Slovo starosty
Milí spoluobčané,
Máme za sebou těžké týdny plné obav a hlavně omezení.
Ze dne na den jsme se museli vzdát kulturních akcí,
sportu a dalších aktivit s přáteli a rodinou. Mimo
volnočasových aktivit se mimořádná opatření dotkla i
fungování našeho úřadu. Náš úřad zůstal, s upravenými
úředními hodinami, otevřen pro naše občany. Zavedli
jsme okamžitá opatření, které mají chránit zdraví našich
zaměstnanců, ale přitom uspokojit potřeby obyvatel naší
obce. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří neváhali a pomohli nám při
zajištění ochranných pomůcek pro naše občany. Dále
děkuji všem občanům, kteří nabídli pomocnou ruku při
zvládání problémů v době koronavirové krize. V neposlední řadě děkuji za
svědomité dodržování vládních nařízení, čímž jste přispěli k úspěšnému
zvládnutí tohoto složitého období. Dle dostupných informací nebyl nikdo
z našich občanů virem nakažen. Zároveň mi dovolte připomenout, že jsme tu
pro Vás, život na úřadě se nezastavil a vrací se zpátky do doby před
nouzovým stavem.
Život se nám tedy pomalu vrací k normálu. Děti z mateřinek a prvního stupně
se vrátili do školy. Sportovci mohou využívat hřiště, čtenáři si už opět mohou
zajít do knihovny pro nějakou zajímavou knihu…přesto se nás situace kolem
koronaviru nepříjemně dotkla. Špatnou zprávou je, že i přes zlepšování
epidemiologické situace jsme bohužel museli zrušit oblíbené kulturní akce.
Mezi nimi ty, na které jsme se vzhledem k jubilejnímu roku, nejvíce těšili,
Posvícení a Den obce. Věřím, že tyto akce si ve zdraví a pohodě užijeme v roce
2021.
Za pár dní nám začíná léto. Užijme si ho v přírodě, s rodinou a lidmi, které
máme rádi. Závěrem bych vám chtěl všem popřát krásné prožití léta,
pohodovou dovolenou a dětem slunné a veselé prázdniny. Věřím, že tyto
prázdniny si užijeme bez ochranných roušek a dalších omezení, které nás
provázely v uplynulých měsících.
Přemysl Schindler
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SYMBOLICKÝ DÁREK K 700.LETŮM OBCE

Podtácek pro každé číslo popisné, jako
vzpomínku na výročí naší obce. Další upomínkové
předměty bude možné zakoupit na letošním Dni
her a na Dni obce 2021

ZE ZASTUPITELSTVA
Od posledního vydání zpravodaje se uskutečnilo jedno řádné zasedání
Zastupitelstva obce a to dne 27.4.2020 v prostorách Komunitního centra OÚ
Raduň. Zastupitelstvo bylo ovlivněno koronavirovou pandemií, proběhlo za
zpřísněných hygienických a bezpečnostních podmínek.
Předkládáme nejdůležitější body:
ZO projednalo a schválilo:
Zastupitelstvo schválilo závěrečnou zprávu inventarizační komise ZŠ
a MŠ Raduň, příspěvkové organizace.
Na doporučení finančního výboru Zastupitelstvo přidělilo
programovou dotaci na rozvoj kultury a sportu v obci ve výši
120.000,-Kč. Byla předložena jediná žádost, a to od TJ Raduň.
Zastupitelé schválili záměr prodeje starých kontejnerových van, které
nebyly obcí využívány. V době uzávěrky zpravodaje, již byly
kontejnery prodány, za cenu 12.000, -Kč za jeden kus.
Zastupitelstvo schválilo žádost o předběžný souhlas s umístěním
základové stanice Vodafone na budově školy. Touto stanicí by mělo
dojít k posílení mobilního signálu v rámci obce.
Zastupitelstvo schválilo koupi části pozemku parcelní číslo 783/6, k.ú.
Raduň.
Pandemie koronaviru a obecní finance
Dnešní nelehká doba se dotkla z hlediska financí i naší obce. Již dnes víme, že
obecní rozpočet bude na straně příjmu, z důvodu vládních škrtů, krácen o
částku cca 4 mil. Kč.
Nicméně, díky dobrému hospodaření obce v minulém roce, můžeme do
budoucna pokračovat v námi plánových investičních akcích:
 Probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení na
akci Visutá lávka nad potokem Raduňka a opravu chodníků na ulici
Raduňský zpravodaj
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Gudrichova po ulici Růžovou, Tímto projektem by měla být vyřešena
nebezpečná dopravní situace na křižovatce u obchodu.
Příprava projektové dokumentace na opravu chodníků v rámci obce.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na
odkanalizovaní lokality Na Vyhlídce a ulice Polní a Komárovská.
Rekonstrukce bytového domu na ulici Gudrichova-sanace základu
budovy, oprava střešní konstrukce a výměna krytiny a zateplení
budovy. Tyto opravy budou prováděny postupně v několika etapách.
Výstavba přístřešku na nové zastávce Jednota.
Plánujeme doplnění herních dětských prvků v rámci obce.

