Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl hlavně popřát klidné a
pohodové Velikonoce. Vláda nám přitvrdila na
opatřeních týkající se života v době nouzového
stavu a tak nás asi opět čekají Velikonoce, které
budou probíhat ne zrovna obvyklou formou.
Velikonoce, které budou trávené v rodinném
kruhu. I tak si můžeme svátky jara užít.
Krásné počasí a svátky budou zcela jistě lákat k procházkám v přírodě. Chtěl
bych Vás požádat, abyste byli ohleduplní a sundávali roušky jen na místech,
kde jste skutečně sami. Při pohybu v obci a na veřejných prostranstvích berte
ohledy na své spoluobčany a v těchto místech prosím dodržujte daná
pravidla. Podle dnešních údajů nám počet pozitivně testovaných osob v
Raduni mírně klesl a pohybuje se v průměru okolo 10-ti osob. A je jen na nás
abychom tento trend udrželi. Dbejte prosím na své zdraví i zdraví občanů ve
svém okolí a pomáhejte snížit šíření nákazy. Sice nás to všechny omezuje, ale
zkusme to ještě chvíli vydržet. Cílem je totiž jediné, aby lidí nakažených
COVID-19 bylo v Raduni i v celé naší zemi co nejméně a nemoc zde neměla
žádné fatální následky.
Zima snad definitivně odešla a my tradičně v tuto dobu začínáme s jarním
úklidem obce. Naši techničtí pracovníci začali s ořezem okrasných dřevin a
úklidem veřejných prostor a komunikací. Všiml jsem si, že i vy jste začali
s jarními pracemi a úklidem na vašich zahradách. Někteří nezapomněli i na
své předzahrádky, přilehlé chodníky a komunikace. Za to Vám moc děkuji,
tímto přispíváte, aby naše obec byla čistější a krásnější. Doufáme, že jsme
vám práci usnadnili otevřením Zeleného odpadu.
Na závěr mi dovolte mou osobní úvahu. Pro mne je tato pandemická doba
především tréninkem pokory. Člověk si uvědomí, že je sice hezké dělat si
plány, ale musí být připraven na to, že všechno může být ze dne na den jinak.
V tu chvíli zjistíte, že se dokážete obejít bez zimy na lyžích, bez léta u moře,
ale že je nejdůležitější to, jestli se máme o koho opřít - partner, rodina,
sousedi, kolegové v práci…je štěstí, když pak prožijete poznání, že to všechno
máte. Tedy ještě jednou krásné Svátky jara.
Přemysl Schindler
starosta obce
Raduňský zpravodaj
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ZE ZASTUPITELSTVA
Od posledního vydání zpravodaje se uskutečnila dvě řádná zasedání
Zastupitelstva obce a to dne 14.12.2020 a 22.2.2021 v prostorách
Komunitního centra OÚ Raduň.
Předkládáme nejdůležitější body:
ZO projednalo a schválilo: 14.12.2020
 Schválení výše stočného na rok 2021
 Schválení výše poplatku za vývoz odpadních vod na rok
2021(týká se neodkanalizovatelných nemovitostí)
Bohužel, po dvou letech jsme museli zvýšit stočné a poplatek za
likvidaci odpadních vod, z důvodu nárustu vstupních nákladů a
nákladů za opravy, které vznikají neukázněností některých občanů,
kteří vhazují do kanalizace odpady, které tam nepatří. Nově byla
stanovena částka na 36Kč za m³+aktuální sazba DPH.
 Zastupitelé schválili pravidla napojení nově budovaných
nemovitostí na splaškovou kanalizaci obce Raduň
 Schválení žádosti o dotaci na herní prvky pro dětské hřiště
v Raduni
Obec Raduň podala žádost o dotaci na herní prvky a to na dětské hřiště
v prostorách za Mateřskou školou Raduň. Jedná se o doplnění dětských
hracích prvků-trampolína, lanová pyramida, lanovka a dětské
houpačky a pro dospělé sportovce dva venkovní posilovací stroje.
