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Zimní úlovky paní Marie Svejkovské
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první jarní zpravodaj. V tomto období jsme zažívali na poslední
roky nezvykle silné mrazy a také sněhová nadílka byla štědrá. Průběžně jsme zajišťovali sjízdnost cest a odklízení přístupových chodníků v rámci zimní údržby. Zaměstnanci obce, kteří
zajišťovali schůdnost chodníků často pracovali o víkendech, podle scénáře, který nám připravila
příroda. Patří jim poděkování, stejně jako občanům, kteří v těchto náročných dnech sami přiložili ruce k dílu a zametli si nejen před svým domem, ale třeba i lávku přes potok.
Všichni sledujeme sdělovací prostředky s informacemi o postupujícím proočkování obyvatel. Registrovat na očkování se můžete na internetové adrese https://registrace.mzcr.cz, popřípadě Jihomoravský kraj spustil bezplatnou krizovou linku 800 129 921. Ke stejnému účelu
slouží i celostátní linka 1221. V případě potřeby se můžete obrátit na nás na obecním úřadu.
Rádi pomůžeme.
Sál Sportovně společenského centra osiřel, po tanečním veselí ani památky, a to jsme z dotace Jihomoravského kraje pořídili nové židle a stoly. Doufám, že je co možná nejdříve budeme
moci vyzkoušet.
Jistě jste si všimli nové výsadby stromků u silnice mezi Radějovem a Strážnicí. Výsadbu zajišťoval z dotace DSO Mikroregion Strážnicko, obec se na tom měla částečně finančně podílet.
Bohužel výsadba neproběhla dle projektu a smlouvy. Nemělo se sadit v zatáčce na „Kučovanině“, stromky měly být 15 metrů od sebe a měli to být dvoumetrové vysokokmeny s již vytvořenou korunkou. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami. Mikroregion odstupuje od smlouvy, reklamuje výsadbu a předává k vyřízení právníkovi. Doufám, že vše ale nakonec dopadne dobře.
Obecní zastupitelstvo stálo před velmi těžkým rozhodnutím, a to, jestli koupit nebo nekoupit restauraci Radějův dvůr. Nakonec jsme se shodli, že ji koupíme, i když si plně uvědomujeme,
že není nejlepší doba na provozování hostinských služeb. Restauraci pronajmeme zájemci, který
bude vařit pro veřejnost. Získáme tím i místnost na menší rodinné oslavy, smuteční hostiny, …
V obecním lese nás letos krom nahodilé těžby uschlých stromů čeká i mýtní těžba, a to
v místě od medvěda po cestu do Včelínku. Termín ještě upřesníme.
Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Pokud s námi žije ve společné domácnosti, stává se
členem rodiny a všichni si vzájemně rozumí. Pes je však v takovém společenství plně závislý na
člověku, který se jej rozhodl přivést do svého domova. Pro majitele z toho plynou nejen radosti,
ale také povinnosti, které všichni znají, ale ne vždy je dodržují. Veřejný prostor je přístupný
občanům, a pokud v něm pejsek vykoná svou potřebu, je na jeho pánovi, aby psí exkrement
uklidil. Prosím o dodržování.
Blíží se výročí osvobození Radějova. Památku obětem I. a II. světové války uctíme tichou
vzpomínkou a položením věnců k pomníkům.
Jarní sluníčko, zpěv ptáků posiluje radost ze života a přináší životní sílu. Buďme i v tomto
období obezřetní a opatrní na své zdraví. Všem přeji radostné a ve zdraví prožité Velikonoce.
Martin Hájek, starosta
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Poděkování Ing. Anně Javorové

Jménem svým, všech zaměstnanců a zastupitelů obce bych chtěl při významné
životní události, kterou je odchod do penze, poděkovat paní Anně Javorové za dobře
odvedenou práci, nápaditost, obětavost, vstřícnost a pohodu, kterou za 25 let na
obecním úřadě dokázala odvést.
A do dalších let bych chtěl za všechny popřát naší milé kolegyni Anně Javorové
hodně zdraví, štěstí, radosti a zahrádkářských úspěchů.
Martin Hájek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Evidence obyvatel

Narodily se tyto děti:

k 31. 12. 2020 bylo přihlášeno
k trvalému pobytu 844 obyvatel

Smaženková Rozálie
Cigáňová Lucie

Změny obyvatel v roce 2020:
Narození
8
Přihlášení
17
Úmrtí
8
Odhlášení
27

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

čp. 125
čp. 310

Navždy nás opustili tito spoluobčané:
Myslíková Věra
Janás Antonín
Gazda Petr
Kalužík Jiří
Zubalíková Marie
Možíš František

čp. 318
čp. 326
čp. 41
čp. 199
čp. 283
čp. 213

ve věku 72 let
ve věku 78 let
ve věku 57 let
ve věku 59 let
ve věku 85 let
ve věku 88 let

Čest jejich památce.
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Vyúčtování odpadů

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 13. 5. 2020 – VYÚČTOVÁNÍ
-

barvy, lepidla, pryskyřice
pesticidy
motorové oleje, …
nepoužitá léčiva
absourpční činidla a fitr.mat.
jedlý olej a tuk
obaly obsahující NL

456 kg
23 kg
152 kg
15 kg
4 kg
32 kg
18 kg

ŘÍZENÍ SBĚRU – pracovníci
Kontejnery – výkon na místě
DOPRAVA a pronájem NOSIČŮ (VO + NO)
OBJEMNÝ ODPAD

STEELMET – odvoz elektrozařízení
za uložení 6,1 tun odpadu na skládce zaplaceno
celkem: 10398,- + 15993,- + 3245,- + 3005,- =

7892,398,1427,422,81,286,328,10834,- Kč
498,- Kč
2160,- Kč
8359,- Kč
4976,- Kč
15993,- Kč
3245,- Kč
3005,- Kč
32641,- Kč

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 14. 10. 2020 – VYÚČTOVÁNÍ
-

barvy, lepidla, pryskyřice
motorové oleje, …
nepoužitá léčiva
jedlý olej a tuk
obaly obsahující NL

126 kg
9 kg
4 kg
19 kg
22 kg

ŘÍZENÍ SBĚRU – pracovníci
Kontejnery - výkon na místě
DOPRAVA a pronájem NOSIČŮ (VO + NO)
OBJEMNÝ ODPAD

STEELMET – odvoz elektrozařízení
za uložení 2,45 t odpadu na skládce zaplaceno
celkem: 3022,- + 11711,- + 0,- +1225,=

2435,22,118,0,447,3022,- Kč
597,- Kč
1432,- Kč
7653,- Kč
2029,- Kč
11711,- Kč
0,- Kč
1225,- Kč
23634,- Kč

Za květen 32641,- Kč + za říjen 23634,- Kč = celkem za rok 49423,- Kč
Březen 2021
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Ukliďme Radějov

27. března proběhla celostátní
akce „Ukliďme Radějov – ukliďme Česko“. Vzhledem k zákazu
setkávání se, letos probíhal úklid
individuálně. Zřídili jsme „pytlomaty“, kde si dobrovolníci mohli
vyzvednout igelitové pytle a při
procházce posbírat pohozené odpadky. Jsem rád, že jsou i takoví,
kteří nečekají na organizovanou
akci a uklízí i sami průběžně.
Nejvíc by ale pomohlo, kdyby
černé skládky a pohozené odpadky vůbec nevznikaly. Všem
účastníkům moc děkujeme.
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Hledáme historky
ze života Františka Cundrly

Milí přátelé a příznivci díla malíře Františka Cundrly, projekt (www.donio.cz/cundrla) má, i přes současnou tíživou situaci ve společnosti, nebývalý úspěch! Již v prvních
několika dnech jsme zaregistrovali obrovský zájem ze strany těch, kteří mají zájem o zachování odkazu Františka Cundrly a vydání knihy, ve které se laskavý čtenář seznámí
nejen s Cundrlovým životem a dílem, ale pokusíme se v ní společně nalézt také ukotvení
Cundrlova díla v českých dějinách umění a navíc – ukázat možnosti přesažení tohoto
díla směrem k otázkám myšlení o obraze, jako takovém.
Díky vybraným penězům, díky štědrým dárcům, kterých si nesmírně vážíme, kniha
nejen vyjde v takové podobě, jakou jsme jí chtěli, s Jirkou Miškeříkem, který obstarává
všechny grafické a vizuální práce na knize, dát, ale nyní si můžeme dovolit knihu i rozšířit o další část – dát prostor Vašim osobním vzpomínkám na mistra obrazu. Kdokoli by
tedy chtěl zavzpomínat na Františka Cundrlu a stál by o to, aby se jeho vzpomínka objevila v knize, může svoji vzpomínku v textové podobě (jakékoli, nebojte se psát) zaslat na
adresu knihacundrla@email.cz a tak obohatit i všechny ostatní o osobní (a osobnostní)
rozměr. Zachováme tak nejen dílo a život Cundrlův, ale také vzpomínky na něj. V knize
jsme již vytvořili celý nový oddíl, který zbývá jen naplnit. Věřím, že mnohé vzpomínky
mohou velmi dobře dokreslovat pojednání o tom, kým vlastně František Cundrla byl.
Navíc je to výzva pro to, abyste se stali přímou součástí knihy!
Ze srdce děkuji všem za nevyčíslitelnou důvěru, podporu a pomoc. Rád bych na
tomto místě poděkoval také jmenovitě Lukaszi Karpinskému, strážnickému faráři z řeholní komunity bratří piaristů, který svým nemalým darem výrazně posunul vydání
knihy k jejímu uskutečnění. Budu moc rád, když se tato výzva ohledně historek (a příběhů) ze života Františka Cundrly rozšíří, povězte o ní svým babičkám, dědečkům, sousedům a všem, které by mohla zajímat. Máme možnost knihu naplnit i dalším a velmi
zajímavým obsahem, který máte možnost určit přímo Vy!
Filip Gorazd Martinek



Zahrádkáři Radějov

Aktuální epidemiologická situace bohužel nepřeje ani radějovským Zahrádkářům. Již druhým rokem se neuskuteční naše top akce – košt slivovice – ten samozřejmě on-line proběhnout nemůže.
Na začátek tohoto roku jsme plánovali uspořádat pro naše členy a zájemce z Radějova velký seminář na téma Jarní péče o stromy, vinohrad a růže a moc jsme se na něj těšili. Součástí
semináře měla být teoretická část, praktické ukázky, odborné rady zkušených a vzdělaných
Březen 2021
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v oboru i menší občerstvení… I tuto akci jsme
byli nuceni odložit, věříme však, že se všichni
dočkáme třeba za rok.
Přinášíme vám proto alespoň touto formou
základní informace k aktuální péči o vinohrad.