Úpravy zelených ploch
Děkujeme všem občanům, kteří se starají o předzahrádky před svými
nemovitostmi a tím přispívají ke krásnějšímu obrazu naší obce. Vnímáme, že
těchto občanů je čím dál více a pevně věříme, že tento trend bude zdárně
pokračovat.
Klid v obci
Poslední dobou se množí podněty našich občanů stěžujících si na
nedodržování nočního a pracovního klidu v naší obci.
Prosíme tedy všechny občany, aby se řídili Obecně závaznou vyhláškou obce
Raduň č. 3/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Mimo
jiné z této vyhlášky vyplývá, že je nutné dodržovat noční klid od 22:00 do
06:00. A dále pak o svátcích a nedělích dodržovat noční a pracovní klid od
06:00 do 09:00 a od 12:00 do 22:00.
Raduňský zpravodaj
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Myslivci uklízeli kolem Raduně

Místní myslivecký spolek „Maršovec“, který hospodaří na katastrech obcí
Kylešovice, Raduň, Vršovice a Chvalíkovice zahájilo svou činnost už tradičně,
jarním sběrem a úklidem odpadků, které jejich spoluobyvatelé naházeli do
příkopů kolem komunikací z Raduně do Kylešovic, z Vršovic do Chvalíkovic,
z Chvalíkovic do Kylešovic, břehy potoka „Raduňka“ od Raduně po
mysliveckou chatu a areál raduňských rybníků. Přes to, že tuto činnost
provádějí každoročně, tak i letos sesbírali několik desítek pytlů odpadků
všeho druhu.
V době, kdy v každé obci jsou kontejnery na plasty, papír a sklo, je s podivem,
kolik lidí o tom snad stále “neví“ a neustále se ještě chovají, tak nějak
“nestandartně“!
Za spolek Maršovec
Radomír Illík
Uklízejte si po svých pejscích

Výmluvy, proč psí exkrementy nesbírat, všichni známe. Třeba že jsou tak
malé, že vlastně nemá cenu je sbírat. Bolí nás záda a kolena, takže se k nim
ani neohneme. A nakonec, není to spíš povinností technických pracovníků
obce, tedy úklidové čety? Ne, je to opravdu jen naše povinnost. A slušnost.
Naše obec pravidelně zásobuje odpadkového koše sáčky určené pro psí
exkrementy. Určitě je nechcete potkat volně odložené vedle trávníku
dětského hřiště nebo na procházce v zámeckém parku.
Nejde tu samozřejmě jen o estetické hledisko. Vzhledem k psí stravě je psí
trus docela velkou biologickou náloží,
která své okolí znehodnocuje. Bakterie
a viry v psím trusu se nevyplatí brát na
lehkou váhu. Jsou velice škodlivé pro
zdraví člověka i zvířat i pro přírodu
kolem nás. Rozkládají se velmi pomalu,
usazují se v půdě, může je rozmočit
první déšť.
Stanou se problémem, kterého se dá
zbavit jen obtížně. Proto apelujeme na
naše občany, kteří venčí pejsky, aby
dbali na úklid po svém čtyřnohém
příteli, a to i v odlehlejších lokalitách v naší obce (Panské rybníky, cesta ke
hřbitovu, zámecký park a jiné).
Raduňský zpravodaj
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NOVĚ V OBCI
BIO ODPAD-nová služba pro občany

