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Slovo starosty

Milí spoluobčané ,
rok 2020 se nezadržitelně chýlí ke konci a vy jste otevřeli
první stranu posledního letošního Raduňkého zpravodaje.
Náš obecní vánoční stromeček u mateřské školky už zase
svítí, což nám dává jednoznačně najevo, že tu za pár dnů máme Vánoce a že
se nezadržitelně blíží konec nelehkého roku 2020. Minulý rok jsme vánočně
dozdobili hlavní ulici v naší obci. Letos jsme pořídili novou světelnou
výzdobu vánočního stromu a obecního úřadu. Doufám, že jsme tím přispěli
k slavnostní vánoční atmosféře v naší obci.
Jako každoročně budeme bilancovat jaký ten uplynulý rok byl, co se nám
povedlo, co se přihodilo. Dovolte mi tedy, abych zde krátce shrnul, co se v
naší obci událo během roku 2020. Letošní rok měl být pro nás rokem oslav
700 let založení obce. Měli jsme pro vás připravenou plnou řadu
upomínkových předmětů, které pro vás byly nachystány na Den obce. První
vlaštovkou byl kalendář na rok 2020 s památečním podtáckem o obci.
Bohužel, naplánovaný program k výročí nám z větší části znemožnila
pandemie koronaviru. Stihli jsme pouze únorový obecní ples a v letních
měsících Letní kino, Benátskou noc a Den her pro děti. Snad aspoň tyto akce
vám udělaly radost. Veškeré akce, které jsme nemohli uspořádat jsou
přesunuty na příští rok.
Dále byl pro nás letošní rok ve znamení projektových příprav, které by měly
vést k vydání stavebních povolení. Tyto stavební akce budou probíhat
v následujících letech, dle finančních možností obce a případně získaných
dotací. Jedná se především o opravy chodníků na ulici Gudrichova,
nasvětlení přechodu pro chodce u školy, realizaci dlouho očekávané Visuté
lávky nad potokem Raduňka, odkanalizování ulic Polní, Komárovská a Na
Vyhlídce, zákazu případně omezení tranzitní kamionové dopravy přes obec,
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zmodernizování dětského hřiště a zastřešení autobusové zastávky na ulici
9. května.
Uvědomuji si, že můžete mít pocit, že tyto přípravné práce před započetím
stavby jsou zdlouhavé. Bohužel, získání povolení všech dotčených institucí je
nelehký úkol a obzvlášť v letošním roce, v době korona krize.
V letošním roce jsme zakoupili fekální vůz, který slouží k vývozu odpadních
vod z neodkanalizovaných nemovitostí. V příštím roce započneme splácet
úvěr, kterým byla financována výstavba nové kanalizace. Z důvodu daňové
reformy vlády ČR očekáváme nižší příjmy do obecního rozpočtu, a proto
bude pro nás tenhle rok finančně náročnější. I přes tyto skutečnosti, díky
dobrému hospodaření obce v uplynulých letech, pevně věřím, že zajistíme
běžný chod obce, včetně realizace plánovaných investic.
Teď se ale soustřeďme na to, co nás v nejbližší době čeká krásného. Vánoční
svátky jsou především svátky klidu a určité naděje, a proto mi prosím
dovolte, abych vám všem popřál příjemné prožití svátků vánočních, mnoho
pohody, spokojenosti a pevné zdraví v novém roce.
Přemysl Schindler, starosta obce
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Vánoční provoz obecního úřadu
Obecní úřad bude uzavřen od 23.12.2020 do
1.1.2021. Budeme se na Vás těšit v novém roce 2021
od 4.ledna.

Svozy komunálního odpadu v době vánočních svátků
Svozy popelnic budou probíhat 22.12. 2020 a dále
v novém roce 5.1.2021 a 12.1.2021. Svozy pokračují
každý sudý týden, vždy v úterý.