 Schválení nového digitálního plánu Obce Raduň
V minulém roce došlo k vypracování nového digitálního plánu obce
Raduň, který byl financován z dotačních zdrojů. Povodňový plán je
k nahlédnutí na webových stránkách obce Raduň.
 Schválení žádosti Obce Vršovice o změnu času odjezdu
autobusové linky č. 218 o svátcích a víkendech.
Obec Vršovice požádala o posunutí ranních spojů linky č. 218 o
svátcích a víkendech z důvodu návaznosti na začátky mší v raduňském
kostele.
 Schválení programu a termínů jednání ZO Raduň na rok 2021
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ZO projednalo a schválilo: 22.02.2021
 Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Raduň příspěvkové organizace
na rok 2021.
Zastupitelé schválili rozpočet ZŠ a MŠ Raduň dle návrhu vedení školy a
finančního výboru. Tímto je zajištěn provoz a rozvoj ZŠ Raduň a MŠ
v Raduni, Vršovicích a Chvalíkovicích na rok 2021.
 Schválení návrhu střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ
Raduň na rok 2022 až 2024.
 Schválení návrhu rozpočtu obce Raduň na rok 2021.
Zastupitelé schválili navrhovaný rozpočet obce Raduň na rok 2021.
Rozpočet byl schválen na straně příjmů v částce 22 140 835Kč a ve
výdajích ve výši 23 808 030Kč. Rozdíl mezi plánovanými příjmy a
výdaji pokryje přebytek vytvořený v roce 2020. Schválený rozpočet je
vyvěšen na úřední desce obce Raduň.
 Schválení návrhu střednědobého rozpočtového výhledu obce
Raduň na rok 2022 až 2024.
 Schválení žádosti o povolení hostování lunaparku pana Václava
Pflegra na akci Raduňská pouť 2021.
Zastupitelé schválili žádost pana Václava Pflegra o povolení hostování
na raduňském posvícení a to v případě příznivých epidemiologických
podmínek.
 Schválení žádosti fa.Leonhard Moll Railway-Tower Systems,s.r.o.
zastupující Cetin a.s. ve věci umístění základnové stanice Cetin na
budovu ZŠ Raduň.
Cílem umístění základnové stanice bude posílení signálu společnosti
O2 a T-Mobile v rámci obce Raduň.
 Schválení „Zásad a pravidel obce Raduň pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a
vzdělávací aktivity“
Zastupitelé schválili zásady pro poskytování individuálních dotací
spolků se sídlem v Raduni. Bližší podmínky na poskytnutí dotace
naleznou žadatelé na webových stránkách obce Raduň.
 Schválení znění „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace“ obce Raduň
 Projednání plánovaných investic pro rok 2021
Zastupitelé rozhodli o investici do bytového domu č.p.154 na ulici
Gudrichové. Mělo by dojít ke kompletní výměně střechy, zateplení celé
budovy a sanaci základů.
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstev obce Raduň jsou
zveřejněny na webových stránkách obce Raduň.
Raduňský zpravodaj
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POZOR - SBĚR POUZE VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V úterý 6. dubna 2021 v době od 15 do 17 hod.
za čekárnou u Základní školy
Budou sbírány i televizory, ledničky apod.,
ale pouze v kompletním stavu – nesmí být
rozebrány. Možnost odvézt lednici, televizi
a další domácí spotřebiče máte po celý rok
a to do sběrného dvora v Opavě
Kylešovicích
Do velkoobjemového odpadu patří:
podlahové krytiny, čalouněný nábytek a
další objemné věci a nepatří pneumatiky!
Vzhledem k vládním opatřením
nemůže sběr nebezpečného odpadu proběhnout.
O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.