Zimní řez révy vinné
Zimní řez révy vinné je nejdůležitější pracovní operací ve vinohradě. Podle toho, jak
kvalitně a jakým způsobem provedeme řez, tak
se bude odvíjet množství a kvalita hroznů. Řezem se také reguluje vzrůstnost keře a výnos.
Řez se může provádět již po sklizni, v zimě
až do rašení, ale dokonce i po něm. Brzký řez
ale přerušuje ukládání škrobu a vyvolává uzavření lýkových cév, tzn. oslabuje intenzivnější
růst následný růst na mocných révách, jejich
listy jsou v okamžiku řezu ještě zelené. V našich
klimatických podmínkách se však podzimní
řez nedoporučuje z důvodu zimních mrazů,
které mohou poškodit očka.
Zatímco pozdní řez výrazně zpomaluje
rašení, tím se opožďují další vegetační projevy
a tak se může posunout i o několik dnů sklizeň.
Výhoda pozdního řezu je v tom, že jarní mrazíky nezničí narašená očka. Pozdní řez také snižuje rizika problémů při kvetení. Také může mít
kladný vliv na sprchávání květenství.
V praxi by se měl řez provádět nejlépe těsně
před slzením révy. Ideálním obdobím je tedy
začátek února a březen. Každý rok to ale může
být trochu jinak. Řez by měl být ukončen do
začátku slzení révy, míza soustřeďující se na očkách umožňuje rozvoj houbových chorob a neumožňuje přístup vzduchu. Důsledkem toho je
udušení nebo vymáčení oček.
Současným trendem řezu je provádět menší
počet malých řezných ran. Je to z důvodu prevence před komplexní chorobou ESCA (chřadnutí a odumírání révy). Tento způsob řezu má
10

keře révy vinné napadené syndromem
ESCA, Martina Habrcetlová
Zpravodaj obce Radějov

na jedné straně zmenšovat prostor pro průnik houbových patogenů do dřeva a následné prorůstání do kmínku (plocha řezné rány) a na straně druhé udržovat vitalitu keře díky tomu, že
se neporuší vodivá pletiva. Velké řezné rány totiž vedou k lokálnímu odumírání pletiva – po
řezu se dřevo sesychá kuželovitě a tím narušuje vodivá pletiva. Čím větší řezná rána, tím větší
poškození pletiv může nastat.

Známe různé pranostiky, které se vztahují k řezu révy:
1.
2.
3.
4.

Březen – pospěš s řezem
Dyž vinohrady moc plačů, bude málo vína.
Kdo na Velký pátek řeže révu, odřezává Bohu prsty
Podle pranostik ale i podle biodynamického vinohradnictví platí, že by se řez neměl provádět, je-li měsíc v novu a 3 dny před tím i potom. Odpovídají růst a dobrou úrodu naopak
přináší při narůstajícím měsíci a především při úplňku.

Vyvazování tažňů
Tažně jsou při vyvazování ohýbány s cílem brzdit růst a zvyšovat plodnost. Vhodným termínem je březen a případně začátek dubna. Již by neměly být mrazy, ale současně by se nemělo
vázat při hodně slunečných dnech. V tom případě se tažně lámou. V mrazových kotlinách se
doporučuje vyvazovat tažně až po přechodu jarních mrazíků (působí především u země). Čím
jsou v tom případě očka výše nad zemí, tím se snižuje riziko poškození oček jarním mrazem.
Zdroj: MICHLOVSKÝ, Miloš. Vinohradnictví. Rakvice: Vinselekt Michlovský, 2017
Vinařský obzor 1/2021
Autor: Ing. Martina Habrcetlová



Jarní úklid v našem těle

Každý z nás se vlivem životního prostředí, stresu a nevhodné stravy zanáší různými jedovatými látkami, které postupně narušují činnost orgánů, tkání a buněk v těle. Míra zatížení každého z nás a zdravotních důsledků z něj plynoucích je individuální. Záleží pak na naší
přirozené obranné sebečistící schopnosti neboli IMUNITĚ.

STŘEVO JE NÁŠ DRUHÝ MOZEK
Ve střevě každý máme více jak 1000 druhů bakterií. A každý ten druh plní svůj úkol.
Dnes už víme, že tato střevní mikroflora ovlivňuje náš život víc , než jsme ochotni si přiznat. Působí hlavně na naši imunitu. 70% naší obranyschopnosti sídlí ve střevech. Celá řada
onemocnění vychází právě z poruchy rovnováhy střevní mikroflory. Po uplynulém roce slyším od spousty lidí, kteří měli těžší průběh covidové infekce, že je trápí zažívací problémy,
žaludeční nebo střevní záněty. Dále z poruchy rovnováhy mikrobiomu ve střevech vzniká
alergie, astma, atopická dermatitida, střevní záněty, poruchy tvorby hormonů, onkologicBřezen 2021
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ká onemocnění nebo revmatoidní artritida. Střevní bakterie komunikují přes nervus vagus
(bloudivý nerv) s našim mozkem. Tyto bakterie jsou schopny vysílat celou řadu signálů,
které způsobují pocity spokojenosti či nespokojenosti. Bakterie ovlivňují produkci serotoninu-hormonu štěstí . Jenom si vzpomeňte na to příjemné šimrání v břiše, když jste šťastní
anebo na tu běhavku, která vás popadne před důležitou zkouškou . Bakterie ve střevě produkují molekuly gama aminomáselné kyseliny, která výrazným způsobem zklidňuje střevní
prostředí. Její absence bývá při poruchách soustředění, při stavech, kdy je člověk rozrušený,
nervozní. Současně s psychikou má špatný vliv na rozvoj prospěšných bakterií ve střevech
rovněž moderní strava. Konzumací potravin s vysokou nebo prodlouženou trvanlivostí
a vysokým obsahem cukrů do sebe dostáváme v podstatě mrtvou stravu, která podporuje
rozvoj nežádoucích bakterií na úkor těch prospěšných. Jaké je řešení? Nakupujte potraviny
hlavně čerstvé, čtěte si složení a nekupujte polotovary, které sice šetří čas, ale nešetří naše
zdraví. Snižte příjem jednoduchých cukrů, soli, živočišných tuků.
Jarní úklid našeho těla je důležitý a už určitě je důležitý po prožitém covidovém roce,
takže určitě se pusťte do očisty. Alespoň na dva týdny vyřaďte z jídelníčku maso. Jezte hodně zeleniny a ovoce. Hodně pijte čistou vodu, choďte na procházky a pořádně dýchejte. Pro
zvýšení efektu si kupte kvalitní probiotika a určitě nezaškodí doplnit vitaminy. O dvou z nich
se ještě zmíním.
K jarnímu restartu si pro zpestření můžete vybrat přírodní kůru podle svých obtíží:

LEDVINY , STŘEVA, ÚNAVA
koktejl z rozmixovaného ovoce a lněného semínka
Rozmixujeme ovoce (například celé jablko i s jádřincem, polovinu banánu), lžíce lněného semínka asi 100 ml vody. Tento koktejl dodá potřebné cukry, vitaminy pročistí ledviny,
lněné semínko dodá omega3 mastné kyseliny. Při pravidelném užívání po měsíci poznáte
lepší kvalitu vlasů, nehtů, budete mít více energie.

KREV A LYMFATICKÝ SYSTÉM
Kopřivová šťáva
Mladé vršky kopřiv operte, nasypte do mixeru a spolu s přiměřeným množstvím vody
rozmixujte. Přeceďte přes pláténko a tu hustou zelenou šťávu pijte každý den ne víc jak půl
deci po dobu čtrnácti dnů. Pozor, kopřiva v tak intenzivním množství není vhodná pro ty,
co mají ledvinové kameny, protože obsahuje hodně křemíku.

JÁTRA A ŽLUČNÍK
Ostropestřec mariánský
čistí játra a regeneruje jaterní buňky, pomáhá regulovat tvorbu žluči. Koupíte ve zdravé
výživě celá semínka nebo drcená, dávkuje se čtyřikrát denně kávovou lžičku-pořádně rozkousat a polknout.
12
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LEDVINY A LYMFATICKÝ SYSTÉM, OTOKY NOHOU
Pampelišková šťáva
Čerstvé pampeliškové listy rozmixujete s vodou, prolisujete přes pláténko, pije se asi
tři týdny každý den půl deci.