Obec zajistila novou službu pro občany Raduně-SVOZ BIO ODPADU
Podmínky svozu:
-velká popelnice 240 l (nutnost koupit)
-svoz 2x za měsíc zajišťují TS Opava s.r.o.
- cena 131 Kč za měsíc (za dva svozy)
V případě zájmu nebo upřesnění podmínek
kontaktujte
TS Opava s.r.o., paní Kremrovou-tel.553 759 124
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PRO OBEC RADUŇ

Nový bezdrátový rozhlas a elektronická siréna
V dubnu 2020 byl v obci
realizován projekt
Protipovodňová opatření
pro obec Raduň, v rámci
kterého byl instalován
bezdrátový rozhlas - digitální
ústředna, 27 hlásičů,
elektrocentrála, elektronická
siréna a byl vytvořen nový digitální povodňový plán.
Projekt zahrnoval dvě části: vytvoření digitálního povodňového plánu a dále
vybudování místního výstražného a varovného systému. Výstražný
a varovný systém představuje především nový bezdrátový obecní rozhlas
s vysílací ústřednou umístěnou v budově OÚ Raduň.
Součástí projektu bylo také pořízení elektronické sirény na střeše Hasičské
zbrojnice. Výstražný a varovný systém umožňuje jeho využití vedením obce
i dálkově integrovaným záchranným systémem v případě vzniku mimořádné
události (např. při povodni apod.) pro informovanost obyvatel obce. Dále
bude používán k vyhlášení poplachu pro výjezdovou jednotku SDH Raduň.
Obecní rozhlas je rovněž využíván k běžné informovanosti občanů. Projekt
realizovala na základě výsledků zadávacího řízení firma EMPEMONT s.r.o.
z Valašského Meziříčí ke spokojenosti obce v průběhu dubna 2020.
Raduňský zpravodaj
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Veřejná zakázka činila částku 1 638 311 ,- Kč včetně DPH. Administraci
projektu zajistila obci firma ENVIPARTNER z Brna, rovněž ke spokojenosti
obce.
Obec financovala z vlastních prostředků částku 491 493 ,- Kč a účast státního
rozpočtu/dotace činila částku 1 146 818 ,- Kč, kterou poskytlo Ministerstvo
životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020.
V případě, že hlášení rozhlasu je z vaší ulice špatně slyšitelné, prosíme
o zpětnou reakci na OÚ Raduň. Děkujeme.
NOVÝ FEKÁLNÍ VŮZ

Obcí byl pořízen plánovaný nový fekální vůz. Tento stroj bude využíván pro
potřeby občanů, majitelů neodkanalizovaných domácností a zároveň pro
potřeby nové čistírny odpadních vod.
Zakoupili jsme fekální vůz značky Meprozet o objemu 9 m³. Tento vůz obci
dodala firma Agrotip Opava s.r.o., která nabídla nejnižší cenu 723 282,-Kč.
Obsluhu soupravy budou zajišťovat techničtí pracovníci obce, pan
Beinhauer a pan Majíček. Majitelé neodkanalizovaných nemovitostí budou
vyzváni ke společné schůzce, na které budou dojednány podrobnosti a
podmínky vývozu jejich nemovitostí.
Obec plánuje tuto službu zahájit v průběhu letních měsíců.

Raduňský zpravodaj
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Nová kavárna JINAKafe

Navštivte novou kavárnu v krásném
prostředí zámecké sýpky. Můžete
ochutnat výbornou zmrzlinu, makronky
a zákusky vyrobené přímo v kavárně.
Vysoké letní teploty si žádají pořádné
osvěžení, v zámecké kavárně se čepuje
pivo Nachmelená opice a domácí
limonády.

Poplatek za psa
Upozorňujeme všechny majitele pejsků, že
30. června 2020 uplyne termín zaplacení poplatku za psa
ve výši 200 Kč. Učiňte tak na obecním úřadě nebo zasláním
na účet 4129821/0100, VS číslo popisné. Děkujeme.

