Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Máme začátek léta, blíží se čas prázdnin, dovolených
a já věřím, že s příchodem teplého počasí nám snad
pomalu končí boj s pandemií Covidu-19. Pro nás pro
všechny to nebylo jednoduché období. Jistě jsme
všichni rádi, že dochází k postupnému rozvolňování
protiepidemiologických opatření, řada z nás již má za
sebou alespoň jednu dávku očkování a můžeme se
postupně vracet k normálnímu kulturnímu,
sportovnímu a společenskému životu.
I přes zlepšující se pandemickou situaci nás mrzí, že z důvodu aktuálně
platných vládních nařízení nemůžeme uspořádat Den obce. I přes
rozvolňování nejsme schopni dodržet podmínky vlády při organizaci této
akce. Vše se budeme snažit vám vynahradit na dalších letních akcích a
v příštím roce.
V následujících stránkách najdete informace o projektech, které plánujeme a
zrealizujeme do konce tohoto roku. Pevně věřím, že tyto projekty povedou ke
zkrášlení obce a přispějí k lepšímu životu v naší obci.
Všímám si, že i v tomto roce nám hojně pomáháte s údržbou svých
předzahrádek. Za to vám mnohokrát děkuji. I my se snažíme zkrášlovat
prostředí v obci. Letos jsme se zaměřili na pozemek vedle obchodu Tempo,
který je v samém středu obce. Po dohodě s majitelem jsme provedli výsadbu
stromků a umístění květinové pyramidy. Dále v letních měsících
zrekonstruujeme odpočívadlo u zastávky Jednota, které je součástí stezky
krajem břidlice.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem, a obzvlášť školákům, popřál krásné
prožití prázdnin. Vám, co vyrážíte na dovolenou přeji krásné slunné počasí a
šťastný návrat domů.

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 mimořádné zastupitelstvo obce dne 12.4.2021 a
řádné zastupitelstvo obce dne 26.4.2021 v prostorách Komunitního centra OÚ
Raduň.
Předkládáme nejdůležitější body:
ZO projednalo a schválilo: 12.4.2021
 Toto zastupitelstvo bylo mimořádné z důvodu nutnosti schválení
investičního záměru a podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova
vybavení tříd v ZŠ Raduň“. Zastupitelé schválili záměr a žádost o dotaci
na obnovu vybavení tříd v ZŠ Raduň a to konktrétně výměnu katader a
pořízení nových moderních tabulí s projektory a vestavěných skříní do
kmenových tříd v ZŠ Raduň. Celá investice si vyžádá částku 2 337 716
Kč. Přitom dotace činí 90% této částky tj. 2 103 944Kč.
ZO projednalo a schválilo: 26.4.2021
 Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Raduň, sestavený ke dni
31.12.2020.
 Zastupitelé schválili účetní závěrku obce Raduň k rozvahovému dni
31.12.2020.
 Zastupitelé schválili účetní závěrku ZŠ a MŠ Raduň p.o. k rozvahovému
dni 31.12.2020.
 Zastupitelé schválili dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor mezi obcí Raduň a Českou poštou s.p.
 Zastupitelé schválili finanční spoluúčast obce Raduň na provozování
rychloměru na rok 2021.
 Zastupitelé schválili poskytnutí dotace z rozpočtu obce Raduň žadateli
TJ Raduň z.s. ve výši 150.000 Kč. Tuto finanční dotaci použije TJ Raduň
na rekonstrukci hřiště a činnost mládežnických oddílů.
 Zastupitelé schválili poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení
Maršovec z.s.ve výši 10.000 Kč. Myslivci použijí dotaci na činnost svého
spolku.
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstev obce Raduň jsou
zveřejněny na webových stránkách obce Raduň.
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Dětské hřiště
Letos se mohou nejen děti těšit na nové herní prvky na dětském hřišti u
základní školy. V prosinci 2020 jsme podali žádost o dotaci Ministerstvu pro
místní rozvoj na rozšíření a zmodernizování stávajícího veřejně přístupného
hřiště. S radostí jsme se začátkem června dozvěděli, že nám dotace byla
přislíbena. K realizaci herních prvků dojde v měsíci srpnu a září letošního
roku. Obohatíme hřiště o oblíbené dětské prvky jako je lanová pyramida,
trampolína do země, dvě nová houpadla na pružině pro nejmenší děti a o
lanovou dráhu o délce 20 metrů.
Nezapomněli jsme ani na starší, aktivní ročníky. Všichni ti, kteří rádi sportují
venku se mohou těšit na orbitrek a veslovací trenažér.
Dotace na vybudované hřiště činí 80%, zbylých 20%bude financováno
z rozpočtu obce.

