rozloučili s
předškoláky – letos to byla 2 děvčata
a 5 chlapců a popřáli jsme jim hodně
úspěchů v 1. třídě. Děti si pochutnaly
na ovocných dobrotách a dortu
z piškotových koulí od paní kuchařek. Na závěr jsme si zazpívali píseň o motýlech a rej masek ještě pokračoval na farské zahradě. Maminkám patří poděkování za přípravu kostýmů,
kuchařkám za slavnostní hostinu a p.Janě Svejkovské za fotografování karnevalu.
Školní výlet
Na školní výlet jsme se letos vydali pěšky. Šli jsme navštívit kamarády ve
školce do Tvarožné Lhoty. Pro snadnější
zdolání dlouhé trasy nám ochotně zapůjčila kárku paní L. Pavliňáková. Ve vezení i tlačení káry se s chutí střídaly mladší
i starší děti a cesta nám rychle ubíhala.
Lhotské děti nás už čekaly na školní zahradě. Po přivítání a malém občerstvení
si naše děti s radostí vyzkoušely všechno
zařízení, které mají na zahradě nově zbu15

dované. Líbilo se jim všechno: hudební koutek, lanová a
pavoučí dráha, houpačky,
pískoviště s kuchyňkou, vodní mlýn a klukům nejvíce
jízda na elektrických motokárách. Paní ředitelka Marie
Boturová nás také provedla
pěkně zařízenou zahradou
pro školáky. Poděkovali jsme
za milé přijetí, pozvali jsme
děti ze Lhoty na návštěvu do
Radějova na farskou zahradu
a vydali se na zpáteční náročnější část cesty. Přišli jsme trochu unavení, ale
zážitky z pěšího putování, z poznání nových kamarádů a z možnosti pohrát si
na vybavené školní zahradě, tuto únavu rychle překonaly.
Počty dětí v MŠ pro školní rok 2016/2017
Přihlášeno je 24 dětí, z toho 10 děvčat a 14 chlapců, předškoláci jsou dva.
Ze společných akcí ZŠ a MŠ se zatím v novém školním roce uskutečnil vydařený výlet na chatu Lesanku. Děkujeme radějovským myslivcům za odvoz
k chatě, za možnost vyzkoušet si střílení ze vzduchovky , za poznávání keřů a
stromů i za opékání špekáčků u táboráku. S dětmi jsme se šli podívat ke
studánce, cestou jsme hladili kůru stromů a na závěr jsme popřáli kamarádovi
k narozeninám. Těšíme se na další setkání s myslivci, tentokrát při vycházce
ke krmelci, až poneseme zvířátkům krmení na zimu.
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Nahlédněte do školní družiny
nebo spíše „DOBRODRUŽINY“:), jak ji přejmenovaly děti, když se nemohly rozhodnout, jestli je
v družině víc dobře nebo dobrodružně. Letošním
rokem nás provádělo 20 zvířátek, každý měsíc
jsme se zaměřili na dvě. Modelovali jsme, kreslili,
malovali, soutěžili, hráli hry, dozvídali se o zvířátkách spoustu nového, dokonce jsme tučňáka, lišku
a sovičky ušili z plsti. Další zvířátka jsme malovali
na trička barvami na textil, vyráběli jsme i opičí
jídlo, které všem moc chutnalo, vytvořili kouzelné
čajové skleničky pro maminky k jejich svátku,
oslavili Den dětí s diplomy…
Kdybych měla vyjmenovat všechno, co jsme letos zvládli, bylo by to věru
dlouhé čtení. Pokud vás více zajímá činnost naší družiny, najděte si nás na
Facebooku, kde máme už pár měsíců své stránky. Budeme rádi, pokud zareagujete na naše článečky či fotografie, každý komentář potěší.
Jana Kuníková
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Okénko ZUŠ
Koncert žáků ZUŠ
V neděli 22. května žáci ZUŠ
svým hraním na houslích,
kytarách, flétnách a klavírech
předvedli, co se ve školním
roce 2015 – 2016 naučili nového.
V jejich podání jsme mohli
vyslechnout lidové písničky
z Čech, Moravy i Slovenska. Zazněly i skladby J. S. Bacha a L. van
Beethovena, které zahrála na housle a klavír absolventka 4. ročníku
druhého stupně Kristýna Režňáková. Na klavír ji doprovodila paní učitelka klavíru Linda Horňáková ze Bzence. Druhým absolventem naší
školy byl žák 7. ročníku Martin Prečan, který zahrál „Lovecké rohy“
od A. Davise a známou peruánskou lidovou píseň „El Condor Pasa“.
Pro některé mladší žáky byla jejich hra motivační. Dodala jim
chuť své starší spolužáky napodobit ve svých hráčských schopnostech. Posluchačům se také
líbil flétnový soubor. Ten zahrál
americkou písničku „Točíme se
vesele“ a starý renesanční tanec
od T. Susala „Allemande“. Na
závěr vystoupení houslový souborek své posluchače naladil do
lidové noty. Zahrál tři oblíbené písničky z našeho slováckého regionu.