Zelený odpad-tráva a listí
Středy 10-17 hodin
Soboty 9-12 hodin
od 21.března 2020
V areálu Hladíkovce za obecním úřadem.
Do kontejneru na zelený odpad nepatří větve, hlína a
kamení! Od nového roku se zvedl obci poplatek za
likvidaci zeleného odpadu. V případě nedodržení
pravidel bude muset být likvidace zeleného odpadu
zpoplatněna i pro občany.

Raduňský zpravodaj
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KULTURNÍ AKCE
Z důvodu Nařízení vlády ČR v důsledku pandemie koronaviru a rozhodnutí
Zastupitelstva obce je zrušena tradiční, kulturní akce, Den obce.
Nařízení vlády omezuje při kulturních akcích počet osob na maximálně 500.
A zároveň je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky, které nelze
na Den obce zabezpečit. Toto nařízení negativně ovlivnilo červnové akcePosvícení a Den obce.
Letošní Den obce měl být oslavou 700.let vzniku obce Raduň. Tuto akci jsme
si chtěli všichni užít, ale bohužel pandemie koronaviru nám toto neumožní.
Již nyní je v jednání přesun všech interpretů na Den obce 2021, který
se bude konat 19.6.2021. Rovněž Posvícení se muselo obejít bez oblíbených
kolotočů a sportovního, fotbalového utkání „Svobodní – ženatí“, z důvodu
zpřísnění hygienických podmínek, v době, kdy se tyto akce plánovali.
Dali jsme přednost zdraví občanů a pevně věříme, že si oslavy užijeme
v příštím roce.
Jako náhradu pro Vás připravujeme 4.9.2020 Benátskou noc
pro dospělé a následující den 5.9.2020 proběhne Den her pro děti.
Prosba pro starší spoluobčany
K příležitosti výročí obce, prosím o pomoc občany, kteří jako pamětníci
vlastní starší fotografie Raduně nebo dopisy, které Raduň zmiňují, o půjčku
těchto předmětů. Tyto budou nakopírovány, naskenovány a ihned na místě
vráceny.
Ráda bych, v součinnosti se státním zámkem Raduň a paní kastelánkou
Marketou Kouřilovou, uspořádala výstavu historických fotografií Raduně
v Komunitním centru OÚ Raduň, která bude volně přístupná pro všechny
raduňské občany. Výstava je plánována na podzimní měsíce letošního roku.
Kontaktní osoba Radka Bártová-obecní úřad Raduň
email:radka.bartova@radun.cz, tel č.553 796 124.
Děkuji za pomoc všem ochotným „raduňákům“

Raduňský zpravodaj
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PLÁNOVANÉ a KONANÉ AKCE V KOMUNITNÍM CENTRU
Bylinkový workshop v Komunitním centru Raduň
Skvělé odreagování přinesl účastnicím bylinkový workshop. Neodcházely
jsme domů s prázdnou, ale se vzorkem sirupu z bylinek, který jsme si samy
vyrobily. V úterý 16.června 2020 jsme se sešly na workshopu, který se týkal
bylinek. Dobré rady a tipy měla pro nás nachystané odbornice na bylinky
paní Hana Rádková. Použily jsme samé užitečné bylinky -levanduli a šalvěj–
které lze použít při každodenním vaření. V letošním roce plánujeme
v Komunitním centru další workshopy s paní Rádkovou. O akcích budete
včas informováni.

Přednáška Zahrada pro radost, potěšení i užitek
Akce se bude konat 23.6.2020 od 17 hodin
v Komunitním centru obecního úřadu
Raduň. Přednáška bude doprovázena
barevnými
diapozitivy
s výkladem:
zahrnuje úpravu zahrad, předzahrádek,
balkonů, teras, oken, pěstování ovoce,
zeleniny, květin, okrasných dřevin v
průběhu celého roku.
Přednášet bude MVDr. Stanislav Kubesainstruktor ČZS, představitel ZO ČZS Malé Hoštice, územní rady ČZS Opava,
člen republikové rady ČZS,
Přednáška je zdarma. Přijďte načerpat inspiraci pro vaše zahrady.