Nové webové stránky obce
Již brzy spustíme nový design webových stránek. Bez omezení je můžete
prohlížet na všech zařízeních vč. tabletů a mobilních telefonů.
Vzhledem k tomu, že se i na naši obec vztahuje Zákon č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, vytvořili jsme nové
internetové stránky obce.
Raduňský zpravodaj
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Obsahově se stránky nijak neliší od těch původních. Ty byly již zastaralé, a tak
je možné, že se vám na některých zařízeních nezobrazovaly správně. To by
se nyní již nemělo stávat a aktuální informace můžete prohlížet z jakéhokoliv
PC, tabletu či smartphonu. Webové stránky budou zjednodušené ve
vyhledávání, budou obsahovat hlavní menu-aktuálně, obec Raduň, obecní
úřad, volný čas. A budete moct využít zrychlené odkazy, které vám ušetří časzpravodaj, hlášení rozhlasu, služby, ZŠ a MŠ Raduň, zámek, komunitní
centrum.
Věříme, že nové webové stránky spolu s aplikací V obraze, povedou k lepší
informovanosti vás občanů o dění v naší obci.
Rekonstrukce bytového domu
V měsíci září započneme rozsáhlou rekonstrukci bytového domu na ulici
Gudrichova. Bude se jednat o výměnu krovu, střešní krytiny, zateplení fasády
a sanace základu.
Celkovou výměnou krovu a krytiny střechy vznikne půdní prostor, ve kterém
bude do budoucna možnost vybudovat dva půdní byty. Celkové náklady na
tuto rekonstrukci by neměly přesáhnout výši 5 000 000 Kč. Rekonstrukce
bytového domu je financována z rozpočtu obce Raduň. Akce by měla být
ukončena do konce roku 2021.

Raduňský zpravodaj

5

Problematika řešení odpadních vod z Vršovic
Již od minulého roku probíhá jednání se zástupci obce Vršovice nad řešením
likvidace jejich odpadních vod. V minulém roce nás zástupci obce Vršovice
informovali, že chtějí motivovat své občany k vybudování domácích čistíren.
Předpokladem tohoto řešení je možnost vypouštět předčištěné odpadní vody
do dešťové kanalizace na ulici Gudrichova. Zastupiteli obce Raduň bylo
požadováno převzetí odpovědnosti za kvalitu vypouštěných vod na vyustích
kanalizace. Tuto zodpovědnost zástupci Vršovic, při jednání v minulém roce,
odmítli. V letošním roce nás oslovili zástupci Vršovic, že s naší podmínkou
z roku 2020 souhlasí a převezmou plnou zodpovědnost za kvalitu
vypouštěných vod. Aktuálně se řeší znění smlouvy mezi obcemi Raduň a
Vršovice o pronájmu dešťové kanalizace na ulici Gudrichova.
Vítáme změnu postoje vedení obce Vršovice a věříme, že občané Vršovic
přispějí vybudováním domovních ČOV k zlepšení životního prostředí v naších
obcích.
O dalším průběhu jednání vás budeme informovat.

ZRUŠENÍ Dne obce 19.6.2021
Oznamujeme, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nelze plánovou
akci Den obce pořádat.
Vládní nařízení určují dodržovat maximální počet osob, prokazování
očkování nebo testování, nutnost použití respirátoru, dodržování rozestupů,
omezená konzumace jídla a pití.
Za těchto podmínek bychom si Den obce neužili, tak jak jsme zvyklí. Proto
se celý program přesunuje na příští rok na Den obce 2022 v termínu
18.6.2022.
Zároveň bude naší snahou uspořádat tradiční letní akce jako je srpnové
Letní kino a zářijový Den her.
Děkujeme za pochopení.

Raduňský zpravodaj
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PLÁNOVANÉ AKCE V KOMUNITNÍM CENTRU
KVĚTINOVÁ DÍLNA-výroba letního věnce
Výroba květinového věnce na přírodním korpusu,
kombinace živých a umělých přírodnin.
Dlouho vydrží a je k použití i na další roky.
Možnost letní dekorace na vchodové dveře, okna atd.
Cenu kurzu 350Kč je třeba zaplatit do pondělka 14.6.2021
na Obecním úřadě Raduň, kontaktní osoba Radka Bártová, tel 553 796 124.
V ceně dílny je materiál na
věnec, korpus, umělé a živé
květiny. S sebou: tavnou pistoli
a zahradní nůžky.

Počet osob je omezen.

JÓGA
Opět cvičíme!!!
Den věnovaný józe je pondělí.
Od 16:00 do 17:30 hodin cvičí klub místních seniorek.
Od 18:00 do 19:30 cvičení jógy s Hankou.

Poděkování dětem-nejkrásnější velikonoční vajíčko
Děkuji všem dětem, které se zúčastnili Velikonoční soutěže o nejkrásnější
velikonoční vajíčko-dekoraci. Přispěly tak k jarní dekoraci obecního úřadu.

