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ZIMA, ZIMA TU JE ...

Stromová kaple

Setkání důchodců

Martinské hody

Martinské
hody
Maškarní ples

Adventní věnce

Karneval

Koncert ZUŠ

Vánoční dílnička ve škole
foto Marie Svejkovská
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Vážení spoluobčané,
vstupujeme společně do nového roku 2017. Přejme si, aby to byl rok
úspěšný, šťastný a abychom ho všichni prožili ve zdraví a spokojenosti. Rád
bych poděkoval všem, kteří se zasloužili o příjemnou předvánoční a vánoční
atmosféru během kulturních a společenských akcí, které se v obci konaly v
závěru loňského roku a občanům děkuji za účast a podporu.
Troufnu si tvrdit, že minulý rok byl pro naši obec rokem úspěšným.
Podařilo se nám získat dotace na opravu střechy na „Blumenscheinovém“, na
budově pošty jsme vyměnili okna a dveře, opravili střechu a zateplili fasádu.
Zrekonstruovali jsme chodníky na hřbitově a od Nové ulice po bývalé JZD,
vyměnili vstupní dveře v budově ordinace lékaře a pedikúry, opravily se kabiny na hřišti, ...(viz fotookénko str. 11 - 13). Probíhala běžná údržba veřejných prostranství - sečení trávy, vyžínání v lese, vyčištění „Gabčíkova“, postavili jsme na farní zahradě „čapí hnízdo“,….Toto jsou akce, které „jsou
vidět“, ale udělalo se i spousta jiných věcí, které nejdou na první pohled postřehnout, ale jsou neméně důležité. Například:
- Zahájilo se mapování a digitalizace pozemků v obci. Katastrální
úřad kontroluje a opravuje nejasnosti a chyby v mapách, geodeti zaměřují
katastrální hranici. Než začnou vytyčovat pozemky, vždy řádně obešlou majitele s termínem zaměřování.
- Na příštích deset let se zpracovává nový lesní hospodářský plán.
- Podala se žádost na opravu cesty Hoštáky - kiosek.
- Hledali a hledají se dotační možnosti na byty pro seniory na
„Grošovém“, na cyklostezku do Strážnice, na sběrné místo na odpady, atd.
V letošním roce bychom chtěli opravit chodník od lávky u Nové ulice, opravit lávky přes potok, most u „Šmachového“, zbourat „Grošovo“,
opravit hřbitovní zeď, na hasičárně vyměnit vrata a opravit podlahy …
Chtěl bych požádat o pomoc a trpělivost při zimní údržbě komunikací. Trochu jsme si odvykli na to, že v zimně padá sníh a klouže to. V současné době máme na údržbu jednoho obecního pracovníka a jednoho brigádníka,
kteří ale sami všechno hned neodklidí a neposypou…
Vážení spoluobčané, jménem obecního zastupitelstva, zaměstnanců obecního úřadu i jménem svým Vám do nového roku přeji pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky, mnoho osobních i pracovních úspěchů, a splnění tajných přání a
nadějí.
Martin Hájek, starosta
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Okénko obecního úřadu
Poplatky v roce 2017:
- odpad domy
- odpad chaty
- odpad chalupy
- ze psů

350,- Kč za osobu a rok
500,- Kč za nemovitost a rok
500,- Kč za nemovitost a rok
100,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za druhého a
každého dalšího psa
- nájem za pozemky výše dle nájemní smlouvy
Výběr poplatků bude od 1. 2. 2017 na podatelně obecního úřadu
v úředních hodinách nebo příkazem do banky na účet číslo 8629671/
0100, variabilní symbol Vám sdělíme osobně, na tel.: 518 337 828, nebo na e-mailu kancelar@radejov.cz.

Upozorňujeme občany, kteří mají před svým domem dlouhodobě zabrané veřejné prostranství, jako je například dřevo, stavební materiál,
apod. na povinnost uzavřít smlouvu o užívání pozemku.
Smlouvu je možné uzavřít na konkrétní dobu nebo na dobu neurčitou.
Harmonogram svozu pytlů na rok 2017
Svoz pytlů bude vždy v pátek při posledním vývozu popelnic v měsíci.
20. 1.
17. 2.