Kam s olejem ze smažení kaprů?
Při Štědrovečerní večeři spotřebujeme velké množství oleje či tuku.
Každoročně se použije na smažená jídla několik litrů a pak přemyšlíme co s
ním…Od toho je kontejner na sběr olejů.
V Raduni se tato speciální popelnice, už od loňského roku,
nacházejí v prostorách Hladíkovce (za Obecním úřadem).
Kontejner je určen pro sběr použitých jedlých olejů a
tuků.
Je to jednoduché, olej slijte do plastové láhve a tu celou
vyhoďte do určeného kontejneru.
Důvody třídění jedlých olejů jsou logické. Zabráníte
ucpaní odpadů v domácnostech, stejně tak jako ucpání
nové kanalizace. Vánoční svátky jsou pro čističky
odpadních vod náročné období. Oleje ztěžují správné
přečištění vody a navyšují se tak náklady na čištění
odpadních sítí.
Děkujeme za využívání speciálního kontejneru na jedlé oleje.
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Zimní údržba v obci
Tak jako každý rok, tak i letos v zimě, se o naše komunikace budou starat
techničtí pracovníci obecního úřadu. Prosím, neparkujte na chodnících a
místních komunikacích svá vozidla, nejenže porušujete zákon, ale také
bráníte v zimní údržbě komunikací.
Zastřešení zastávky U Jednoty
Během měsíce prosince bude dokončeno zastřešení zastávky městské
hromadné dopravy ve směru do Opavy u ulice Sluneční. V chladných zimních
měsících a letních parných dnech snad cestující ocení místo, kde se schovat.
Autobusová zastávka bude z nerozbitného, proskleného materiálu s
lavičkou.
Výše vodného a stočného pro rok 2021
Na základě usnesení akciové společnosti SmVaK Ostrava byly v
souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného od
1. ledna 2021 Voda pitná (vodné) 43,52 Kč/m³ bez DPH.
Cena stočného a poplatku za vývoz odpadních vod je, rozhodnutím
zastupitelstva obce, stanovena na 36 Kč/m³ bez DPH. Ke schválené ceně
bude připočtena aktuální výše DPH. K navýšení ceny došlo v důsledku růstu
vstupních nákladů a dále nezodpovědným chováním některých občanů, kteří
nám na čistírnu posílají potravinářské tuky, vlhčené ubrousky, dětské pleny
a různé jiné nevhodné nebo zakázané odpady.
Tímto chováním dochází ke zvýšení nákladů na provoz čistírny.
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Topení a komíny v naší obci
Hlavní topná sezóna je v plném proudu a všichni ti, kteří topí kotlem pro tuhá
paliva, by neměli zapomínat na povinnosti související s jejich provozem,
které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty. Prosíme všechny naše občany, aby se řídili následujícím
desaterem. Svým přístupem jak topit, totiž pomůžete nejen svému okolí a
ovzduší v obci, ale také sobě a svému zdraví.

1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí. Zajímej se o to, co jde z
tvého komína.
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky.
4. Oheň nedus. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu.
5. Přikládej častěji menší dávku paliva, místo jedné velké dávky za
dlouhý čas.
6. Pravidelně čisti kotel a komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
9. Nevyhazuj teplo oknem. Nepřetápěj. Top jen tam, kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE

Vážení spoluobčané, štědří dárci,
na začátku ledna jsme si již všichni zvykli na
Tříkrálovou sbírku / TKS 2021, veselé a
nahastrošené koledníky a jejich trochu zmrzlé
vedoucí skupinek:-)
Letos tomu, bohužel, bude jinak. Vybírala jsem z
mála možností. Aby tradice zůstala zachována a
zároveň jsme dodrželi všechna daná pravidla,
bude letos Tříkrálová sbírka v naší obci vypadat následovně:
Raduňský zpravodaj
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Ve středu 6.ledna 2021 - zachováme tedy alespoň přesné datum - přesně
6. ledna 2021 budou obcí procházet tři skupinky koledníků s vedoucími a s
pokladničkami.
Nebudou vstupovat do domovů, budou pouze procházet obcí, pozpěvovat
si tříkrálovou koledu, zdravit pocestné a při té příležitosti Vám do schránek
vloží letáčky a cukříky z Charity v Opavě. Jde především o informace, kam
poputují darované peníze a symbolické poděkování. Budeme mít s sebou i
kasičku, takže na ulici bude možné vložit penízky klasicky do kasičky.
Budeme se snažit být hluční a Obecní úřad přislíbil, že nám to každou hodinu
vyhlásí. Tato obchůzka Raduní proběhne tedy 6.ledna 2021 v době od
15 do 18 hodin.
Pouze v případě velmi nepříznivého počasí se to posune o den, či dva,
aktuálně vyhlásí OÚ. Možností, jak přispět, je ale více, naštěstí.
Poté budou všechny kasičky uložené na Obecním úřadě v Raduni.
V úředních hodinách budete moci darovat jakoukoliv částku do kasiček, na
které jste zvyklí při TKS. Zde je možné přispět až do 24. ledna 2021. Tou třetí
možností je dar převodem z vašeho účtu: nabízíme možnost přispět na
tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800,
VS pro Charitu Opava 77708012.Více informací na www.charitaopava.cz .
koordinátorka TKS pro obec Raduň Hana Beinhauerová

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a nařízení Vlády ČR, která
nepovoluje větší množství osob na venkovních akcích, rušíme Novoroční
ohňostroj.