Zelený odpad-tráva a listí
Středy 10-17 hodin
Soboty 9-12 hodin
od 20.března 2021
V areálu Hladíkovce za obecním úřadem.
Žádáme občany, aby zelený odpad třídili dle označení
jednotlivých kontejnerů:
Zelené kontejnery slouží na listí, trávu, plevel a lehce rozložitelné zbytky
rostlin. Do kontejneru na zelený odpad nepatří větve, hlína a kamení!
Modrý kontejner slouží POUZE na kořeny a pařezy.
Zbytek – větvě, túje, růže, keře apod.
odkládejte na zpevněnou panelovou plochu.
Od nového roku se zvedl poplatek za likvidaci zeleného odpadu. V případě
nedodržení pravidel bude muset být likvidace zeleného odpadu zpoplatněna.

Raduňský zpravodaj
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Poplatek za psa

Upozorňujeme všechny majitele pejsků, že do
31. května 2021 je potřeba zaplatit poplatek za psa ve
výši 200 Kč a to na obecním úřadě nebo zasláním na účet
4129821/0100.
Variabilní symbol sdělíme na OÚ.

Třídíte správně odpad?
Podle posledních průzkumů je třídění odpadu
v České republice na dobré úrovni. Třídí nás více
než dvě třetiny, což také znamená, že spousta
odpadu se může znovu využít a dále zpracovat
s výrazně menším dopadem na životní prostředí.
To je obrovská pochvala pro všechny, kterým
životní prostředí a ekologie není cizí, a že se
opravdu staráme o to, kde žijeme a jakou přírodu
tu necháme i dalším generacím.
Na druhou stranu, pořád je co zlepšovat. Některý typ odpadu se stále
vyhazuje do nesprávných popelnic a zahlcuje tak místo, případně se některý
typ odpadu vyhazuje do komunálního odpadu, i když by mohl přijít do
tříděného. V naší obci se stále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad.
Máme tři sběrná hnízda, největší je u obchodu Tempo, další na ulici Poštovní
a nejmenší na ulici 9.května u autobusové zastávky.
Žijeme v době, kdy všichni zcela jistě víme, že se musíme k přírodě chovat
zodpovědně. Občas se sice najde někdo, kdo snahu většiny obyvatel třídit
a nakládat s odpadem odpovědně zkalí nějakým nepochopitelným excesem.
Nezbývá než doufat, že i ten jedinec časem pochopí, že čím více odpadu
vytřídíme, tím méně za něj zaplatíme.
Podívejte se na nejčastější chyby při třídění odpadu. Sami uvidíte, že
nejčastěji se chybuje v tom, že do tříděného odpadu vhazujeme ten typ
odpadu, který spíše patří do směsného komunálního odpadu kvůli znečištění
nebo nemožnosti dalšího zpracování.

Raduňský zpravodaj
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Kontejner na plasty je žlutý
Do kontejneru na plast patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PET láhve
Brčka
CD/DVD nebo jiné plastové obaly
Sáčky, tašky a plastové fólie nebo mikrotenové pytlíky (nevadí
papírové etikety z obchodů)
Plastový hřeben
Kelímek
Krabice od mléka nebo jiné nápojové kartony, pokud je není možné
vyhodit do speciálního kontejneru na kartony
Krém v plastovém obalu
Plastový obal na maso
Obal od čisticích prostředků a mýdel (pokud není obsah nebezpečná
látka)
Plastové obaly na čokoládu
Termokrabička od jídla, ideálně vymytá
Vymytá a nemastná plastová láhev od oleje
Plastové kýble
Polystyren

Kontejner na papír a lepenku je modrý
Obecně nevadí papír, na kterém je například plastové okénko nebo sponky
ze sešívaček. Tyto části se oddělí v recyklačním procesu. Naopak vadí větší
kusy kovů a obecně mastný, znečištěný nebo voskovaný papír z kelímků.
Do kontejneru na papír patří:
• Noviny
• Časopisy
• Letáky
• Knihy
• Brožury
• Potištěný papír
• Papírové obaly
• Karton i lepenka
• Drť ze skartovačky (kancelářský papír)
• Krabice od bot
• Krabička od cigaret bez plastového obalu
• Obálka (nevadí plastové průhledné okénko)
Raduňský zpravodaj
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•
•
•

Papírová krabička od léků
Papírová taška
Pohlednice

Kontejner na barevné sklo je zelený
Do kontejneru na sklo patří:
•
•
•
•
•

Láhve
Sklenice (nevadí potisk ani víčko, pokud nelze vhodit do kontejneru
na kovy)
Tabulkové sklo
Skleněné obaly
Akvária

Sběrné místo na Poštovní ulici.