21. 7.
18. 8.

31. 3.

29. 9.

28. 4.

27. 10.

26. 5.
23. 6.

24. 11.
22. 12.

Vývozy popelnic budou každý pátek lichého týdne.
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Školní okénko
Bývá dobrým zvykem ohlédnout se za uplynulým rokem a bilancovat, jaký
byl, zda naplnil naše očekávání, čeho jsme dosáhli apod. V následujících řádcích se vracíme k posledním měsícům v roce 2016 a především děkujeme za
spolupráci rodičům dětí i žáků, Školské radě, Obci Radějov, SRPŠ při ZŠ a
MŠ Radějov, organizacím, spolkům i spoluobčanům Radějova.
Dopravní hřiště
Výuka dopravní výchovy prostřednictvím Automotoklubu Mladost Hodonín
proběhla v měsíci říjnu. Pan Stanislav Urbánek, certifikovaný učitel dopravní
výchovy, zajistil teoretickou část programu a pan Ladislav Machálek, rovněž
certifikovaný učitel dopravní výchovy, zprostředkoval žákům praktický výcvik. Žáci se seznamovali s dopravními předpisy a jejich dodržováním, s bezpečným pohybem v silničním provozu a zároveň absolvovali nácvik dovedností účastníka silničního provozu v roli cyklisty.
Písečné animace
Program pro děti i žáky, sloužící k rozvinutí výtvarně-kreativních schopností
a dovedností, byl realizován pod názvem Písečné animace. Jedná se o kreslení pomocí jemného písku na speciálně podsvíceném stole. Kresbu snímá ka-
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mera spojená s dataprojektorem, který ji promítá na plátno. Vše je doprovázeno příjemnou hudbou, dokreslující děj příběhu. Tvořivost a originalitu při
kreslení do písku si vyzkoušely i děti.
Sběr
V průběhu podzimních prázdnin žáci soutěžili ve sběru starého papíru a hliníku. První místo ve sběru starého papíru obsadil Michal Mlýnek a nejvíce hliníku odevzdala Lukrecie Habrcetlová. Gratulujeme.
Adventní dílničky
O zahájení adventu se postaraly paní Lenka Suchánková, Gabriela Winklerová a Marie Svejkovská, když uspořádaly dílničky, zaměřené na výrobu adventních věnců. Letošní zhotovování vánočních dekorací se vyznačovalo hojnou účastí, za což patří organizátorkám velký dík.
Mikulášská besídka
Mikuláš doprovázený svou družinou navštívil naši školu 5. prosince. Nejedna
dětská dušička měla obavy, zda ustojí Mikulášovu návštěvu, zejména čertovo
strašení. Všechny děti to zvládly, zazpívaly písničky nebo přednesly básničky
a byly odměněny sladkou nadílkou.
Vánoční dílničky
Blížící se svátky vánoční připomínají tvořivé dílničky v naší škole. Snažíme
se předvést nejen tradiční řemeslnou tvorbu, ale i současné trendy. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na realizaci vánočně laděného odpoledne.
Etiketa do škol
Program Etiketa do škol představuje výchovný projekt pro žáky na téma etiketa, image a osobní prezentace. Žáci se zúčastnili výuky „Etiketa ve školním
prostředí“, a prakticky tak nacvičovali pravidla přednosti, zdravení, představování, čestné místo apod.
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Plavecký kurz
Součástí našeho školního vzdělávacího programu ve vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví je zakotveno povinné absolvování plaveckého kurzu v deseti lekcích — 20
hodinách. Cílem výuky je dokonalé seznámení žáků s vodním
prostředím a dosažení naprosté
volnosti i radosti z pohybu ve
vodě. V jednotlivých ročnících se
žáci učí potápět, orientovat se ve
vodě s otevřenýma očima, zvládají pády do vody, různé druhy skoků pro zlepšení orientace ve vodě, zdokonalují základní plavecké dovednosti, upevňují získané hygienické návyky, rozvíjí plaveckou vytrvalost a seznamují se s prvky sebezáchrany.