ŽÍLY A CÉVY
Vařená pohanka
každý den užívejte 4 polévkové lžíce
A na závěr jsem vám slíbila dva důležité vitaminy, dva chlapíky, kteří nám pomáhají
udržet naše těla vitální. Tak se hoši představte:

JMENUJI SE VITAMÍN D
a dřív z mého nedostatku lidé trpěli rachitidou (křivicí). Dalším mým nedostatkem ve
výživě dospělých a starších lidí může být osteomalacie a osteoporóza.
Působím na zdravý vývoj kostí a jsem i prevencí nádorových onemocnění, mám pozitivní vliv na kardiovaskulární onemocnění, bráním tělo před infekcemi, posiluji imunitu
a chráním před autoimunitními onemocněními.
Kde mě najdeš? Nejvíc se tvořím v kůži, když se budeš slunit. Přebytek si ukládám do
tuků a po létě jsem schopen až 3 měsíce vydržet se zásobou co tam mám uloženou. Další
zdroj získáš z masa, ryb (makrela, losos, tresčí játra). Dále jsem v celozrnných výrobcích,
mléce a mléčných výrobcích, sóji, vaječném žloutku.
Předávkovat se mnou není ze stravy možné. Většinou se stává, že je mě nedostatek
a to především u seniorů (nechtějí moc za mnou na sluníčko a také ta jejich jednostranná
strava). Dnes už mě přidávají i do vloček, margarínu (ty nekupuj), mléčných výrobků
a jsem i v pečivu.
Mám kamaráda, který spolu se mnou a vápníkem podporuje pevnost kostí. Je to vitamín K. Ovšem pořád nám to kazí sodík - co tam společně zapracujeme, sodík vyplaví
- prevít jeden, tak opatrně s ním, se solí s rozvahou. A s kým si vůbec nerozumím a kámoši
nebudeme? Alkohol. Když on pokazí co se dá. Narušuje absorbci živin, vitamínů, snižuje
aktivitu enzymu, transportu, poškozuje vstřebávání vody a elektrolytů. Při metabolismu
alkohol oxiduje a dochází k narušení rovnováhy mezi produkcí volných radikálů a antioxidačním systémem. Tento stav má za cíl zánětlivou reakci v těle, kancerogenezi (vznik
karcinomů), ischemické poškození (poškození cév a tepen).
Ale zpět ke mě. Nemám jen vliv na kosti. Patřím i do rodiny nukleárních receptorů
a spouštím aktivaci genů. Působím antikarcinogenně.
Co doporučuji? Běž na sluníčko - pokud je. A na talíř zařaď maso, rybu (makrela, losos, tresčí játra), celozrnné výrobky, mléko a mléčné výrobky, sóju, vaječný žloutek.

Březen 2021
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JÁ JSEM VITAMÍN C
Moji nezbytnost si velmi tvrdě ověřili námořníci vydávající se na prahu novověku na
daleké cesty po moři. Po třech měsících o slanině, nasoleném skopovém, ovesné kaši a plackách se u nich začaly objevovat první známky kurdějí – nehojící se rány, krvácení z nosu,
posléze krvácení pod kůží do svalů a vnitřních orgánů, otoky kloubů, vypadávající zuby a po
devíti měsících už šlo dokonce o život.
Dnes jste vy lidé sice informovanější než dříve, víte, že kurděje jsou avitaminóza C
a přesto čím dál častěji vidím zprávy, že se téměř vymizelá nemoc začíná objevovat znovu,
a to dokonce i v ekonomicky vyspělých zemích. Spousta z vás lidí považuje ovoce za něco, co
se dává jen dětem a zeleninu za gastronomickou urážku. Je však dobré o mně vědět víc. Můj
chemický název zní kyselina askorbová. Ještě se vrátím zpět na loď dávných mořeplavců.
Lodní krysy byly neodmyslitelnými účastníky plaveb a je zajímavé, že byly po celou dobu
zdrávy jako řípy. Jak je to možné? Organismus krysy si bez ohledu na to, co zvíře žere, vitamin C vyrábí automaticky a v množství, jaké aktuálně při své zátěži potřebuje.
Vy lidé však patříte k několika málo živočichům, kteří tuto schopnost nemají. Ztratili jste
ji před desítkami milionů let, kdy retrovirus ze skupiny, kam patří i HIV, u vašeho společného
prapředka poškodil gen nezbytný pro tvorbu enzymu měnícího glukosu na vitamin C. Slovy
významného amerického biochemika IrwinaStonea „lidé jako druh trpí genetickým onemocněním, hypoaskorbinemií“. A proč vám lidem matička evoluce potřebný gen neopravila? Nepovažovala to za nutné, neboť váš prapředek žil uprostřed zeleně, obklopen tolika zdroji vitaminu C, že mohla vše pustit z hlavy. Účelně a efektivně jednající evoluce netušila, jak neúčelně
a neefektivně se lidé budou stravovat v časech, kdy vše ovládne věda a rozum.
Další velmi známou skutečností je, jak já vitamin C působím v těle. Biochemické děje v živých organismech probíhají na bázi distribuce elektronů, a právě já jsem nejdůležitějším regulátorem toku elektronů v těle. Z toho logicky vyplývá, že mám prsty v prosperitě každé buňky.
Jako dárce potřebných elektronů vstupuji do všech dějů, které souvisí s tvorbou energie buňky
a mám tak zásadní vliv na metabolismus buněk. Tak k čemu mě vlastně potřebujete?
- zabraňuji vzniku kardiovaskulárních poruch, udržuji ve správných mezích krevní tlak,
podporuji zpevňování stěn cév
- udržuji fungování imunitního systému, protizánětlivým a protiinfekčním působením zvyšuji odolnost vůči bakteriálním i virovým infekcím
- podporuji růst tkání a hojení a zabraňuji vzniku osteoporozy
- umožnuji syntézu kolagenu, který je nezbytný pro funkci a tvorbu elastinu a kostní matrix
- podporuji stavbu pokožky, kostí a zubů
- podílím se na krvetvorbě a pomáhám předcházet vzniku očních chorob spojených se stárnutím
- zvyšuji odolnost vůči stresu a syndromu vyhoření, zabraňuji propuknutí demence a depresí.

Co doporučuji?
Jezte v sezoně hodně ovoce a zeleniny, v zimním období kysané zelí a kvašenou zeleninu.
Radomíra Niko
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Luštění a kvízy

Je tady jaro a mnozí z nás se těšili, že bude volněji a zdravěji. Bohužel máme další omezení, zákazy, nařízení a přiznám se, už ani nesleduji, co všechno. V tomto čase jsme se mohli
(za normálního stavu) již scházet a procvičovat si paměť. Tak snad už v létě. V minulém čísle
Zpravodaje obce jste měli možnost se zapojit do soutěžního luštění. Tuto možnost využily
dvě z vás. Oběma luštitelkám děkujeme a doufáme, že jim malá odměna za jejich snahu
udělala radost. Níže uvádíme správné znění soutěžního luštění z minulého čísla.

Zpravodaj – listopad 2020 – správné odpovědi na soutěžní kvíz:
1. Sv.Petr – rybáři, sv.Vít – houbaři, sv.Hubert – myslivci, sv.Kryštof – policie, řidiči, sv.Prokop
– včelaři, sv.Florián – hasiči, sv.Gabriel – pošťáci, sv.Voršila – učitelky, sv.Barbora – horníci.
2. Přísloví v obrázcích: Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Mezi slepými jednooký králem. Ranní
ptáče dál doskáče. Sytý hladovému nevěří.
3. Vědomostní kvíz: Na samotě u lesa, Metoděj, sv.Vojtěch, samice osla x kůň, železo (86%),
v Brně, 14

Milý luštitelé, máme pro vás další várku paměťových kvízů.
KVÍZY
1.
-

Doplňte písmena do prázdných políček tak, aby vždy končila písmeny Á K.
ÁK
- ÁK
- - ÁK
- - - ÁK
- - - - ÁK
- - - - - ÁK
- - - - - - ÁK

2. Znáte české režisérky a režiséry? Jejich jména dostanete doplněním správných písmen do prázdných polí.
- O - T - CH
- A - N - T - K - R
- Á - R - L - Ř - CH
- I - S - Ý
- Á - L - V
- O - L - Č - K
- Ě - A
- Y - I - O - Á
- R - N - I - E F - L - P
- A - I P - L - D - Á - O - Á
Březen 2021
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3. Slovensko máme za humny. Ale rozumíme i bez slovníku? Napište na řádek český
výraz pro:
LIENKA…………………………………………………………………………………….
LIEVIK……………………………………………………………………………………..
POVALA…………………………………………………………………………………..
ŠPONGIA…………………………………………………………………………………
ŽUBRIENKA………………………………………………………………………………
4. Na závěr dnešní „mozkorozcvičky“ hádanka. Co to je?
• Kroutím se, ale had nejsem.
• Když mám delší konec, způsobuju pády.
• Lidé se mě učí zvládat už odmalička.
• Jsem z různého materiálu, ale převažuje textil nebo kůže.
• I když mám svá práva a povinnosti, jsem často pošlapávána.
• Miluji oka, očka a ráda se křížím.
Správné odpovědi:
Čeští režiséři: Vojtěch Jasný, Otakar Vávra, Oldřich Lipský, Václav Vorlíček, Věra Chytilová, František Filip, Marie Poledňáková. Slovenština: sluníčko sedmitečné, trychtýř, půda,
houba, pulec. Hádanka: tkanička do bot.
Lenka Suchánková