Raduňský zpravodaj
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Vážení a milí občané Raduně!
Letošní Tříkrálová sbírka se od těch předchozích zásadně lišila. Velice
si vážíme všech, kteří nám pomohli tuto mimořádnou sbírku ve Vaší
obci uspořádat. Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli do
pokladniček nebo poslali peníze na tříkrálový účet.
S vděčností za každý dar Vám můžeme sdělit, že se ve Vaší obci vybralo
16 493 Kč.
Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla úctyhodných
1 637 235 Kč, (což jsou dvě třetiny loňské částky), budou opět sloužit
seniorům a vážně nemocným pacientům, kterým naše terénní služby
pomáhají v domácím prostředí, a pomohou nám s přestavbou sociálně
terapeutické dílny Radost, která slouží lidem s mentálním postižením
a lidem s chronickým duševním onemocněním.
Děkujeme Vám, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé.
Chtěl bych Vám z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale
především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

P.S. Až do konce dubna je možné zúčastnit se sbírky online přispěním
na tříkrálový účet 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 77708012.

Raduňský zpravodaj
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Raduňský mokřad není skládka!
Raduňský mokřad už roky funguje jako biocentrum mezi chovnými rybníky
a intenzivně obhospodařovanými poli v okolí. Žije zde celá řada chráněných
živočichů jako například kuňky obecné, ještěrky živorodé nebo lejsek
bělokrký.
Tohoto kousku přírody bychom si měli vážit. Raduňský mokřad neslouží jen
přírodě, ale také pro vzdělávání, duševní odpočinek, relax a příjemné
procházky v každém ročním období nám lidem. Přesto se mezi námi bohužel
najdou jedinci, kteří přírodu vnímají jako sběrnu odpadu bez placení.
Každoročně vyvážíme z mokřadu několik velkých pytlů s odpadem,
pneumatiky a rostlinný odpad z ořezů tújí apod.
Prosíme všechny, aby Raduňský mokřad brali jako svůj kousek přírody, který
je potřeba chránit, aby nebyli lhostejní a upozornili na nevhodné jednání,
pokud budou jeho svědky.
Bc. Marie Slabejová
podnikový ekolog Semix s.r.o.

Raduňský zpravodaj
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Úklid kolem cest-Myslivci
Místní myslivecký spolek „Maršovec“ zahájil svoji činnost jarním sběrem a
úklidem kolem cesty z Raduně do Kylešovic. Posbírány byly odpadky z břehu
potoku Raduňka od Raduně po mysliveckou chatu a kolem areálu
raduňských rybníků. Jako každý rok, tak i tento se sešlo několik pytlů
odpadu.
Prosíme o součinnost občany obce, ale také návštěvníky, kteří se rádi
procházejí kolem našich krásných rybníků, aby nebyli slepí k chování
bezohledných lidí, kteří odhazují nejrůznější odpad v této lokalitě. Od toho
tady máme tříděný odpad a dvakrát do roka pak velkoobjemový a
nebezpečný odpad.
Zároveň bychom Vás chtěli požádat o pomoc při identifikaci konkrétního
znečišťovatele, který téměř pravidelně odhazuje komunální odpad a tento
zpravidla vždy obsahuje pomerančové slupky, na silnici v prostoru mezi
Raduní a Kylešovicemi.
Konkrétního znečišťovatele vyzýváme, aby od svého konání upustil a přestal
tak znevažovat práci všech, kteří se podílí na úklidu okolní krajiny.

KULTURNÍ AKCE
Veškeré kulturní akce pro blízkou budoucnost, z důvodu nařízení Vlády
ČR, jsou zrušeny. Sledujte dále webové stránky obce, Komunitního
centra Raduň a vývěsky v obci, které Vás budou informovat o dalším
kulturním dění v obci.
My, i přes nepříznivou epidemiologickou situaci, kulturní akce
připravujeme a jsme připraveni je realizovat. Nejblíže je v kulturním
plánu Den obce, 19. června 2021.
Děkujeme za pochopení