Dovolte mi závěrem popřát na prahu nového roku 2017 ať je plný
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Radějov
Mgr. Petra Jamná
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Mateřská škola v době adventu
V době adventu jsme si s dětmi zpříjemňovali čekání na příchod Mikuláše a
Ježíška různými činnostmi:
- tvořením adventního věnce, kreslením čertů, andělů a Mikuláše, společnou
výzdobou třídy, vyráběním vánočních přání, zdobením vánočního stromečku,
zpěvem koled u rozsvíceného adventního věnce, koledováním po vesnici s
přáním pěkných Vánoc, předčítáním z knihy o narození Ježíška, vyprávěním
o dárečcích, které si nejvíce přejeme, o tom co přejeme našim nejbližším, jak
pomáháme rodičům doma s přípravami na Vánoce ....
- poctivě naučené písničky a říkadla přednesly děti 5.prosince dopoledne ve
školce Mikuláši a jeho družině. Za nebojácné vystupování obdaroval děti andělíček sáčkem sladkostí

- na letošní předvánoční dílničce MŠ a ZŠ si děti společně s rodiči vytvořili
ozdobné dózy sněhuláčka
- na nadělování dárečků se děti těšily celý advent. Radost z dárků měly
všechny děti a ještě v týdnu v novém roce se mohou pochlubit kamarádům s
8

hračkou, kterou jim Ježíšek nadělil pod stromeček u nich doma
- v týdnu od 12.do 19.prosince jsme obohatili program pro děti o předčítání
pohádek rodiči. Do výzvy o předčítání před odpoledním klidem dětí se zapojilo šest maminek - p.Smaženková, Čellárová, Winklerová, Šimečková, Můčková a Lekešová. Děkujeme maminkám za pěkný přednes. Děti se zaujetím
poslouchaly pohádky klasické i moderní.
Pravidelným předčítáním se děti vedou k lásce ke knize a upevňují se vzorce morálního chování. Čtením posilujeme jazykové dovednosti, pokládáme
základy pro vlastní návyk čtení, obohacuje se jejich paměť a obrazotvornost.
Do dalšího krátkého předčítání v některém z jarních měsíců oslovíme příště
nejen rodiče, ale i prarodiče.

V novém roce 2017 přejeme dětem i rodičům hodně zdraví a pohody.
Za MŠ Anna Beránková
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Adventní besídka žáků ZUŠ L. Ligase Bzenec
V neděli 4. 12. 2016 odpoledne se sál SSC v Radějově rozezněl koledami a vánočními skladbičkami.
Tradiční adventní besídku připravila Základní umělecká škola. Sál
Sportovně společenského centra tak znovu ožil vystoupením žáků
hudebního oboru. Posluchači letos poprvé ocenili skvělé ozvučení
naší produkce novou aparaturou, řízenou Vojtou Příborským.
Žáci ZUŠ svým milým zpěvem a hrou na hudební nástroje rodičům
udělali radost a všem v publiku přiblížili nádhernou atmosféru vánočních dnů.

p. uč. Obrtlíková
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Fotookénko - průběh oprav v naší obci roce 2016
Chodníky na hřbitově
starý stav

průběh oprav a nový stav
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Chodník naproti hřbitova
starý stav