Raduňský zpravodaj
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
LETNÍ KINO

Na kino pod širou oblohou se můžete těšit 8. srpna 2020
ve 21 hodin na fotbalovém hřišti. V plánu je zhlédnout
americkou komedii Jumanji: další level. Film je pro celou
rodinu.
Jumanji: Další level je akční film z roku 2019, spadající
do žánrů akční, dobrodružný a komedie. V hlavních
rolích Karen Gillan, Dwayne Johnson a Danny DeVito

ZÁJEZD DŮCHODCŮ

Tato tradiční akce pro starší občany, se
ponese v duchu oslav 700.let naší obce.
Tentokrát poznáme krásy našeho kraje.
Navštívíme raduňský zámek s dopoledním
kafíčkem v kavárně v zámecké sýpce,
s venkovním posezením. Další program se bude odvíjet podle počasí, za
slunečného počasí navštívíme Arboretum v Novém Dvoře, v případě
deštivého počasí je v plánu památník II.
světové války v Hrabyni.
Akce, určena pro raduňské seniory,
proběhne 8.září 2020.
Případní zájemci, hlaste se na OÚ
Raduň osobně nebo telefonicky
553796124

Raduňský zpravodaj
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DEN HER pro děti i dospělé

Den věnovaný především dětem nás čeká 5.září 2020 od 14hodin.
Nejen děti, ale všechny věkové kategorie mohou poměřit své síly
v různorodých disciplínách. Své dovednosti
můžete prověřit na lanových překážkách, ve
střelbě a v postřehových a rychlostních
hrách. Pro každé dítě, které disciplíny zdolá,
krásy
máme
odměnu!
Chybět nebude skákací hrad, malování na
obličej, projížďka lodičkami na nádrži i
spousta dalšího. Pro návštěvníky bude
přichystáno občerstvení.
Již třetí ročník Dne her se uskuteční na
fotbalovém hřišti v Raduni.

PORADNA PRO OBČANY
Zajišťuje Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Každé první pondělí v měsíci od 12:30-14:30 je Vám k dispozici
v Komunitním centru OÚ Raduň a to bezplatně!
 Nevíte si rady s tím, jak vyřídit některé záležitosti na
úřadech (např. vyřízení důchodu, sociálních dávek apod.)?
 Chcete znát svá práva a povinnosti např. v práci, na
úřadech?
 Potřebujete se poradit, jak se zachovat při různých
situacích
doma? (rozvádíte se, zadlužili jste se)
Poradenství je poskytováno v široké škále oblastí.
Zavolejte si sociální pracovnici tel. 605 292 252, 595 054 000
Není nutno si domlouvat osobní setkání předem, můžete využít výše
uvedených konzultačních hodin bez předchozího objednání.
Více informací naleznete na webových stránkách www.css-ostrava.cz v
sekci Rodinná poradna.

Raduňský zpravodaj
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ZE ŽIVOTA SPORTU
FOTBALOVÁ ŠKOLA V RADUNI