Raduňský zpravodaj
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ZPRÁVY Z FARY
UNIVERZÁLNÍ POSELSTVÍ VELIKONOC
Milí přátelé! Opet zde mame Velikonoce! I když se tyto jarní svátky opakují
v našem životě každým rokem znovu a znovu, přece jen pokaždé je to jiné.
Hluboký a univerzální odkaz Velikonoc je totiž v tom, že i my jsme pokaždé
jiní! Jsme o rok starší, o rok zralejší a o dalších čtyřicet dní postního snažení
zřejmě i trochu zkušenější, a možná taky o nějake pády, poranění a radosti
bohatší.
A v této konkrétní životní situaci se nás chtejí dotknout i letošní Velikonoce, aby
opet z našich srdcí vykřesaly nadějný pohled do budoucnosti našich životů,
které byly už dávno zachráněny slavnou udalostí, kterou si jako křesťané v
těchto dnech připomínáme a slavíme. Radost z vítězství života nad smrtí a
naděje, kterou nám velikonoční poselství přináší, jsou skutečně nade vše! Je to
univerzální poselství, převyšující veškerá omezení, hranice,
a hlavně vsechny naše obavy!
Přeji Vám všem, ať nám dobře prožitá velikonoční radost rezonuje v našem
nitru, a to ještě velmi dlouho po těchto svátcích.
K tomu nas určitě přivede hluboké prožívání biblických
událostí nadchazejících velikonočních dnů.
A prosím, nevyhýbejme se hledání uspokojivé
a hluboké odpovědi na tyto otázky:
Co tyto slavné události pro mne osobně znamenají?
Co nového muže vnést do mého osobního života
pašijový a velikonoční příběh Ježíše Nazaretského?