Jako každý rok, tak i v roce 2021 pro Vás připravujeme
Obecní ples, který by se konal jen v případě, že nám to vládní
opatření spojené s pandemií koronaviru dovolí,
5.února 2021, v tělocvičně ZŠ Raduň.
Doufejme, že to tentokrát vyjde a my si po dlouhých měsících
užijeme společenskou akci, plnou skvělé hudby, tance, dobré
zábavy a bohaté tomboly.
Předprodej vstupenek bude zahájen v lednu 2021, cena vstupenky je 250Kč
Sledujete informace o konání obecního plesu na webových stránkách obce a
venkovních vývěskách.
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KOMUNITNÍ CENTRUM RADUŇ
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.
Služba je bezplatná!
• 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.

První poradna pro občany, v roce 2021, bude v pondělí 11.1.2021 od
12:30 do 14:30. A dále jako obvykle první pondělky v měsíci.

Z důvodu nařízení vlády ČR, která upravují počet osob v jednu dobu ve
vnitřních prostorách, se neplánují dopředu žádné akce v Komunitním centru.
Jakmile se situace s šířením koronaviru zlepší, máme v plánu uskutečnit
odložené akce, workshopy a přednášky. A také dále budou pokračovat
pondělní lekce jógy.
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VÁNOCE V KULISÁCH PANDEMIE …
Milí čtenáři! Letošní advent a
také vánoční svátky budou jiné.
Je jisté, že se odehrají v
kulisách pandemie. Čeká nás
období, které bude podobně
jako poslední Velikonoce, ještě
více rodinné než tomu bylo
dříve.
Oprávněně
může
vzniknout obava, že budeme
nervóznější,
vysílenější
a
uzavřenější. Koronavirové časy totiž u každého zvýrazní, co mu chybí nebo čeho
už má nad hlavu. Měli bychom s tím počítat a snažit se být k sobě, zvlášť v
rodině, ohleduplní. V praxi to může vypadat třeba tak, že navzdory všemu si
na první místo postavíme své nejbližší – a jako největší ctnost a dobrý skutek
si vytyčíme trpělivost! A navíc budeme hledat, co můžeme udělat pro druhé,
aniž bychom museli vyjít z domovních dveří.
Nejdůležitějším okamžikem života člověka je totiž přítomnost - „teď, v tuto chvíli“!
Je to velmi krátký časový úsek, který ovlivňuje to, co bude, a "archivuje" to, co bylo.
Mladý člověk touží po zážitcích, chce si hodně užít, protože jeho "archiv" je skoro
prázdný. Ti starší naopak příliš po ničem novém netouží, protože jejich "archiv" je
naplněný a oni mají z čeho žít. Mladí jsou plni očekávání a chtějí změny. Jsou stále
otevření a připravení na to, co přijde. Starší po žádných změnách netouží, mají už
své vyjeté koleje, ve kterých cítí jistotu. Jeden chce to a druhý zase ono. Děti mají
pocit nudy a jednotvárnosti, když musí zůstat doma. Rodiče mají naopak pocit
jistoty a klidu, když mohou být doma. A tak vzniká věčný generační problém.
Jediným východiskem zůstává, že moudřejší ustoupí, tedy když starší pochopí, že
oni už vše mají za sebou, že byli také takoví a teď to podobně prožívají jejich
potomci. Nečekejme, že mladí pochopí ty starší. Není to asi možné. Spíš se
podivujme tomu, že starší nechápou ty mladší.
Přátelé! V letošním roce jsme si obzvlášť uvědomili hodnotu života. Každý život
je velkým Božím darem! A je plně v naší moci, co s ním uděláme. A možná, že
právě ten letošní advent, Vánoce a vstup do nového roku mohou někomu z nás
naznačit, jakým směrem se má vydat, aby tento dar nezůstal prázdný, aby se
neproměnil v evangelijní zakopanou hřivnu!
Končící se advent je dobou velkého očekávání, je plný naděje. Kéž bychom
nikoho nezarmoutili. Vždyť nejen my očekáváme od druhých, ale i ti druzí
mají plné právo stejně tak očekávat od nás. Co? Především to, že je budeme
mít rádi a nezklameme je.
Raduňský zpravodaj
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Dovolte mi také, milí čtenáři, abych poděkoval všem, kteří se v tomto roce
jakýmkoliv způsobem starali o dění v našem kostele. Děkuji všem dárcům za
každý příspěvek. Děkuji za veškeré práce v kostele a kolem něj. Děkuji všem,
kteří se zvlášť v letošním roce neohroženě starali o důstojný průběh
bohoslužeb. Děkuji za opravy, úklid, výzdobu, hudbu, zpěv, práci v sakristii a za
všechny další formy pomoci, spolupráce, podpory a aktivity spojené s životem
našeho kostela a naši starobylé raduňské farnosti! Pamatujme, že tento Boží
stánek byl po staletí s Vámi a s Vašimi předky, v dobrém i ve zlém! V obdobích,
kdy se lidem dařilo, ale také v dobách náročných a těžkých! Je zde s Vámi a pro
Vás i teď!
Doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi nikdo
z nás momentálně neví, jaká opatření budou platit. Všechny informace získáte
v pravý čas na kostelních vývěskách nebo na internetových stránkách
komárovské farnosti: www.farnost-opava-komarov.jex.cz
Přátelé! Někde jsem četl takové přání: Všichni, kdo smutní – NESMUTNIT!
Všichni, kdo marodí – DOMARODIT! Kdo něco ztratil – NAJÍT! Kdo má problémy
– ZBAVIT SE JICH! Všichni, kdo se usmívají – POKRAČOVAT! Všichni, kdo jsou
šťastní – VYDRŽET! Ať se tato slova stanou přáním i pro Vás v tom krásném
čase adventu, při slavení Vánoc a ať se stanou i jakousi formou požehnání do
nového roku, který, jak snad všichni doufáme, bude mnohem lepší!
Váš farář P. Adam Małek
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Mikulášská nadílka
Tradiční Mikulášskou veselici jsme si
letos ujít nenechali, i když se jí poprvé
za tisíce let nemohl svatý Mikuláš
osobně zúčastnit. Je už přeci jen
vysokého věku a bál se o své zdraví.
V pátek 4. 12. jsme se převlékli za
bytosti nebeské i pekelné a výuku ve
třídách v tento den paní učitelky
tematicky zaměřily na blížící se
Mikulášův svátek. Svatý Mikuláš na
děti nezapomněl a poslal jim nebeskou poštou balíček. Připojil také přání, že
se příští rok snad ve zdraví zase uvidíme.
Marie Korousová
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Projektové dny ve školní družině
Během předešlých týdnů proběhly ve všech odděleních školních družin
venkovní projektové dny s názvem - Den
s Pony games.
S dodržením hygienických opatření si děti
mohly ve venkovním areálu školy
vyzkoušet manipulaci s poníkem i samotné
ježdění. Od chovatelky se dozvěděly, jak
vypadá takový den v životě poníka, co
všechno obnáší péče o něj a že na ponících
se nemusí jen jezdit. Děti si zkoušely
jednoduché úkoly vedoucí k osvojení
klíčových dovedností, jako je kontrola
směru a rychlosti, rovnováha. Dle reakce
dětí můžeme říci, že si tento den všichni
užili.
Martina Jurčíková Včulková
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Přejeme Vám
i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2021
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Děti, žáci, kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ Raduň