Venčení čtyřnohých kamarádů

Proč se zabývat tak obyčejnou a běžnou věcí, dennodenním chlebem většiny pejskařů?
Samozřejmě víme, jakou radost jim dělá trochu se proběhnout a zabrat pár nových patníků,
jenže… Stalo se módou posledních let žít aktivně a pokud možno vypadnout z toho civilizačního ruchu ať už z práce, města, vesnice a to nejlépe do lesa. Všude ticho, krásný čistý
vzduch, nikde žádné auta, zkrátka ideální prostředí pro vypuštění svého čtyřnohého mazlíčka. Málokdo si však uvědomí, že les je domovem spousty zvířat a živočichů, která zde hledají
a sbírají potravu, odpočívají, spí, kladou hnízdí, prostě bydlí a žijí. Protože jinou možnost
výběru nemají! A právě zde pak dochází ke konfliktům.
Bez ohledu na to, že je takovéto jednání zákonem zakázáno, má každý psík od čivavy
po dogu v genech svého vlčího předka (navíc dobrá polovina plemen byla k lovu speciálně
vyšlechtěna a člověkem vedena). V případě, že mu pod nohama vystartuje zajíc nebo srnčí
ho sebelepší návyky z cvičáku nezastaví. Samozřejmě, že divoká zvěř v prostředí, které důvěrně zná většinou uteče. Bohužel v zimním období takovéto delší provětrání (štvaní) končí
většinou u srnčí zápalem plic! V létě zas přežvýkavci potřebují sesbíranou potravu v klidu
zálehu znovu vyzvrátit, rozmělnit a teprve pak se nasytí. Při takovýchto denních setkáních
16
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(opakovaných) s pejskaři se nasbírané potravy zbaví a mohou začít znovu. Takto určitou část
dne hladoví, což jim samozřejmě neprospívá. Často to končí úhynem.
Samostatnou kapitolou je pak květen a červen – období kladení mláďat. V případě, že
Váš pejsek nezadáví (a je to obrovské pokušení), ale jen očichá mládě, odsoudí ho k záhubě.
Srna totiž své mládě, pokud na něm ulpí takovýto pach psa nebo majitele, opustí! Navíc
v této době setkání s černou zvěří (divočákem) nemusí být příjemné. Tato zvěř je známá
svou úzkostnou péčí o své mladé, kterou se nebojí uplatnit i proti lidem, natož psům. U divočáků tak můžete narazit na malá selata prakticky v průběhu celého roku. Pokud Vám tedy
pes zaběhne do houštiny, zlákán pachem a přítomností divočáků, může se Vám stát, že v tom
lepším případě Váš pejsek přijde k úrazu. Věřte, že Váš pes není pro rozzuřenou bachyni
soupeřem!
Prosím tedy, pokud venčíte své čtyřnohé přátele, pouštějte je proběhnout na loukách
či polích, kde nad nimi máte přehled a jakž takž kontrolu a po lese je voďte na vodítku, či
alespoň v dosahu………PROSÍM!
Děkuji,
Dušan Káčerek

Březen 2021
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Přírodní školka Na mezi

Co jsme prožili v Přírodní školce Na mezi v zimním období?
- Chodili jsme na procházky, na kterých jsme pozorovali a objevovali zimní přírodu
- Povídali jsme si o ptácích, učili se je poznávat, krmili je
- Stopovali jsme zvířata, vyrobili jsme sádrové odlitky z jejich stop
- Hráli si ve sněhu, bobovali a sáňkovali, zkoumali sníh a led
- Povídali si o zdraví, a jak jej můžeme v zimě podpořit
- Oslavili jsme masopust, vyrobili si masky a ”upekli ” koláče z modelovací hmoty
I v zimě tráví děti v naší školce velkou část dne venku, k dispozici je vyhřátá maringotka,
kde děti obědvají, odpočívají u pohádky a tvoří.
Příroda se už probouzí ze zimního spánku a já se těším na naše brzké setkání a společné
objevovaní jarních krás.
Marie Liferenková
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Sdružení katolické
Omladiny Radějov

DNE 16.1.2021 TO BYLO PŘESNĚ 100 LET OD USTAVUJÍCÍ
SCHŮZE SDRUŽENÍ KATOLICKÉ OMLADINY V RADĚJOVĚ.
Činnost Omladiny v roce 1921. Myšlenku spolku venkovské Omladiny realizoval arcibiskup olomoucký Dr. Antonín Cyril Stojan. Z důvodu, aby katolická mládež v budoucnosti
zůstala věrna své víře. Spolek byl také založen v Radějově před první světovou válkou. Válka
však přerušila jeho činnost.
Po válce v roce 1921 se dostavili k místnímu faráři předseda a jednatel Omladiny ze
Strážnice, zda by bylo možno obnovit spolek Omladiny v Radějově. Farář s tímto souhlasil
a již dne 16. ledna 1921 byla svolána ustanovující schůze. K Omladině se přihlásilo 15 chlapců a 30 dívek. Prvním předsedou byl zvolen Jan Bílek, tímto aktem byla obnovena činnost
venkovské Omladiny v Radějově. Dne 30. ledna 1921 byla sloužena slavná mše
za Omladinu. První veřejné vystoupení Omladiny bylo při obnově svaté misie, která se
konala v době od 9. do 16. února 1921. Ke konci svaté misie byl posvěcen misionářský kříž,
který byl dívkami z Omladiny ozdoben. Chlapci z Omladiny jej při průvodu nesli. Po vykonání
misií 17. února 1921, odjížděli misionáři do Strážnice, za doprovodu 8 chlapců na ověnčených
koních. Radějovská omladina se také podílela na aktu slavnosti svěcení obrazu panny Marie
dne 1. května 1921, původní obraz, který byl umístěn za Radějovem pod hájem, byl odcizen.
Hlavním účelem spolku bylo povznesení a zušlechtění mládeže, aby katolická mládež vyrůstala a počestnou zůstala až do té doby, kdy změní svůj stav svobodný za manželský. Aby
se z katolických jinochů a katolických děvčat stali katoličtí otcové a katolické matky. Účelem
spolku bylo také mravní povznešení a zušlechtění na základě náboženských zásad. První povinností křesťanské Omladiny bylo věcné plnění náboženských povinností, poslouchání slova
Božího, přítomnost na mši svaté a odpolední bohoslužbě, přijímání svaté svátosti, úcta k rodičům a starším lidem. Omladina se zabývala činností divadelní, vzdělávací a náboženskou.
První divadelní představení „Pýcha předchází pád“ sehrála Omladina 19. dubna 1921. Dne 29.
6. 1921 na svátek svatého Petra a Pavla Omladina účastnila svěcení praporu v Hroznové Lhotě.
Podle stanov spolku byli členové povinni dvakrát za rok společně jít ke svatému přijímání. Dne
31. července 1921 se členové shromáždili ve spolkových místnostech a pak společně za doprovodu hudby šli do kostela. Kde proběhlo první společné svaté přijímání. Dne 14. srpna 1921
se konaly dožínky. Ráno začaly slavnostní mší svatou, odpoledne byla konána vlastní slavnost.
Na alegorickém voze, který byl ozdoben obilnými klasy a květinami, byly vezeny různé
polní plodiny, snopy, polní nástroje. Za vozem kráčeli ženci s kosami, odběračky se srpy
a nakonec šla mládež. Tento vůz zapůjčil náměstek starosty Cyril Báborský. Průvod projel
celou dědinou až na krásné výletní místo „Včelínek“, kde byla uspořádána další slavnost.
Březen 2021
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Hospodářem byl Cyril Báborský a hospodářkou jeho žena Anna. Před nimi předvedli ženci
a odběračky dožínkové zvyky. Na závěr se konala lidová veselice. Druhé divadelní představení „ Za vinu otcovu“ bylo sehráno 14. září 1921. Na narození Panny Marie (8. září) zavítal
do obce Kněždub arcibiskup a první protektor Omladiny Dr. Antonín Cyril Stojan, aby posvětil prapor tamní Omladiny. Slavnosti se zúčastnilo mnoho věřících z Radějova i členové
Omladiny za doprovodu hudby.
K povznesení ducha náboženského Omladiny a všech věřících se konaly třídenní duchovní cvičení, které vedl kazatel a duchovní rádce Omladiny dr. Maria Klement Žůrek
z Nové Říše na Moravě.
28. listopadu 1921 se stal druhým předsedou Omladiny Tomáš Šmach. Dne 6. prosince
se konala Mikulášská zábava a různé mikulášské hry, při kterých členky sehrály jednoaktovku „Vila Zátiší“.