S jarním pozdravem P. Adam Małek
Raduňský zpravodaj
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Vážení rodiče a občané.
Úvodem tohoto článku bych chtěla poděkovat všem rodičům a prarodičům
za spolupráci, sounáležitost, trpělivost, kladný přístup ke vzdělávání svých
dětí a vnoučat. Pochvala patří rovněž všem žákům, kteří se aktivně zapojují
do plnění zadané práce nejen v online hodinách, ale i mimo ně.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravila ze školy, která navenek působí
nečinně, přesto uvnitř probíhá plánování a aktivity spojené s organizací
a provozem všech součástí naší příspěvkové organizace. Následující
odstavce Vám přiblíží plánované činnosti na nejbližší týdny.
Od října 2020 byla ve škole zvolena jednotná platforma pro distanční
vzdělávání žáků v naší škole. Pro větší přehlednost a zjednodušení přístupu
zákonných zástupců a žáků k výsledkům vzdělávání zavádíme od 29. března
2021 pilotní ověřování elektronických žákovských knížek v systému
Bakaláři. Do pilotního projektu bude zapojen 6. a 7. ročník. Upozorňujeme,
že elektronické žákovské knížky budou zpřístupněny pouze v době
distančního vzdělávání žáků.
Ve dnech od 9. dubna do 30. dubna 2021 se uskuteční zápis dětí do 1.
ročníku bez jejich osobní přítomnosti a přítomnosti zákonného zástupce ve
škole. V tomto termínu připravila zástupkyně ředitelky školy Mgr. Z.
Lindovská ve spolupráci s třídní učitelkou Mgr. M. Korousovou budoucích
prvňáčků motivační zápis. Rodiče spolu s dětmi si jej mohou spustit od 9.
dubna 2021 v sekci „Zápis dětí do 1. ročníku“ na webových stránkách školy.
Setkání budoucích prvňáků a rodičů s pedagogy proběhne dle aktuální
situace.
Zápis dětí do Mateřské školy Chvalíkovice, Raduň a Vršovice se uskuteční
od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021 bez jejich osobní
přítomnosti a přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole. Bližší
informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a
stránkách obcí.
Po jednání 4. pedagogické rady se budou 27. dubna 2021 konat třídní
schůzky formou online. Zákonní zástupci budou seznámeni s hodnocením
prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021, budou
sděleny základní organizační záležitosti týkající se školy.
Doporučuji sledovat aktuality na webových stránkách školy
https://www.zsams-radun.cz/ a ve sdělovacích prostředcích.
Přeji Všem pěkné jarní dny a pevné zdraví.
Mgr. Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň
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se uskuteční
od pátku 9. 4. 2021 do pátku 30. 4. 2021
bez jejich osobní přítomnosti
a přítomnosti zákonného zástupce ve škole.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisový list pro
školní rok 2021/2022 je na webových stránkách školy
v aktualitách nebo v sekci „Zápis dětí do 1. ročníku“.
Formulář je rovněž k dispozici v kanceláři školy
od 8 do 11 hodin v pracovní dny.
Od 9. 4. 2021 do 30. 4. 2021 budete mít možnost spolu
s dětmi si projít motivační zápis na stránkách školy v sekci
„Zápis dětí do 1. ročníku“.
Setkání budoucích prvňáku a rodičů s pedagogy proběhne
dle aktuální situace.
Těšíme se na všechny budoucí žáky 1. ročníku.
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ v Raduni
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ 2021
Zápis dětí do Mateřské školy Chvalíkovice, Raduň a Vršovice
se uskuteční od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021
bez jejich osobní přítomnosti a přítomnosti zákonného zástupce
v mateřské škole.
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně
evidenčních listů budou ve dnech 26. dubna
a 27. dubna 2021 v době od 8:00 do 15:00 hodin
k dispozici v mateřských školách. Zákonní zástupci si
v tuto určenou dobu vyzvednou složku s dokumenty
a nechají potvrdit proočkovanost dítěte svým
dětským lékařem. Žádost mohou podat zákonní
zástupci dítěte, které k 31. prosinci 2021 dovrší 3 let.
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do příslušné mateřské školy a
pediatrem potvrzený evidenční list je možné doručit následujícími
způsoby:
1. Osobně podat ve dnech od 3. května do 14. května 2021 v Mateřské
škole Chvalíkovice, Raduň a Vršovice od 8:00 do 15:30 hodin.
2. Poslat poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy (ZŠ a MŠ Raduň,
příspěvková organizace, Gudrichova 223, 747 61 Raduň) s datem odeslání
nejpozději 14. května 2021.
3. Do datové schránky školy r8fmg3a
Na každé žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude uvedeno
registrační číslo, pod kterým následně zjistíte, zda je vaše dítě
k předškolnímu vzdělávání přijato (číslo si poznamenejte). Toto sdělení bude
zveřejněno na webových stránkách naší organizace a příslušných obecních
úřadech nejpozději 4. června 2021.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
V případech, kdy počet řádně podaných žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání zákonným zástupcem překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro danou mateřskou školu, bude ředitelka
Raduňský zpravodaj
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ZŠ a MŠ Raduň postupovat podle stanovených kritérií. Do mateřské školy se
přijímají děti podle § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve věku 3 –
6 let.
Pořadí kritérií přijetí je stanoveno podle důležitosti:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým
pobytem v dané obci a děti zákonných zástupců dokončující stavbu
rodinného domu v dané obci.
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
3. Děti, které mají trvalý pobyt v dané obci.
4. Věk dítěte – upřednostněny budou děti starší před mladšími.
5. Dítě, jehož sourozenec se již v dané mateřské škole vzdělává, aby nebyly
narušeny rodinné vazby mezi sourozenci.
Zákonným zástupcům dětí, které nebude možné z kapacitních důvodů
umístit
v požadované mateřské škole, bude nabídnuto umístění v jiné mateřské
škole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Raduň.
Na nové děti se již nyní těší celý kolektiv mateřských škol.