Letošní žákovský koncert v Radějově se dětem hezky vydařil. Rodiče
dětí a jejich rodinní příslušníci z něj odcházeli spokojeni.
Zdena Obrtlíková
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TJ Sokol Radějov
Jarní kolo sezony 2015-16 začali radějovští fotbalisté zimní přípravou, po
jejímž absolvování vstoupili do soutěže
domácím vítězstvím nad Vlkošem. Po 12
-ti vítězstvích, 2 remízách a 12-ti prohrách ukončili sezónu se ziskem 38-mi
bodů, skórem 54:47 na 7. místě tabulky
III.tř. sk.B. Tím splnili úkol umístit se
v horní polovině tabulky soutěže. Nebýt
několika utkání, ve kterých byli herně
lepším týmem jako jejich soupeři, ale
neproměnili řadu brankových příležitostí, mohlo být umístění v tabulce o několik příček lepší. Ale kdo fotbal hrával
jistě dobře ví, že u každého sportu je zapotřebí také troška toho štěstíčka a to
fotbalistům právě mnohokrát chybělo.
Mimo svou hlavní sportovní činnost organizoval klub několik brigád na
jarní přípravě areálu a hrací plochy. 8. června ve spolupráci s Obcí Radějovmajitelem sportovního areálu, byla zahájena renovace budovy kabin a toalet.