Činnost Omladiny v roce 1923.
Začátkem roku 1923 měla Omladina 45 členů. Během roku vystoupilo 28 členů. Jednak z důvodu vstoupení do stavu manželského a to Pavel Káčer, František Vajčner, Hedvika
Salčáková, Anna Martinková, Antonína Gavlíková, Marie Vítková, Anežka Slováková, jiní
z jiných důvodů. Nových přibylo 19 členů. Dne 2. února jednatel František Brantál připravil
přednášku „Živiny rostlinné, jejich zdroje a ztráty“, 18. března „O našem ovocnictví a výběru
druhu a odrůd pro jednotlivé polohy a půdy“, dne 29. května přednášel jednatel: „O nejdůležitějších škůdcích stromů, způsobu jejich rychlého rozmnožování a prostředcích proti
nim“. Další téma přednášek, které přednesl protektor, bylo „O ideálech mládeže“, „O vzniku
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křesťanství v českých zemích“, „O svatém Václavu a jeho zásluhách o národ český“. V prosinci 1923 pak Jan Vítek připravil přednášku na téma: „Řím a národ český“. Dále Jiří Jakubíček „O vzniku Sdružení venkovské omladiny jejím účelu, rozvoji činnosti od založení
až do nynější doby“. K obveselení členstva přispěl Petr Balůn, který na schůzích přednesl
kuplety, v dubnu 1923 kuplet „Chytrý žid“. K zpestření programu byla objednána básnická
čítanka katolické mládeže „Květy Poesie“. Byly předneseny tyto básně: „Tři doby země české, Svatý Václav, Svatá Ludmila, vdova mučednice, Zemi moravské, Vzmuž se Omladino!
Národ v tebe doufá, Padlým hrdinům, Zemi české, Hřbitovní zahrada, Omladině, Hoj ty
naše Omladino, Roráty, Růžence, Nevěřte nikomu, Selský syn jsem“. Vzdělávací činnost byla
dosti rozsáhlá, zvláště v zimním období. 5. srpna 1923 objednal jednatel Omladiny František Brantál v knihkupectví Francla starší knihy a tímto byla založena vlastní knihovna
Omladiny. Dne 19. srpna 1923 byla konána ve Včelínku dožínková slavnost. Této slavnosti
se zúčastnila i rodina velkostatkáře Mágnise ze Strážnice. Koně zapůjčil Jan Vajčner. Hospodáře zastupovali manželé Vajčnerovi. Příjem činil 1186,44 Kč a výdaje 837,06 Kč. Divadelní činnost byla v roce 1923 velmi slabá. Byly sehrány jen dvě představení. A to v dubnu
Bognerův obraz „Černé jezero“. K oživení divadelní činnosti přispěl Jiří Jakubíček, který se
ujal režie a připravil Dostálovu veselohru „Od starého k mladému posvícení“. Hrubý příjem
činil 268Kč, výdaje 157,50Kč. Na podzim vznikla také myšlenka pořídit vlastní jeviště. Doposud se muselo jeviště půjčovat od hasičského sboru za poplatek 30Kč, dříve dokonce za
50Kč. Místopředseda Jan Vítek a jednatel František Brantál dojednali v Uherském Ostrohu
dekoračního malíře Františka Hochmana, který byl ochoten kulisy namalovat. Jeviště bylo
do Radějova dovezeno povozem 15. prosince 1923.
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Vydání při pořizování jeviště:
„Za zhotovení rámů, kování rohů a patenty Kč 185,Plátno a organtin Kč 430,Potahování plátnem Kč 30,Malba 80m po 8,-Kč Kč 640,2% daň z obratu Kč 25,Desky na jeviště Kč 95,10
Kování válce na oponu Kč 30,Dovozné jeviště z Uherského Ostrohu Kč 40,Šroubky, budka pro nápovědu, jízdné do Uherského Ostrohu,
Provaz, kroužky a jiné drobné vydání Kč 72,90
Celkem Kč 1548,Dříve koupené plátno Kč 150,- Činí celkový náklad Kč 1698,-

Činnost Omladiny v roce 1938.
V lednu byl zvolen předsedou Sasín František, místopředsedou Gazda Josef, místopředsedkyní Ťuláková Marie, jednatelem Káčer Martin, pokladníkem Gazda Jan, zapisovatelkou
Pekárková Josefa (později ji zastoupila Ťuláková Filoména). Založení pobočky Orla bylo
odloženo a skupina se rozhodla připojit se k hasičskému dorostu.
Na Velikonoční pondělí 19. dubna 1938 byla sehrána divadelní hra „Děvčátko s miliónem“. Skupina objednala zpěvník, ve kterém bylo mnoho národních písní. Dne 22. května Omladina uspořádala besídku k svátku matek. Kde vystoupily děti s různým cvičením,
děvčata s tanečky, chlapci se cvičením, vše bylo doplněné zpěvy. Po besídce ještě Omladina
sehrála divadelní hru „Srdce matčino“. Na nacvičení této hry měli herci jeden týden. Na Hod
Boží svatodušní šla skupina v krojích ke společnému svatému přijímání. Zástěrková zábava
se konala na svatodušní pondělí. Z Tasova byla pozvána jazz-band hudba.
Dne 10. července 1938 byla sloužena primiční mše svatá novoknězem Pížou Cyrilem.
Skupina vyzdobila cestu od jeho rodného domu až do kostela zelenými větvičkami, připravila slavobránu, vyzdobila kostel i rodný dům. Omladina
7. srpna uspořádala dožínkové slavnosti. Hospodářem byl zvolen Brantál František a hospodyní Řihová Františka. Děvčata vystrojila výletiště, každá odběračka upletla sekáči věnec na
kosu. Vstupné bylo stanoveno na 5,-Kč chlapci a děvčata 4,-Kč na slavnost i večerní zábavu.
A 21. srpna se členové Omladiny zúčastnili okresního sjezdu omladiny v Tasově. Dne 21. září
1938 předal svou funkci jednatele Káčer Martin, neboť byla vyhlášena mobilizace.
Ve dnech 27. a 28. září 1938 členové Omladiny odjeli na sjezd Krajského sdružení katolické Omladiny na posvátný Velehrad. K Vánocům skupina nacvičila operetu „Láska na
horách“. Členové požádali P. Hrančíkovou o nacvičení zpěvů, protože měla piano.
V době druhé světové války byla činnost Omladiny přerušena.
Zdroj: Jednatelská kniha pro Sdružení Venkovské Omladiny v Radějově, zápisy z let 1921 – 1938.
Zpracovala Svejkovská Marie, FOTOGRAFIE Z ROKU 1935-36
24

Zpravodaj obce Radějov



„Jak se Krbíci
a Partyzáni udobřili“

Více než sto roků ukazovaly radějovské hodiny na kostelní věži čas jenom na tři světové
strany, mimo severovýchod, směrem ke tvarožnolhotskému katastru.
Jak k tomu vlastně došlo?
Když Radějovští stavěli svůj kostel, dokončený a vysvěcený v roce 1912, sháněli finance
mnoho let po celé naší vlasti a z mnoha zdrojů. Šlo to velmi těžce, Radějov byl jedna z nejchudších obcí v okolí. Přesto ale po mnohaletém úsilí nashromáždili potřebnou částku na
výstavbu kostela a za vydatné pomoci místních obětavců, kteří zdarma lámali kámen, vozili
materiál a pracovali na stavbě, kostel dokončili.
Požádali o pomoc i sousední obec Tvarožnou Lhotu, jejíž katastr začíná asi 200 metrů
od místa, kde stojí náš kostel, v místech, kudy vede cesta u Obrázku. Tady měli své pozemky
hlavně Lhoťané, ale tehdejší představení obce Tvarožná Lhota pomoc Radějovu odmítli.
A tak, Radějovší, protože peněz už nezbývalo, hodiny na stranu ode Lhoty nedali. Nejen
tato skutečnost byla mnohdy zdrojem drobných půtek mezi majiteli polí ze Lhoty i Radějova, kteří spolu vzájemně sousedili. Po mnoha desítkách let, když byla pole rozorána a obdělávalo je JZD, byly dávné rozpory s novými generacemi zapomenuty.
Tak tomu bylo až do 17. srpna 2019, kdy byl o 13. hodině, po generální opravě hodin,
spuštěn nový pohon s rozvody na čtyři ciferníky zároveň s přijímačem přesného času. Radějovské hodiny jsou po 107 letech kompletní a ukazují čas na všechny čtyři strany. Práce
provedl hodinářský mistr, pan Kocourek z Vyškova – Křenovic, se synem.
A tím se začala psát novodobá historie urovnaných vztahů dvou sousedních obcí.
Když se koncem srpna roku 2019 dokončovala oprava kostelní věže a okolo stálo lešení,
náš spoluobčan a obecní zastupitel Jožka D. se po dohodě s obecním zastupitelstvem a správcem farnosti Otcem Jackem Nowakovskim pustil do obtížného úkolu. Už delší čas uvažoval
o tom, že by bylo dobré instalovat hodiny i na čtvrtou stranu ode Lhoty. Důvod, proč tam hodiny nikdy nebyly, znal z vyprávění své babičky a napadlo ho, že by bylo dobré po letech sjednat
nápravu. Dostal oficiální povolení k uspořádání sbírky na tento účel. Mnoho občanů zpočátku
nevěřilo, že se odhadovanou částku na rekonstrukci, asi 50 tisíc korun, podaří nasbírat.
Jožka D. osobně začal shromažďovat finance, velkými částkami přispěli místní podnikatelé, přispěl i náš chatař – herec Zdeněk Junák z Brna, který se postaral o propagaci celé akce
v Brněnském rozhlase. Naši občané dobrovolně přispívali různě velkými částkami, každý
podle svých možností, celkem se vybralo 115.450,- Kč.
Tentokrát pomohla i Tvarožná Lhota, z obecního rozpočtu přispěli 15.000 Kč a ve sbírce
v kostele a po obci 5.821 Kč, dohromady 20.821 Kč. Celkem tedy bylo vybráno neuvěřitelných 136.271 Kč, náklad na instalaci hodin činil 50.000 Kč, zbytek 86.271 Kč byl věnován
farnosti na splátku úvěru na opravu kostela.
Březen 2021
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Vpředvečer 101. výročí vzniku Československa, v neděli 27. října 2019, se uskutečnilo
na rozmezí katastrů Radějov a Tvarožná Lhota u Obrázku za kostelem mimořádné setkání
Radějovjanů a Lhoťanů. S nadsázkou řečeno „na usmíření“.
Začátek setkání byl stanoven na 17. hodinu. Od Radějova putovaly velké skupiny občanů
i mládeže na stanovené místo. Přesně o pěti hodinách se na lhotské cestě za větrolamem
vyhrnul velký zástup Lhoťanů s rozsvícenými svíčkami v rukách. Rozžaté svíčky lemovaly
celou cestu až ze Lhoty.
Na rozhraní katastrů se sešli Radějovjané se svým starostou Martinem Hájkem a Lhoťané se svou starostkou Martinou Bílovou. Po srdečném přivítání a přípitku se obojí občané
vítali a objímali navzájem, protože každý z nás má své známé, příbuzné, spolužáky v obou
dědinách.
V krátkém oficiálním programu, po přivítání, starosta a Jožka D. vysvětlili, jak to s těmi
hodinami vlastně bylo, protože dnes už většina tuto dávnou historii nezná.
Starostka Tvarožné Lhoty předala Otci Jackovi částku vybranou ve Tvarožné Lhotě
a jako symbol usmíření přidala i KRBÍK. Proč právě krbík? Protože my, Radějovjané, jsme
se posmívali Lhoťanům, že jsou Krbíci a oni nám na oplátku, že jsme PARTYZÁNI.
Po vystoupení radějovské schóly a smíšeného pěveckého sboru, kde zazněly prvorepublikové písně Voskovce a Wericha, došlo také na velké poděkování od viditelně dojatého Otce
Jacka za takovou částku, o které se nikomu ani nesnilo. Poté jsme se všichni společně pomodlili a Otec Jacek nám udělil své požehnání.
Ve stanovený čas, v půl sedmé, byla zapálena společná Masarykova Vatra, za doprovodu
Smetanovy hudby Má vlast. Vatru zapálili radějovský starosta s Otcem Jackem a starostka
Tvarožné Lhoty s duchovním správcem Otcem Turkem.
Oficiální program byl zakončen společně zahranou a zazpívanou hymnou, při které
mnoho lidí neskrývalo slzy dojetí nad tímto krásným setkáním. O občerstvení – koláčky,
svařák, kafe, špekáčky – se postaraly obě obce.
Mimořádně krásného a emotivního podvečera se zúčastnilo okolo tří stovek lidí z obou
obcí, kteří si uvědomili, jak je důležitá vzájemná ochota pomoci, dobrá vůle a pěkné vztahy
mezi lidmi.