Raduňský zpravodaj

13

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Vážení a milí Raduňští,
vloni o tomto čase asi nikoho z nás
nenapadlo, že následující rok bude tak
odlišný od těch předchozích. Přes všechny
turbulence dosáhl letos zámek Raduň
rekordních 29 tisíc návštěvníků. Mrzí mě, že
jsme nemohli uskutečnit nejen tradiční
Velikonoce a Vánoce na zámku a také ty,
které jsme připravili nově, ale pevně věřím,
že si to v příštím roce vynahradíme. Předčasné zavření zámku jsme využili
k zazimování sbírek a údržbovým pracím v interiéru i parku. Chystáme se
také na revitalizaci rybníka Vrchní, která se naplno rozjede už zkraje příštího
roku. Doufám, že se jeden z nejromantičtějších pohledů na zámek, tedy
pohled od rybníka, stane mnohem krásnějším. Na podzim se také podařilo
vykoupit třináct předmětů, které pocházejí z raduňského mobiliáře. Je to pro
nás velká událost a uděláme maximum pro to, abychom je co nejdříve
začlenili do zámecké instalace.
Než se nadějeme, nastane Štědrý den, dovolte mi tedy, abych vám popřála
klidné prožití Vánoc. Ať svátky přinesou do vašich domovů radost a ničím
nerušenou rodinnou atmosféru. Do roku 2021 vám přeji to nejdůležitější –
hlavně zdraví, spoustu lásky a energie. Snad se brzy budeme moci potkávat
ať už na zámeckých akcích, nebo jen tak sousedsky ve vesnici.
Šťastné a veselé Vánoce přeje za celý zámecký tým
Marketa Kouřilová
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