Opravily se poškozené podlahy, bylo provedeno malování místností a nátěry
dveří, zárubní a soklů v místnostech. Opravily se a dostaly nový nátěr taktéž
fasády hlavní budovy i budovy toalet. Na pracech se podíleli jak příznivci
klubu, tak fotbalisté a veškeré činnosti řídili a odborný dohled vykonávali
předseda ing.J.Ševeček a členové výboru Sokola ing.T.Potrusil a V.Hudeček.
Podstatná část prací byla hotova do Pohárového turnaje, který klub pořádal
3.7.2016 a stanovené úkoly dle harmonogramu prací byly dokončeny
25.7.2016. Poslední část – hospodářská místnost byla renovována již
v průběhu podzimního kola soutěže a to o víkendu 16.-18.9.2016, kdy měli
fotbalisté herní pauzu.
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Nejen fotbalisté, všichni Sokoli, ale také občané Radějova dnes mohou být
spokojeni, když vidí zodpovědně udržovaný sportovní areál
s renovovanými budovami.
Poděkování patří především Obci Radějov, za vstřícnost a podporu, ale také
všem, kteří se na těchto pracech podíleli.
Letní aktivity TJ Sokol Radějov:
SO 28.5. Pohárový turnaj starých gard
Již po čtvrté v řadě uspořádali „staří páni“ Sokola Radějov v našem areálu
Pohárový turnaj starých gard v kopané. I tento ročník měl mimo družstev
Radějova a nováčka turnaje Protivanova i mezinárodní zastoupení družstev
Skalica-SR a Dublin-Irsko.
Za pěkného počasí skončila klání na zeleném pažitu takto: 1.místo Protivanov, 2.místo Skalica-SR, 3.místo Dublin-Irsko, 4.místo Radějov. Vyhráli
ale nakonec všichni, když si po turnaji poseděli u přichystaného občerstvení v přírodním prostředí našeho areálu.
NE 3.7. Pohárový turnaj v Radějově
Pořadí: 1.místo Radějov, 2.místo Nesyt
Hodonín, 3.místo SK Sudoměřice,4.místo Tv.Lhota
Za pěkného počasí uspořádali Sokoli
tradiční pouťový turnaj. Ve finále porazili Nesyt Hodonín a stali se jeho vítězem.
SO 9.7. Nohejbalový turnaj trojic
Již 7.ročník nohejbalového turnaje trojic na trávě pod záštitou Sokola Radějov byl uspořádán v areálu Sokola. Za krásného počasí a při rekordní
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účasti 21 družstev si putovní pohár
pro vítěze odvezlo družstvo Lužic,
2.místo Míkovice, 3.místo Orel Veselí
„A“.
NE 17.7. Pohárový turnaj v Petrově
k 85. výročí založení klubu
Z dobře obsazeného turnaje si radějovští fotbalisté odvezli pohár za
1.místo, když ve finále zdolali pořádající Petrov. 3.místo Strážnice,
4.místo Sudoměřice.
NE 24.7. Pohárový turnaj ve Tvarožné Lhotě
Ve finále se na turnaji ve Tvarožné Lhotě utkala družstva Radějova a Vnorov. Radějovští fotbalisté vedli po celé utkání 1:0, ale 3 minuty před koncem utkání o vedení přišli po nešťastném faulu v pokutovém území a nařízené penaltě, kterou fotbalista Vnorov proměnil a srovnal stav na 1:1.
Následovaly pokutové kopy, ve kterých byli šťastnější Vnorovjané.
1.místo Vnorovy, 2.místo Radějov,
3.místo Tvarožná Lhota, 4.místo
Hroznová Lhota B(Tasov).
SO 6.8. Pouliční turnaj v Radějově
Bezprostředně před startem podzimního kola soutěže Sokoli uspořádali taktéž tradiční Pouliční turnaj v kopané. Za slunného počasí se ve finále střetla mužstva Hoštáků a Dědiny.
Fotbalisté Hoštáků v něm zvítězili. Povedla se jim tak obhajoba vítězství
z minulého roku a stali se Mistrem Radějova tentokrát pro rok 2016.
3.místo Kopce, 4.místo Potoky.

21

V průběhu několika posledních let proběhlo ve fotbalové organizaci několik revolučních změn, se kterými se všechny kluby včetně našeho musely
vyrovnat. Podstatným způsobem se změnily způsoby administrace, která dnes
funguje kompletně na počítačích a internetu, včetně plateb rozhodčím, zápisů
o utkáních, komunikace s OFS, členství hráčů i funkcionářů, přestupy hráčů,
a další úkony. Poslední podstatnou částí, kde došlo ke změnám je nový Přestupní řád. Ten vešel v platnost začátkem června letošního roku, před novou
sezonou. Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi snad jen tou, že se v něm ruší
hostování hráčů a změna působiště hráče je pouze na trvalý přestup. Nová
verze Přestupního řádu je vydána FAČR a je sladěna s dokumentem vydaným UEFA, který je platný pro amatérské i profesionální fotbalisty v celé
Evropě.
V sezóně 2016-17 došlo v našem okrese ke změně v organizaci soutěží.
OFS Hodonín zrušil IV.třídy a zavedl 3 skupiny III.tříd – A,B,C. Radějov je
zařazen do skupiny „C“- veselsko.
Naši fotbalisté do podzimního kola nové sezóny nastoupili se stejným kádrem jako v sezoně minulé. Kmenovými hráči klubu se stali Jakub Březina a
Lukáš Chmelař. Bohužel nám chybí dlouhodobě zraněný Roman Parobek.
V současné době se mužstvo nachází po sedmém kole na 2.místě tabulky
III.tř.sk.C.
Můžeme všem našim příznivcům i občanům Radějova slíbit, že se budeme
snažit dosáhnout co nejlepších výsledků a tak propagovat dobré jméno Radějova na poli sportu, který má v naší obci dlouholetou tradici.
Za VV TJ Sokol Radějov z.s.
Vítězslav Hudeček,
Jednatel