A co na to ten, který to všechno „spískal“?
„… Úprava hodin je jenom stavební změna, hlavní je dosažení vzájemného uvědomění toho, co se stalo a následná náprava v podobě setkání tří stovek lidí…
… Byl jsem rád, že se podařilo vybrat tolik peněz. Ale když jsem viděl tu spoustu lidí,
kteří přicházeli ode Lhoty ke stejně velké skupině z Radějova, byl jsem šťastný. A dokud
budu žít a vnímat, při této vzpomínce, budu mít husí kůži a jiskřičky v očích.
Za to vám všem, při babiččině památce, děkuju!“
A Radějovjané děkují Tobě, Jožko!
Anna Krhovká, Kronikářka obce Radějov
Radějov, 1.12.2020
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Přátelské setkání obcí Radějov a Tvarožná Lhota,
Vatra republiky, 27.10.2019
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Mateřská škola

„My tři králové jdeme k vám….“
Ve středu 6. ledna navštívily děti mateřské školy
místní kostel, aby se podívaly na vystavený betlém. Ve
školce se děti seznámily se svátkem Tří králů a Tříkrálovou sbírkou. U betléma v kostele si na krále zahrály.
Nasadily si papírovou královskou korunu a mohly vhodit do pokladničky andělíčkovi drobné mince, které si
z domu přinesly. Na závěr jsme si společně zazpívali
písničku „My tři králové“. Děkujeme p. G.Winklerové,
která nám kostel otevřela a pěkně nás doprovázela.
Jako poděkování za obětavou práci zdravotníkům
v nemocnici v Uh. Hradišti jsme poslali obrázky andělů
od dětí.

Zimní radovánky
Ve druhém lednovém týdnu konečně napadl sníh a tak si děti vyzkoušely jeho vlastnosti
i prakticky. Při hrách se sněhem na zahradě zjistily, že postavit sněhuláka není jen tak. Ve
třídě prováděly pokus se sněhem. Sníh a led se v teple rozpustil na vodu a tak poznaly další
skupenství vody. Tvořili jsme obrázky se sněhuláky a zimní rukavice a děti se naučily také
nová říkadla, pohybové hry a písničky se zimní tématikou.
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Krmení zvířátek s myslivci
Ve čtvrtek 21. 1. jsme se vypravili společně s myslivci panem L. Pavliňákem a P. Novákem ke krmelci pod Žerotín. Celý týden jsme si předtím ve školce povídali, jak mohou děti
pomoci zvířátkům přečkat zimu. Dověděli jsme se, že některá zvířátka v zimě spí a některá je potřeba přikrmovat, aby zimu přečkala. Děti si nanosily do školky vhodnou potravu
pro zvěř a také společně připravily pro ptáčky krmení ze semen a tuku. U krmelce jsme si
vyzkoušeli pozorování okolí dalekohledem a myslivci nám předvedli aportování loveckého
psa. Také nás seznámili s mysliveckým označením částí těla u zvěře. Během vycházek jsme
pozorovali stopy zvěře a ptáků a naučili jsme se některé ptactvo poznávat. Tímto chceme
ještě jednou poděkovat myslivcům p. Novákovi a p. Pavliňákovi za pěknou a poučnou dopolední vycházku.

Pokusy
P
k
V týdnu od 10. do 19.2 2021 jsme se pustili do zkoumání věcí kolem nás. Využívali jsme
prožitkového učení a názorně prováděli různé pokusy. Zkoušeli jsme vlastnosti věcí kolem
nás, různé proměny, vlastnosti vody, vzduchu , světla , tmy , barvy…..Probouzeli jsme u dětí
přirozenou zvědavost a zájem. Děti se tak dověděly spoustu nových věcí a poznatků, bavilo
30
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je provádět jednoduché pokusy, které si mohly vyzkoušet i doma. Vždy se těšily na další.
Postřehy z našeho zkoumání můžete vidět na fotografiích.

Uzavření MŠ a přechod na distanční vzdělávání
Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické
situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 a zakázala
osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Předškolní děti, pro které je docházka do mateřské školy povinná, se od této doby začaly vzdělávat distančně. Témata, kterým bychom se
za normálního provozu věnovali společně, připravujeme pro děti formou pracovních listů
a zábavných úkolů na různých webových stránkách a doručujeme je dětem pokud možno
bezkontaktně do poštovních schránek.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci a trpělivost. Těšíme se na návrat do školky a na
všechny děti a jejich rodiče. Doufáme, že se snad brzy uvidíme.
Za MŠ učitelky Obrtlíková L. a Nováková A.
Březen 2021
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Partyzánská 2021

Máte rádi pohyb a nebojíte se dát si do těla?
Pak právě pro vás tu máme již čtvrtý ročník běžeckého závodu Partyzánská.
Akce se koná 18.9.2021 v Radějově a je nutné se registrovat nejpozději do konce srpna.
Startovné 250 Kč jde na občerstvení pro závodníky, technické zázemí, sanitku se zdravotníky
a další. V případě okolností zrušení závodu (např. nemožnost uskutečnění akce z důvodu
nařízení vlády) se poplatek vrací, pokud byl závod zrušen s dostatečným předstihem ( což
jsou tři týdny (což jsou tři týdny).
Závod má dvě varianty - Long (38 km, převýšení 1105 km) a Short (19 km, převýšení
780 km). Je tedy zaměřený nejen na zkušené běžce, ale třeba i na začátečníky. Kratší trasa se
dá v časovém limitu, který je třeba dodržet (5h 40min.), zdolat pouhou chůzí. Na tratích je
několik hlídek, které kontrolují dodržování dané trasy, a tři občerstvovačky.
V povinné výbavě je kromě dobrých bot a zdravého rozumu i zařízení GPS (hodinky
či mobil), kde musí být uložena daná trasa závodu. (Podrobně popsáno na webu závodu.)
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Veškeré další informace včetně pravidel, mapy, registrace a případného kontaktu naleznete na webu www.partyzanska.cz.
Závod zaštiťuje zapsaný spolek Moravia Artisti Societa, z.s. ze Strážnice. Hlavními iniciátory závodu jsou Jana Javorová, Jakub Binder, Zdeněk Zvěřina, Richard Šebesta a jejich přátelé.
za organizátory Jakub Binder
Pro ty z Vás, kteří zatím nejsou přesvědčeni, že v sobě mají kousek toho soutěžního
ducha, nebo jen dostatek odvahy postavit se na startovní čáru, a přesto by si rádi závod
vyzkoušeli, je zde stručná mapka trasy. Uvidíme, zda-li Vás “procházka” nadchne natolik, že
se odhodláte přihlásit a podpořit tak jednu z místních aktivit, která se pomalu ale jistě stává
pro naši obec tradiční.