Dne 25.6.2020 na fotbalovém hřišti proběhne nábor nových talentů do
fotbalu r.2012,2013,2014,2015,kterým nabízíme tréninky prvních
"fotbalových krůčků"
NABÍZÍME: -sportovní využití vašich dětí ve volném čase
-tréninkové zázemí
-kvalifikované trenéry
-sportovní trénink zaměřený na všeobecný tělesný
rozvoj se specializací na fotbal
ZAMĚŘENÍ TRÉNINKU: - základní pohybové dovednosti
- průpravné hry
- zábavná průpravná cvičení
KDY A KDE:
- letní období - čtvrtek 16:30-17:30 hodin (hřiště TJ Raduň)
- zimní období - čtvrtek 16:30-17:30 hodin (tělocvična v ZŠ Raduň)
INFORMACE PODAJÍ: Pokud chcete svého syna(dceru) do fotbalové školy
přihlásit, přijďte na některý z tréninků či zavolejte našim trenérům.
kontaktní osoba - trenér školičky - Marek Rubý - 776515454
TJ RADUŇ
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Vážení rodiče a občané,
touto cestou bych Vás ráda informovala o dění v naší
příspěvkové organizaci v době, kdy se žákům uzavřely a
znovuotevřely dveře škol.
Mateřské školy
Mateřské školy ve Chvalíkovicích, Raduni a Vršovicích přerušila předškolní
vzdělávání a provoz na základě malého počtu dětí. Jako poslední uzavřela
svůj provoz mateřská škola v Raduni dne 20. 3. 2020. Rodiče dětí měli tak
možnost žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let. V době přerušení provozu
mateřských škol probíhaly ve všech školkách opravy vnitřních prostor, které
byly původně plánovány na letní období. Zaměstnanci mateřských škol se
v průběhu uzavření školek věnovali dezinfekci všech prostor, ve spolupráci
s vedením školy naplánovali a zrealizovali zápis dětí do MŠ, připravily
prostory školek ke znovuotevření. Na základě vydaného manuálu MŠMT
jsme zpracovali organizační a hygienická pravidla pro zahájení provozu
školek, který byl zahájen ve středu 13. 5. 2020. Poděkování patří všem
pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školek za odpovědný
přístup k pracovním povinnostem v době koronaviru.
Základní škola
Na základě vládního nařízení ze dne 11. 3. 2020 nebyla žákům umožněna
osobní přítomnost ve škole. Následující týden byly zveřejněny týdenní plány
učiva na webových stránkách školy pro jednotlivé třídy. V průběhu
vzdělávání na dálku začala v některých předmětech a ročnících probíhat
online výuka. Všem rodičům patří poděkování za spolupráci, za jejich
pozitivní přístup a za zvládnutí této nelehké situace při individuálním
vzdělávání.
Postupným rozvolňováním opatření byla dobrovolná výuka opětovně
zahájena 12. 5. 2020. Byla určena žákům 9. ročníku za účelem přípravy na
jednotné přijímací zkoušky na střední školu. Příprava na přijímací zkoušky
probíhala dvakrát týdně, a to do čtvrtku 4. 6. 2020. Hlavní pozornost byla
věnována českému jazyku a matematice. Vznikly tak 3 školní skupiny
s maximálním počtem 15 žáků. Celková dotace hodin pro jejich přípravu ve
škole činila 40 hodin. Jednotné přijímací zkoušky proběhly v pondělí 8. 6.
2020.
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Druhá vlna nástupu do školy se týkala žáků 1. až 5. ročníku. Od pondělí 25. 5.
2020 probíhají vzdělávací aktivity každý pracovní den. Přítomnost žáků ve
škole je dobrovolná. O přítomnosti všech žáků ve škole vždy rozhodovali
zákonní zástupci na základě zvážení rizikových faktorů v souvislosti s
nemocí COVID - 19. Odpolední aktivity ve školní družině byly umožněny