průběh oprav

Pošta - výměna oken, oprava fasády a střechy
starý stav

po opravě
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průběh oprav

starý stav

po opravě

Fotbalové kabiny
starý stav

nový stav
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Blumenscheinovo - oprava střechy
průběh oprav
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TJ Sokol Radějov z.s.
Fotbalisté Sokola Radějov ukončili podzimní kolo soutěže III.tř.sk.C
na 3.místě v těsném kontaktu na Hroznovou Lhotu „B“(ztráta-1 bod)
a Suchov (ztráta-2 body). Odehráli 11 soutěžních utkání - 7 výher, 3
remízy a 1 prohra. Získali 24 bodů se skorem 22:11.
V minulém čísle zpravodaje, který vyšel na podzim, jsme příznivce
seznámili podrobně s činností klubu v roce 2016. Proto vás zde seznámíme s činností v závěru roku 2016 a také co plánujeme začátkem roku 2017.
Po ukončení podzimního kola své soutěže, přihlásili se fotbalisté
opět do futsalového turnaje v Uherském Hradišti. Vedou si v něm
opět dobře. Ze své skupiny (8-mi týmů) postoupili jako v minulém
roce, do finálové části ze 4.místa tabulky (7 utkání-4 výhry,1 remíza,2 prohry, skore 32:26, 13 bodů). Pokud byste jejich výsledky
chtěli sledovat, hrají pod nepřehlédnutelným názvem týmu Partyzan
Radějov (www.futsaluh.blog.cz).
Vedení tuto osobní iniciativu svých fotbalistů vítá a podporuje, jelikož se udržují i v době volna v dobré kondici a taktéž současně dobře
reprezentují naši obec a svůj klub v jiném regionu.
Zimní příprava týmu začíná v tělocvičně 6.1.2017. Do programu
přípravy je nasmlouváno několik přípravných utkání, většinou na
umělé trávě ve Strážnici. V březnu za příznivých podmínek jsou
v plánu i utkání na travnatých terénech.
PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ:
4.2. SO 10,00 hod. – UT Strážnice: Radějov-Lužice
11.2.SO 10,00 hod. – UT Strážnice: Radějov-Vnorovy
18.2.SO 10,00 hod. - UT Strážnice: Radějov-NESYT Hodonín
4.3.SO 10,00 hod. – UT Strážnice: Radějov-Rohatec „B“
11.3.SO 10,00 hod. - UT Strážnice: Radějov-Lužice
!(za příznivého počasí se hraje v Lužicích na hřišti, čas bude upřesněn)!
19.3.NE 14,00 hod. - Areál Vacenovice: Vacenovice „B“-Radějov
Jarní kolo soutěže začíná Radějov utkáním na Nové Lhotě 2.4.2017.

25.února 2017 pořádá Sokol Radějov 67.MAŠKARNÍ PLES
v prostorách SSC Radějov. K tanci zahraje skupina JAMA. Zveme
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všechny k tradičně dobré zábavě.
Posledním důležitým termínem především pro všechny členy TJ Sokol
Radějov z.s. je pátek 24.března, kdy bude svolána valná hromada našeho spolku. Proběhne v prostorách Rosety Radějov a začátek je
v 19,30 hodin.
Jak je jistě vidět, fotbalisté nezahálí ani v zimních měsících. Věříme,
že se dobře připraví na druhou část sezony a budou bojovat v čele naší
skupiny.

Chtěl bych vám všem jménem fotbalistů a vedení klubu popřát do roku
2017 hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů. Radějovští fotbalisté se
budou snažit dobrými výkony zlepšovat vaši náladu a dobře reprezentovat svou obec.
Za VV TJ Sokol Radějov z.s.
Vítězslav Hudeček, jednatel
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SDH Radějov - FireSport
Závod požárnické všestrannosti
Třetí říjnovou sobotu hájili naši malí hasiči barvy Radějova na Závodu požárnické všestrannosti v Miloticích. I přes nepříznivé větrné
počasí a vysokou nemocnost dětí, jsme složili dvě družstva a
v oslabené sestavě mladší obsadili krásné 8.místo z celkového počtu
22 družstev.
Družstvu starších se dařilo méně, v průběhu závodu došlo u jedné
z našich závodnic ke zranění kotníku. Ale i tak si holky doběhly pro
13. místo z 21 družstev.
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Naše nové družstvo žen
Po končící sezoně dětských soutěží, bylo našim starším holkám líto, že
už si letos nezasoutěží a tak se rozhodly zkusit své štěstí na soutěži dospělých jako družstvo žen na okrskové soutěži v Blatnici pod Svatým
Antonínkem. Od třetí příčky je dělila pouhá vteřina. Pokud jim elán a
nadšení vydrží, budou do budoucna velmi silnými soupeřkami
v okrese.
Za celoroční úsilí jsme děti odměnili v podzimních měsících návštěvou
Aquaparku a Smajlíkova v Uherském hradišti. Konec roku jsme oslavili pečením perníčků a vánoční besídkou v sále restaurace Radějův
dvůr.