Pro ty , co nemají rádi mapy, tak trochu jiný návod :-) …..
Start – u tělocvičny, po hlavní silnici k bývalé konírně, tam se napojíte na žlutou turistickou značku, po které půjdete až nad Včelínek, na vrstevnici 330 m.n.m, kde se spustíte dolů
po lesní přibližovací cestě a dále se napojíte na modrou turistickou značku, po níž půjdete
až Zastávce U kiosku. Tam odbočíte vlevo nahoru na lesní přibližovací cestu, která povede
Vaše kroky až na vrstevnici 340 m.n.m. Zde odbočíte vpravo na cestu, po které dojdete k turistické informační tabuli. Od informační tabule se vydáte znovu dolů až k modře značené
turistické cestě, která Vás dovede až za chaty ( před Hájenku), kde v zatáčce přejdete hl. silnici a dřevěnou lávku, a dáte se nahoru cestou mezi chatami až na vrstevnici 330m.n.m., kde se
dáte doprava do lesa , (v době závodu je zde trať značená fáborky, Vy to zkušeně trefíte i bez
nich) až na cestu vedoucí na “Veselku”. Cesta Vás zavede dolů ke kiosku. Za kioskem se dáte
zpátky cestou na “Pocestky”, kde se ,cca 40 m za obrázkem směr Radějov, dáte doleva nahoru
po louce, dokud nedojdete k 1. chatě, kolem které se dostanete ke studni. U studny projdete
cestičkou nahoru mezi chaty až k silnici vedoucí k Tabuli. Od Tabule půjdete skoro až k oborové bráně. Tam se napojíte na žlutou turistickou značku, po které projdete Měsíčním údolím, až po tzv. “sopku”, kterou se vyšplháte až nahoru na kopaničářskou cestu, z které se po
300m dáte doleva směrem dolů, zpět do Měsíčního Údolí. “Měsíčňák” projdete podle žluté
turistické značky až do Mlýnků k rozcestníku “Mlýnky- Lávka”. Odtud se vydáte po modré
turistické značce kolem myslivecké chaty Lesanky nahoru až k rozcestníku VRCHY, kde
se napojíte na žlutou turistickou značku, po které půjdete až na vrstevnici 315m.n.m. Tam
se dáte po cestě doleva, kde se asi po 400m dostanete ke křížku, u něhož se dáte dolů a dojdete až k hlavní silnici vedoucí na Mlýnky. Po hlavní cestě směr Strážnice ujdete asi 200m,
a z cesty odbočíte znovu doprava na asfaltovou cestu vedoucí k Hotařské Búdě. Odtud se
vydáte po asfaltové cestě nahoru až na vrstevnici 315 m.n.m., kde se dáte doleva do Vám již
známého Fryzáckého Járku, kterým projdete až k cyklostezce pod Žerotínem. Tam odbočíte
vpravo a půjdete po cestě kolem čističky až na panelku, která končí u hlavní silnice vedoucí
do Radějova. Odtud už trefíte zpátky do cíle k tělocvičně.
Březen 2021
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Školní okénko

Školní rok 2020/2021 zahájili všichni žáci prezenční výukou. V průběhu školního roku koronavirus opět uzavřel školy a velmi tak proměnil každodenní životy žáků. Narušil docházku
a žákům ztížil výuku, která se nyní odehrává online, daleko od školních lavic a bez osobního
kontaktu se spolužáky.
Vzdělávání žáků se přeneslo do distanční oblasti pomocí platformy Microsoft Teams, která
poskytuje textovou komunikaci, video hovory, datová úložiště pro ukládání souborů a integraci dalších aplikací do tohoto prostředí. Proškolení pedagogů a seznámení žáků s touto aplikací
umožnilo další vzdělávání formou online. Zároveň mohli žáci uplatnit nabídku rychlého a stabilního internetového připojení zdarma od společnosti T-Mobile. Někteří žáci nadále využívají
k výuce školní iPady. V současné době se vzdělává on-line 100% žáků naší školy v prostředí
Microsoft Teams, což považujeme za velký úspěch. Nicméně výuka on-line zcela nenahradí
standartní způsob vzdělávání. Distanční výuka probíhá rovněž ve formě offline — komunikace prostřednictvím portálu Virtuální knihovny, emailů, telefonických konzultací, využití aplikací Messenger,
g WhatsApp
pp apod.
p
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V uplynulých měsících mohli být prezenčně vzděláváni pouze žáci prvních a druhých ročníků ve spojení se třetím a čtvrtým ročníkem v souladu s nařízením Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a protiepidemickým systémem. Musela být dodržována homogenita
skupin při výuce, nošení ochrany úst a nosu po celou dobu přítomnosti ve škole. Z těchto důvodů byl upraven rozvrh hodin bez tělesné výchovy a zpěvu. Organizace školní družiny byla
také nově uspořádána. Vznikla dvě oddělení, aby nedocházelo ke kontaktu žáků z různých
tříd. Stravování žáků je stále podřízeno přísným hygienickým nařízením i zde musela být zachována homogenita skupin.
Navzdory mnohým omezením uskutečnili žáci prvního a třetího ročníku projekt „Putování Radějovem“, zaměřeným na historii současné dění obce. Jednotlivé třídy pořádaly recitační
soutěže v online prostředí. Žáci třetího ročníku se zapojili do mezinárodně koordinované Matematické soutěže Klokan v kategorii Cvrček. Ve školní družině probíhalo zimní olympijské
klání a fotosoutěž „Moje vesnice – představ vesnici svým pohledem“. Do fotosoutěže se přihlásilo 15 dětí z mateřské i základní školy. Ceny do soutěže věnovalo Kulturní sdružení Radějov.
Děkujeme zejména paní Jindřišce Novákové za nápad, ochotu a pomoc s organizací soutěže.
Obec Radějov získala pro základní školu dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu pod názvem „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Radějov“. Záměrem bylo vybudovat multifunkční odbornou učebnu, vybavenou novým školním nábytkem, elektronickou
tabulí s příslušenstvím, kancelářskými a počítacími stroji. Školní budova bude rovněž disponovat invalidním schodolezem. Práci v nové odborné učebně oceňují nejen žáci, ale především
pedagogové.
Děkuji Obci Radějov za pozornost i starostlivost, kterou škole věnují.
Děkuji pedagogům i rodičům za spolupráci, komunikaci, trpělivost a zvládání této nelehké
situace. Přeji všem pevné zdraví a brzký návrat kobvyklému životu.
Mgr. Petra Jamná



Fotosoutěž

Porota:
David Rájecký, Věra Bučková, Rostislava Svobodová, Lucie Kucharičová, Petr Václavovič,
Romana Plačková, Jakub Kasala, Adéla Hertlová, Magdaléna Štefanková, Mili Toušovská, Mgr.
Petra Jamná, Mgr. Martin Hájek, Mgr. Jitka Prečanová a Jana Kuníková
1. místo
Diana Nováková - Radějov jako na dlani

2. místo
Anna Čellárová - Vyhlídka ze Žlebu

1. místo
René Novák - Rozhledna

3. místo
Natálie Matyášová - Zimní pohled na Radějov

Březen 2021
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1. Diana Novakova - Radejov jako na dlani

1. Rene Novak - Rozhledna
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2. Anna Cellarova

3. Natalie Matyasova - Zimni pohled na Radejov

Březen 2021
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HISTORIE HASIČSTVA V RADĚJOVĚ