žákům 1. – 3. ročníku ve školních skupinách, které musí být neměnné.
Třetí vlna rozvolňování umožnila nepovinnou osobní přítomnost žáků 6. – 8.
ročníku rovněž formou školních skupin. Vzdělávací aktivity žáků vyššího
stupně probíhají od pondělí do čtvrtku podle stanoveného harmonogramu.
Pedagogové po dobu mimořádného opatření průběžně žákům připravovali a
dodnes připravují studijní plány. Vedou ve školních skupinách dopolední a
odpolední aktivity, zajišťují i nadále distanční výuku žákům, kteří nemohou
být přítomni ve škole. Pedagogové se podílejí na tvorbě strategie školy, která
se stane důležitým ukazatelem dalšího rozvoje naší školy v zásadních
oblastech vzdělávání. Nezbytnou součástí celého procesu je plnění
administrativních záležitostí týkající se pedagogické činnosti. Poděkování
patří učitelům za náročnou práci v době distanční výuky.
Poděkování rovněž patří všem správním zaměstnancům základní školy, kteří
se v průběhu nepřítomnosti žáků aktivně podíleli na úklidu po malování tříd
a úklidu skladů. Součástí jejich pracovních povinností byla a stále trvá
zvýšená a důsledná dezinfekce všech prostor školy. Stejný režim v době
uzavření školy probíhal i ve školní jídelně, která zahájila svůj provoz
s nástupem žáků 9. ročníku.
Za uplynulé období po otevření školy vzniklo ve škole celkem 17 školních
skupin. Celkový počet žáků 1. – 9. ročníku k dnešnímu datu čítá 208, což
představuje 74% z celkového počtu žáků ve škole.
Předání vysvědčení za druhé pololetí
V pátek 26. 6. 2020 bude slavnostně ukončeno 2. pololetí školního roku
2019/2020 předáním vysvědčení. Hlavním důvodem předčasného ukončení
školního roku je realizace plánovaných stavebních oprav v budově „B“ a „C“.
O konkrétním postupu a způsobu předávání vysvědčení vás budeme
informovat prostřednictvím sdělení v žákovských knížkách přítomných žáků
ve škole a webových stránek naší školy.
Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání na konci druhého pololetí ve
všech povinných i volitelných předmětech na vysvědčení se bude
řídit vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve
druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Raduňský zpravodaj
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Fotodokumentace za uplynulé období
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Informace pro „cizí strávníky“
Od pondělí 29. 6. 2020 do pátku 10. 7. 2020 bude obnoveno vydávání obědů
do jídlonosičů pro cizí strávníky (výdej z rampy školní jídelny). Zájemci se
mohou znovu telefonicky přihlásit k odběru obědů u vedoucí školní jídelny,
telefon 553 796134.
Na konci hlavních prázdnin, tedy od pondělí 24. 8. 2020 bude opět obnoven
výdej obědů pro cizí strávníky formou výměny jídlonosičů. Hlavním
důvodem této změny jsou hygienické a organizační podmínky provozu
stravování. Více informací vám sdělí vedoucí školní jídelny.
Provoz obecní knihovny v průběhu prázdnin
Provoz obecní knihovny v budově základní školy
v průběhu hlavních prázdnin bude přerušen z důvodu
plánovaných stavebních oprav v budově „C“.
Předpokládané znovuotevření obecní knihovny je
naplánované na druhou polovinu srpna 2020.
Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň
Pozvánka
Srdečně zveme všechny děti, jejich rodiče
a příznivce ZŠ v Raduni na tradiční
POHÁDKOVÝ LES
Akce se bude konat v neděli 21. 6. 2020
od 14.00 do 16.00 hodin
Start je u ZŠ v Raduni, startovné je 30 Kč.