Za FireSport SDH Radějov
Martina Možnarová
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Adventní věnce
Koncem listopadu praskala
školní jídelna ve švech. Opět
jsme se po roce sešli a vyráběli
adventní věnce a jiné vánoční
dekorace. Nálada byla skvělá a
doufám, že se líbilo i všem,
kteří si přišli něco vyrobit. Akci zaštítila ZŠ Radějov a tímto
jí děkujeme za možnost, pořádat podobné akce.
Lenka Suchánková, Marie Svejkovská a Gabriela Winklerová

Zlatá radějovská vařaja
Na Besedě u cimbálu se už tradičně soutěžilo i o nejlepší vánoční cukroví a vítěz získal Zlatú vařaju. Vzorky cukroví byly nejen hezké na
pohled, ale i výborně chutnaly. Pekařky a pekař se snažili a bylo to
znát. Díky Vám můžeme tuto soutěž pořádat. A jak je vidět, pečou i
chlapi a jde jim to! S cukrovím Mozartovy koule zvítězil Aleš Minařík, s přípravou cukroví mu pomáhala Šárka Sasínová.
Lenka Suchánková a Marie Svejkovská
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Římskokatolická farnost informuje
Již třetím rokem se pro všechny občany a jejich návštěvy otevřela brána fary s vyřezávaným Betlémem, který vyřezal pan Vlastik Cigáň.
Děkujeme všem, kteří se při
procházce vánočním Radějovem zastavili a v tom dnešním
uspěchaném čase dokázali vánočně naladit a přispět do kasičky.
Jesličky v kostele
I tyto vánoční svátky nás na
svátek sv. Štěpána potěšily radějovské děti vánočním divadlem tentokráte s názvem Zvířátka u Betléma. Divadlo připravily a s
dětmi nacvičily Iveta Stuchlíková, Veronika Smaženková, Tereza Potrusilová a Gabriela Winklerová.
Lenka Příborská
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Společenská kronika
Evidence obyvatel k 31. 12. 2016:
- bylo přihlášeno k trvalému pobytu 863 obyvatel
Změny obyvatel v roce 2016:
Narození
6
Přihlášení
16
Úmrtí
5
Odhlášení
6
Narodily se tyto děti:
Zahradník Štěpán

čp. 167

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

čp. 101

ve věku 79 let

Čest její památce.

Tříkrálová sbírka
Organizátoři Tříkrálové sbírky 2017 děkují všem, kteří finančně podpořili charitní dílo. Velký dík patří i všem dětem – koledníkům, ochotným vedoucím skupinek a také dobrovolníkům,
kteří se obětavě podíleli na organizaci a průběhu
sbírky!

V Radějově se vybralo 24.811,- Kč.
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Kulturní a sportovní akce
pátek 13. 1. 2017 - MYSLIVECKÝ PLES
od 19:30, v SSC
sobota 21. 1. 2017 - PLES ŠKOLY
od 19:30, hrají Tuláci, v SSC
sobota 11. 2. 2017 - HASIČSKÝ PLES
od 20:00, hraje Artemis, v SSC, vstupné 70,- Kč
sobota 18. 2. 2017 - POULIČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE
v 13:30, v SSC
sobota 25. 2. 2017 - 67. MAŠKARNÍ PLES
od 19:30, hraje JAMA, v SSC
úterý 11. 4. 2017 - OSLAVA 72. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
odchod lampionového průvodu od obecního úřadu ke škole,
kladení věnců u pomníků padlých za 1. a 2. sv. války,
ohňostroj
neděle 16. 4. 2017 - 32. KOŠT SLIVOVICE A OSTATNÍCH
OVOCNÝCH DESTILÁTŮ
od 10:00 hodin, v SSC
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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Když mráz maluje ...
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Martinské hody 7. 11. 2015
Divadlo - Hra o narození děťátka

Beseda u cimbálu

Martinské
hody
11. 2015
Beseda
u 7.
cimbálu

Jesličky v kostele

Tříkrálová sbírka

Koledování žáků ZŠ

Zpívání u vánočního stromu

Tříkrálová sbírka
foto Marie Svejkovská