Školní družina v ,,distanční době"
Za nepřítomnosti našich nejmladších žáků ve
škole jsme se rozhodly spustit projekt „online
družiny". Jak taková družina funguje? Každé z
nynějších oddělení ŠD má svou skupinu v aplikaci
TEAMS, kterou děti již běžně používají pro plnění
svých školních úkolů. Zde paní vychovatelky
vkládají během týdne rozmanité aktivity pro děti.
Můžete tady najít návody ke zhotovení
zajímavých výrobků, na jednoduchá cvičení a
podobné aktivity. Pravidelně pro děti chystáme
víkendové výzvy, ve kterých plní zadané úkoly.
Jednou za týden soutěžíme a na výherce čekají
zajímavé ceny. Zapojení se do těchto aktivit je zcela dobrovolné a věříme, že
každý si zde najde něco, co ho zaujme.
Mgr. Martina Jurčíková Včulková
Raduňský zpravodaj
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Karneval ve školní družině
Vzhledem k nastalým epidemiologickým opatřením proběhl náš tradiční
družinový karneval zcela jinou formou. Každé oddělení školní družiny si
letos připravilo vlastní karnevalový program, aby děti o tuto zábavu nepřišly
úplně. Zaběhnuté tradice jsme se i přesto snažily zachovat, ať už šlo o
vyhlášení nejlepších masek, zábavné soutěže a všemi čekávané disco
tance I v málo početných třídách si děti toto odpoledne v kostýmech užily,
zasoutěžily si a získaly mnoho (hlavně sladkých) odměn. Děkujeme všem
rodičům za nápadité masky, kterými děti v této nelehké době vybavili.
Mgr. Martina Jurčíková Včulková
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Vážení a milí Raduňští,
ačkoliv to
zatím vypadá tak, že letošní sezona by si
mohla vysloužit označení „nejistá“,
nepropadáme panice. Od začátku
letošního roku se naplno rozběhla
revitalizace rybníka Vrchní. Cílem
projektu je v prvé řadě zajistit
bezpečnost a stabilitu vodního díla i
objektů,
které
jsou
součástí
protipovodňové ochrany obce Raduň. Záleží nám ovšem také na tom, aby
vynikl nejatraktivnější pohled na raduňský zámek: malebný obraz
poskytující podívanou na zámek a jeho zrcadlení v chvějící se hladině
rybníka. Jsme si vědomi toho, že stavební práce přinášejí jistá omezení,
především nedovolují vstoupit do zámeckého parku tradiční cestou z
parkoviště. Chápejte je prosím jako opatření nutná pro zajištění chodu
stavebního díla a také pro bezpečnost osob. Práce budou probíhat po celý rok
a už pro následující léto připravujeme akci související s obnovou rybníka.
Datum otevření zámku ještě neznáme, jisté zatím nejsou termíny konání
jednotlivých akcí, přesto pevně věříme, že se nám už v červnu podaří
uskutečnit akci spojenou s Víkendem otevřených zahrad (12. až 13. 6.).
Hlavním tématem budou citrusy, podle nichž je koneckonců oranžerie
pojmenována. Do programu letošního roku jsme opět zařadili degustace –
vrcholem bude akce s názvem To nejlepší z Moravy a Čech aneb Boření mýtů
o tuzemských vínech. Degustaci povede a vína vybral Pavel Uretšlégr –
spolumajitel společnosti Vinařský Institut, která se zabývá edukací v oblasti
vína a vinné kultury. Připravujeme také speciální kastelánské prohlídky,
které mimo jiné poodhalí tajemství a osudy předmětů, které pocházejí z
původního mobiliáře a zpět na zámek se dostaly na podzim loňského roku.
Chystáme také Hradozámeckou noc, Dožínkovou slavnost, Zámecké
vinobraní a další tradiční akce. Pokud se nám nepodaří uskutečnit je všechny,
nevadí, přesuneme je na později. Vždyť raduňské šlechtické sídlo existuje
více než sedm století a my děláme maximum pro to, aby se z něj mohla těšit
celá řada generací našich potomků. Nastávající roční období je spojeno se
znovuzrozením i nadějí a přesně to přejeme vám. Prožijte příjemně
velikonoční svátky a máte-li chuť, zajděte se podívat k zámku, připravili jsme
pro vás alespoň venkovní výzdobu.
Za raduňský zámecký tým

Marketa Kouřilová
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KOMUNITNÍ CENTRUM RADUŇ

SOUTĚŽ PRO RADUŇSKÉ DĚTI!!!

NAMALUJ/VYTVOŘ NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO-KRASLICI
Soutěž o ceny
Namaluj a vystřihni velikonoční vajíčko(formát A4,A5)
Kategorie I.:1-6let předškolák
Kategorie II. 7-10let školák
Výrobek vhoďte do poštovní schránky OÚ, na zadní stranu vajíčka
napište jméno a příjmení dítěte, věk a adresu. Porota vybere z každé
kategorie tři nejkrásnější kraslice a děti budou odměněny.
TERMÍN: do úterý 6.4.2021
Každá papírová kraslice bude sloužit k jarní výzdobě
obecního úřadu Raduň
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