Po splnění jednoduchých úkolů, které budou
dětem dávat pohádkové bytosti v raduňském
parku, čeká na děti na konci trasy pěkná odměna. V případě
nepříznivého počasí akce odpadá. Z důvodu bezpečnosti,
prosím, dodržujte hygienická pravidla nařízená státem.
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ

Raduň 1320–2020
Vážení a milí Raduňští,
jak jistě víte, vaše obec a místní šlechtické sídlo
letos slaví sedm set let své existence. Takto důležité jubileum se stalo
příležitostí, abychom na zámku připravili nové zážitky a akce, jejichž
smyslem je nabídnout kultivované prožitky spojené se sedmisetletou historií
Raduně.
Výročí se stalo podnětem k tomu, abychom obnovili významnou
zemědělskou událost, a to dožínky. Raduňské zámecké dožínky byly tradiční
slavností, během níž přijímala od zaměstnanců velkostatku dožínkový věnec
sama hraběnka Luisa. Nechali jsme se inspirovat tímto důležitým rituálem
představujícím vyvrcholení zemědělského roku a ve spolupráci s Národním
zemědělským muzeem Ostrava se od jara staráme o políčko, na němž
pěstujeme staré odrůdy zemědělských plodin, jako například žito, luštěniny,
kopr, zeleninu aj. Vrcholem našeho snažení bude dožínková slavnost, která
se uskuteční 15. 8. Během programu uvidíte ukázky historických strojů
používaných při sklizni. Sami si můžete vyzkoušet vázání snopů, povřísel,
jízdu na slavnostním voze. Chybět nebude hudba, tanec ani dožínkové koláče.
V programu si přijdou na své i rodiče s dětmi.
Další novinkou je celoroční gastronomický cyklus s názvem Čtvero
ročních období, který přiblíží, jak se v průběhu roku měnilo menu lokální
aristokracie. První, jarní díl proběhl virtuálně 25. 4., letní pokrmy vám
představíme snad už u nás 11. 7. Podzimní menu se bude podávat 29. 8.
v rámci Hradozámecké noci a zimní spojíme s Hubertovými slavnostmi
a přijde na řadu 28. 11. Povídání o šlechtickém jídelníčku a ochutnávky jídel
připravujeme ve spolupráci s týmem experimentální retrogastronomie
Slezské univerzity v Opavě. Zájemcům o tento zážitek doporučujeme včasnou
rezervaci.
K dobrému jídlu patří i dobré pití. Vína rodinného vinařství Pod Ořechy
z Dolních Bojanovic můžete poznat 25. 7. v romantickém prostředí
zámeckého nádvoří a horní terasy hradeb. Další degustace se odehraje na
začátku podzimu, konkrétně 19. 9. Druhý ročník zámeckého vinobraní se
uskuteční v krásném prostředí zámeckého parku a oranžerie a nabídne
vybraná vína z několika malých rodinných moravských vinařství. Pokud by
nepřálo počasí, přesuneme se do vnitřních prostor zámeckého areálu. Obě
akce probíhají ve spolupráci s týmem Hradeckého slunovratu.
Raduňský zpravodaj
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Letošní Hradozámeckou noc, která připadne na 29. 8. chceme věnovat
dalšímu významnému výročí. Před dvěma sty lety se v blízké Opavě setkaly
hlavy států a diplomaté s cílem utlumit nepokoje v Neapoli. Událost, která
vešla do dějin pod názvem Opavský kongres, měla vedle politické také rovinu
společenskou. Mimo kongresová jednání se účastníci, diváci i posluchači
chtěli bavit a právě svět jejich zábavy chceme přiblížit naší slavností. Můžete
se těšit na příjezdy delegací pruského korunního prince, rakouského císaře,
ruského cara a anglických a francouzských diplomatů. V podvečer zahájíme
v oranžerii empírové soirée, slavnost s dobovou hudbou, tancem, ukázkou
módy a již zmíněnou ochutnávkou podzimních šlechtických jídel.
Opavský kongres znovu připomeneme 10. 10. Majitel Raduně, hrabě
Jan Larisch-Mönnich, poskytl ve svém opavském aristokratickém paláci
ubytování caru Alexandrovi. Zajímalo by vás, jakými pokrmy ruského
monarchu hostil? Čeká na vás zážitkové odpoledne s povídáním o době
kongresové, ukázkou dobového stolování a také ochutnávkou menu z první
poloviny 19. století. Upozorňujeme, že tato akce je kapacitně omezena.
Samozřejmě se můžete těšit na tradiční zámecké akce, ať už jde o
prázdninové programy pro rodiče s dětmi (Raduňské radovánky), nebo Noc
duchů a strašidel (31. 10.) či Vánoce na raduňském zámku, které pro vás
připravíme v adventním čase.
Věříme, že vás některá z našich akcí zaujme, a těšíme se na setkávání s vámi.
Mgr. Marketa Kouřilová
kastelánka

Fotograf Martin Janošek
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LEVANDULOVÝ SIRUP
RECEPT Z BYLINKOVÉHO WORKSHOPU
Co potřebujete: střední miska rostlinek levandule (stonky i květy),
1,5l vody,2citróny,1kg cukru, kyselina citrónová 20g
 Do hrnce si dáme vodu, levandulové květy a na plátky nakrájený
citrón. Směs přivedeme k varu a cca 5minut povaříme. Poté
necháme vychladnout a 24hodin louhovat.
 Druhý den sirup přes jemné plátýnko přecedíme a dáme do hrnce.
Přidáme krupicový cukr a kyselinu citrónovou. Sirup zahříváme na
nízký stupeň do úplného rozpuštění cukru.

TIP: Pokud si doma chcete vytvořit domácí levandulovou limonádu, stačí
do sirupu nalít perlivou nebo neperlivou vodu, přidat kostky ledu,
několik plátků citrónu a dozdobit čerstvými bylinkami (máta)
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