Naši milí spoluobčané, než se nám rozběhne soutěžní sezona a s ní nové zážitky, dovolíme
si v tomto čísle zpravodaje přispět troškou historie z našeho SDH .
Citace z kroniky obce Radějova:
„V roce 1911 vznikl velký požár na domku Hrachovských č.10 od něhož shořelo celkem 13
chalup v Potokách i s tzv. Babylonem. Druhý požár vznikl u Jana Urbánka v Hoštákoch č.97 od
něhož shořelo dalších 8 chalup. Tou dobou byla většina chalup kryta slámou, proto hašení bylo
velmi těžké.
Bezpečnostní zařízení proti tak velkým požárům bylo velmi nedostatečné a požár obyčejně řádil a rozšiřoval se potud, pokud nenarazil na nějakou přírodní překážku. Obyčejně to byla nějaká
větší mezera mezi doškovými střechami. Lejta s vodou pod obecní šopou, kterou měl na starosti
vždy jeden radní, aby byla v pohotovém stavu, však už vypovídala, aniž by se někdo postaral o její
opravu, musela být nahrazena něčím jiným. Pořizovati nový vůz s novou lejtou by však už dnes
neodpovídalo pokročilejší době, proto dal tehdejší řídící učitel Julius Boháč podnět spolu s Janem
Břečkou, č. 22 k založení dobrovolného hasičského sboru.“
Na ustavující valné hromadě dobrovolného sboru hasičů v Radějově dne 8.října 1911 byli
do výboru zvoleni: starosta - Pavel Kotek, jednatel – Bohumil Bílek, pokladník – Julius Boháč,
náčelník – Vincenc Káčerek, podnáčelník – Tomáš Světlík, četaři – Pavel Kašpar a Cyril Zubalík, zbrojmistr – Josef Gazda. Za trubače zvoleni Tomáš Jež a Jan Pekárek.
Byl stanoven roční příspěvek členů ve výši 1 koruny a 20 haléřů.
říjnu 1911 koupila obec ruční stříkačku za 2250 Korun od firmy Mužík Prostějov. Stříkačka
byla umístěna ve farní stodole a později ve stodole na lesní zprávě.
Hasičům chyběly prostory pro uskladnění nářadí a materiálu a tak se začalo uvažovat o výstavbě hasičského skladiště. Obecní zastupitelstvo schválilo stavbu, která má stát u zvonice
vedle hospody. V roce 1914 sbor začal shromažďovat stavební materiál, ale došlo ke světovým
událostem, které se dotkly celého světa. Zápis o schůzi dobrovolného hasičského sboru v Radějově ze dne 8.září 1914 dokazuje nadcházející první světovou válku. „Členové se usnáší na
pravidelném a častějším cvičení, které se bude konat každou neděli po požehnání…
Další „zápis o schůzi“ je až 10. května roku 1919!! Jakoby pět zlých let „velké války“ jak se
jí v té době říkalo, snad ani nebylo. Sbor pokračuje v budování hasičského skladiště a znovu
shání materiál, protože ten původní se ztratil.
V roce 1921 je skladiště dokončeno a slavnostně vysvěceno. Průběh oslav byl následující:
5.00 – budíček, 7.30 sraz u skladiště a odchod do kostela „na služby Boží“, odopoledne v 13.00
uvítání sboru, 14.00 slavnostní převezení stříkačky do skladiště.
Sbor se stává spolu se Sdružením katolické omladiny hlavním nositelem kultury v obci.
Pořádá zábavy, divadla, výlety a později i maškarní plesy. To vše aby měl na pořízení hasičské
výbavy. Na obecním zastupitelstvu z 16. ledna 1924 bylo schváleno: „Sbor dobrovolných hasičů
bude míti vždy přednost před jinými spolky, kdykoliv žádati bude o povolení nějaké zábavy divadla nebo výletu.“
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9. srpna 1936 se koná v obci významná slavnost – svěcení motorové stříkačky, která byla
zakoupena od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě za 25 000 Kč. Dosavadní ruční stříkačka byla
sice v dobrém stavu, ale při požáru neměla takový efekt.
24. září 1936 zemřel ve Velkém Meziříčí Julius Boháč – zakládající člen, bývalý nadučitel
v Radějově, který svou houževnatou pílí a činností povznesl náš lid z určité zaostalosti. Kromě
založení SDH se zasloužil o založení spořitelního a záloženského spolku a také o postavení
kostela.
Po několika klidnějších letech přichází rok 1938. Slovo „válka“ se vyslovuje stále častěji.
Přichází nařízení Okresní politické zprávy v Hodoníně, připravit civilní protileteckou obranu,
která cvičila jmenované občany v této obraně spolu se členy Sboru dobrovolných hasičů. Mnoho mužů a žen odcházelo do kurzu vedeného lékařem. Přichází mobilizace mužů a tak utichá
nejen činnost hasičského sboru, ale veškerého dění v obci.
Bohužel se nám nedochovaly žádné písemnosti z poválečné doby až do téměř osmdesátých let. Za tuto dobu zaznamenal sbor mnoho změn. Například k dobrovolným hasičům
v Radějově se postupně přidávají ženy a také děti – mladí hasiči.
Díky vývoji socialistické politiky se hasičská uniforma dostává do vlivu komunistické strany. Z hasičů se stávají požárníci a z dětí, pro které je na dědině“ hasič“ jedním z mála sportovních kroužků mladí požárníci - pionýři.
Navzdory jakékoliv době a politické orientaci je nutno podotknout, že všechno, co děláme
srdcem a s láskou, má smysl. A tak je to i s námi hasiči.
Za SDH Radějov
Radka Niko

SDH ženy

Březen 2021
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Faktura za stříkačku - 1937
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JARNÍ TRADICE NETRADIČNĚ

Milý klepáči, repetáči, omladino, a i Vy dospělí kteří máte v sobě stále duši dítěte. Momentální celosvětová situace nám znemožňuje uctívat velikonoční tradice tak jsme běžně zvyklí.
Ovšem vynalézavost lidí na Moravě nezná hranic, a tak se někde loni zrodil nápad, jak tuto tradici dodržet a přitom neporušit vládní nařízení. Bohužel to zatím vypadá, že ani letos se ještě
nebudeme moci vrátit k tradičnímu klepání, a proto Vás vyzýváme k „velikonoční klepačce na
vlastních zahradách“ kde může každý hrkat sám a přitom nás bude slyšet společně.
Stanovené časy hrkání, vždy po dobu 5minut
Čtvrtek
9. dubna
18:00
Pátek
10.dubna
5:00, 12:00, 15:00, 18:00
Sobota
11. dubna
5:00, 12:00 a 18:00

Březen 2021
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Tipy na výlet

Výlet z Radějova - Na Kuželovský mlýn délka trasy ca.15 km
čas 4,5 hodiny.
Jedná se o delší trasu, ale je možno použít dráhu a jít z druhé strany, nebo nejít celou a vrátit
se z Lučiny, Kejdy ...Trasa z Radějova po žluté na Travičnou a dále po červené na Tři Kameně
Potom po zelené na Větřák . Jsme v cíli kdo má sílu otočí se jde dom, kdo chce může přejít do
Javorníka na vlak.
Javorník-Strážnice 16,33-17,22h
Radějov-Strážnice 4,47-4,54h
Strážnice-Radějov 19,00-19,08
Strážnice-Javorník 6,47-7,29
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Výlet Radějov- Měsíční údolí-Radějov ca: 8 km, 2-3 h
Zdá se, že vymýšláme pořád nové cesty a na staré dobré kašlem. Tady je jedna bez turistické značky. Červená linka je cesta bez značky. Z Radějova Fryzáckým járkem dále po cestě
směrem k lesu v rohu po lesní cestě dolů obejít chatu Janu z pravé strany na silnici doleva
k rozcestníku pokračovat po žluté Radějov obora. Dále po zelené směr Radějov
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FC SOKOL RADĚJOV

Radějovský fotbalový tým odehrál na podzim
loňského roku 10 utkání z nichž 6 vyhrál. Další
tři zápasy remizoval a pouze jedno utkání prohrál.
Sokol tak nasbíral 21 bodů při skóre 23:9, čímž se
umístil na 2. místě za vedoucím KEN Veselí, na
který ztrácí pouhé 3 body. Nejlepším střelcem
týmu je Petr Šmach, který zaznamenal 11 branek.
Poté přišlo nařízení od vlády ČR a veškerá činnost
Sokola byla pozastavena. Hráči se připravují individuálně a čekají na znovu povolení vlády, aby
mohli trénovat! Věřme, že to bude již brzy!
za FC SOKOL RADĚJOV
Vladimír Svejkovský



KULTURNÍ SDRUŽENÍ

První čtvrtletí letošního roku se bohužel veze na stejné vlně proticovidového opatření jako
to loňské, a tak většina kulturních akcí, které jindy oživují dění naší vesnice, zůstala „u ledu“.
V tuto dobu už za sebou míváme odtančeno na plesech všech místních spolků, obveseleni
fašaňkovou obchůzkou se po 40-ti denním půstu těšíme na nadcházející Velikonoce tvořením
jarních dekorací na velikonočních dílničkách pravidelně pořádaných v ZŠ Radějov. S příchodem jara a silnějších hřejivých slunečních paprsků všichni věříme a doufáme, že všechna omezení postupně odezní a my tak budeme moci v létě uspořádat výstavu, která je vždy nedílnou
součástí Cyrilometodějské pouti.
A jakou že výstavu plánujeme pro letošní rok?
Fotosoutěž s názvem “Představ svou vesnici svým pohledem”, která proběhla ve školní družině a jejíž výsledek je součástí tohoto čísla, měla velký úspěch a nadchla nejednoho dospěláka.
Proto jsme se rozhodli dát příležitost Vám všem! Teď, když není moc příležitostí vyrazit do
vzdálenějších koutů ČR, ba co víc, ani za hranice okresu, pojďme se podělit o krásná místa,
která máme u nosu. Přijměte toto sdělení jako výzvu a vyražte s foťákem za ploty Vašich zahrad
a foťte a foťte a foťte! Včas Vás budeme informovat o bližších podrobnostech a sběru fotografií
pro výstavu. Jedinou podmínkou je, aby vyvolaná fotografie měla přinejmenším rozměr formátu A4. Fotografií může jednotlivec dodat i více. Ti z Vás, kteří z nějakého důvodu nemohou
fotit, nemusí smutnit! Výstavu bychom rádi doplnili o jakékoli rukodělné práce našich občanů.
Je tedy jen na Vás, s čím se pochlubíte!
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Jak vidíte, kulturní sdružení opravdu nezahálí. Kromě toho, že přispělo všem zúčastněným
dětem ve fotosoutěži drobnou cenou, odměnilo i děti za účast v soutěži Zpěváčci Strážnicka
Vaška Harnoše 2021, která letos proběhla online formou, tedy videonahrávkou z domácího
prostředí.
Dále spolupracuje kulturní sdružení se spolkem iFolklor na rozsáhlejší videodokumentaci
šití, údržby a oblékaní krojů. Více o tomto projektu se dozvíte v některém příštím zpravodaji.
A nakonec ještě jedna výzva! Pokud máte nápad nebo tip na nějakou zajímavou akci, která
Vám v obci chybí, chtěli byste ji uskutečnit a jste ochotni se také trochu spoluúčastnit na její
organizaci, dejte nám vědět! Třeba na mail našeho zpravodaje: zpravodajradejov@seznam.cz.
Za kulturní sdružení Jitka Lekešová



Svoz odpadů

Komunální odpad (popelnice) se vyváží vždy v pátek v sudém týdnu.
Termíny svozů pytlů - vždy poslední pátek v měsíci při vývozu popelnic:
26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 31.12.,
Březen 2021
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Andrej Cellar

Ondřej Lekes - Cestou do školy
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Dopravní prostředky a stroje, Radějov, foto Pavlik Mezihorak
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Erika Reznaková - Sunshine
Zpravodaj obce Radějov. Vyšlo 30. 3. 2021 v nákladu 320 ks. Vydává Obec Radějov
Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz.