22

Římskokatolická farnost informuje
Výmalba kostela
Kostel sv. Cyrila a Metoděje se dočkal téměř
po čtyřiceti letech (naposledy se malovalo v
roce 1978) nové výmalby. Návrh výmalby
provedla Mgr. art. Kristýna Pražáková.
Svěcení oltáře
V neděli 26. 6. 2016 jsme byli přítomni výjimečnému okamžiku. Nestává se tak často ve
vesnici, aby byl přítomen biskup ke svěcení
kostela či oltáře. U nás v Radějově to bylo
podruhé v celé historii obce. Poprvé v roce
1912, kdy byl náš kostel svěcen. A podruhé
letos v červnu. Náš milý kostelík se dočkal
namísto provizorního obětního stolu, pískovcový. Kromě oltáře byl zhotoven i ambon a
podstavec na paškál.
Celý obřad svěcení provedl Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olo-
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moucký. Tento obřad má jednotlivé části.
Po liturgickém průvodu následuje požehnání sedes, které vykoná biskup. Věřící i oltář
jsou pokropeni svěcenou vodou. Před 1.
čtením požehnal biskup nový ambon. Následovala homilie a vlastní posvěcení. Po
litaniích ke všem svatým vsadil biskup Hrdlička za pomoci sochaře do oltářní menzy
relikviář s ostatky sv. Faustýny Kowalské.
Dále byla konsekrační modlitba a pomazání
oltáře křižmem a okouření kadidelnicí. Nakonec bylo na oltář položeno plátno a ozdoben svícny. Pak následovala již „běžná mše
svatá“.
Otec biskup je velmi přátelský, vstřícný, já
bych dokonce řekla „příjemný vesnický
člověk“, který se s každým zastavil, promluvil, obdaroval obrázkem a dodal celé
slavnosti kouzlo.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala
všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili v tomto Božím díle.
Lenka Příborská
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Společenská kronika
Evidence obyvatel k 10. 10. 2016:
- bylo přihlášeno k trvalému pobytu 865 obyvatel
Narodily se tyto děti:
Nováková Laura
Palička Robin
Zahradník Štěpán

čp. 361
čp. 15
čp. 167

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

Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Suchánek Pavel
Šárník Bohumil
Helísek Jiří

čp. 160
čp. 296
čp. 182

Čest jejich památce.
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ve věku 70 let
ve věku 80 let
ve věku 58 let

Kulturní akce 2016
neděle 16. 10. 2016 - SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
od 14:30, v SSC, vstup volný
Radějov, kulturně společenské sdružení obce

sobota 5. 11. 2016 - VÝSADBA A OTEVŘENÍ STROMOVÉ KAPLE
Holý vrch

sobota 12. 11. 2016 - MARTINSKÉ HODY

9:00 sraz u obecního úřadu, vyžádání práva u starosty,
mše svatá, obchůzka po dědině
večerní zábava v SSC, DH Švitorka - CHASA

neděle 4. 12. 2016 - Vánoční koncert žáků ZUŠ
v SSC Radějov
ZUŠ Lubomíra Ligase Bzenec

neděle 11.12.2016 - Adventní divadlo - Bzenec
v SSC Radějov

Radějov, kulturně společenské sdružení obce
sobota 17. 12. 2016 - BESEDA U CIMBÁLU s CM Strážničan
v SSC Radějov
Radějov, kulturně společenské sdružení obce

pondělí 26. 12. 2016 - ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
tradiční akce

prosinec 2016 - SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
u obecního úřadu, Radějov
Radějov, kulturně společenské sdružení obce

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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Hry bez hranic

Den dětí

Martinské hody 7. 11. 2015
Den dětí

Setkání schol

Cyrilometodějská pouť

Svěcení oltáře

Cyrilometodějská pouť

Cyrilometodějská pouť

foto Marie Svejkovská, Jana Svejkovská, Jitka Prečanová
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Vinobraní

Martinské Vinobraní
hody 7. 11. 2015

Výstava ovoce a zeleniny

Krojovaná pouť na Žerotín

Vinobraní

Výstava ovoce a zeleniny

Krojovaná pouť na Žerotín

Krojovaná pouť na Žerotín

foto Marie Svejkovská, Jitka Prečanová