Raduňský zpravodaj
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE

Na kino pod širou oblohou se
můžete těšit 7. srpna 2021 ve
21 hodin na fotbalovém hřišti. V
plánu je zhlédnout český film
podle knižního bestselleru
Radky Třeštíkové. Film Bábovky vypráví o tom, že i
malé věci dokážou otřást světem.
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka
Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
Tato tradiční akce pro starší občany,
se ponese v duchu květin a bylinek.
Tentokrát poznáme krásy Zlínského
kraje. Pandemie koronaviru překazila
přednášku paní magistry Jarmily
Podhorné
v našem
Komunitním
centru, proto jsme naplánovali návštěvu firmy Naděje, která se zabývá
výrobou bylinných kúr a tinktur. Komentovaná přednáška bude probíhat
přímo v bylinkové zahradě. Účastníci mají možnost si zakoupit sazenice. Po
prohlídce zahrady, či během ní, poskytuje paní Mgr. Podhorná osobní
konzultace účastníkům. Doporučené bylinné přípravky bude možné zakoupit
na místě. Dále je v plánu navštívit Květnou zahradu v Kroměříži
s komentovanou prohlídkou rotundy. S Kroměříží se rozloučíme v příjemném
chládku Arcibiskupských sklepů se sklenou vína v ruce.
Cena zájezdu je 300Kč. V ceně je zahrnuta svačinka, oběd a večeře, doprava a
všechny vstupy.
Akce, určena pro raduňské seniory, proběhne
v úterý 14. září 2021.
Případní zájemci, hlaste se na OÚ Raduň osobně nebo telefonicky
553796124

Raduňský zpravodaj
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Kdo je Mgr. Jarmila Podhorná
Majitelkou společnosti je paní Mgr. Jarmila
Podhorná, která vždy milovala přírodu a
její dary, tak se její záliba stala i povoláním.
Studovala, získávala informace v oblasti
lidského
organismu
i
alternativní
medicíny.
Pro výrobu bylinných tinktur a vznik firmy Naděje se rozhodla ve chvíli, kdy
studovala „ Herbář léčivých rostlin „ pana Janči a Zentricha s obsahem o novém
léčebném směru – gemmoterapie a možnosti významného působení výtažků
z pupenů rostlin – gemmoterapeutik na lidský organismus. Přání Mgr. J.
Podhorné bylo a je, aby lásku k lidem a její zkušenosti v oblasti gemmoterapie
i alternativní medicíny předala především nemocným. Specializovala se na
výrobu přípravků bez nežádoucích účinku a cenově dostupných, které působí
na organismus příznivě jako prevence i regenerace a zlepšení stavu při
různých zdravotních problémech.

Raduňský zpravodaj
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ZE ŽIVOTA SPORTU
Vážení sportovní přátelé, fandové fotbalu
Jak už asi víte, sezóna 2020/2021 se zase nedohrála kvůli Covid-19.
Všem je nám to líto, protože s dorostem jsme historicky postoupili do
Krajského přeboru, kde se klukům velmi dobře dařilo. Vzhledem k tomu, že to
byl končící ročník 2002, tak jim za celý klub a sponzory děkuji za pěknou a
úspěšnou reprezentaci obce Raduň a přejeme hodně fotbalových radostí v
mužské kategorii. Dále nesmíme zapomenout na muže, ml. dorost, st. žáky, ml.
žáky, st. přípravku a ml. přípravku (školička), kteří dobře reprezentují
raduňsky fotbal.
Další velký dík patří trenérům mužů a hlavně mládežnickým trenérům, kteří
se snaží připravovat kluky na špičkové úrovni. Velký dík patří raduňskému
výboru, který se velmi dobře stará o chod klubů. Asi jste si všimli, že se stále
snažíme vylepšovat areál, tak díky Covid -19, jsme se rozhodli spravit hřiště,
které by mělo být už kvalitnější a vyhovovat k podmínkám k trénování našich
družstev. Aspoň Vám přiblížím, jak naše družstva skončili po neúplné sezóně,
zapříčiněno Covidem-19.
MUŽI - Okresní soutěž – 12. místo
STRAŠÍ DOROST - Krajský přebor – 6. místo
MLADŠÍ DOROST - Krajský přebor – 14. místo
STARŠÍ ŽÁCI - Okresní přebor – 1. místo
MLADŠÍ ŽÁCI - Okresní soutěž 7+1 – 4. místo
STARŠÍ PŘÍPRAVKA - Okresní soutěž 5+1 – 4. místo
Co bude následovat v ročníku 2021/2022
Do soutěže přihlašujeme tyto družstva
Muži- Okresní soutěž
Dorost st. a ml.- Krajský přebor
Starší žáci - Krajská soutěž
Mladší žáci - Okresní soutěž
Starší přípravka - Okresní soutěž
Přejeme Vám krásné, klidné a slunečné prožití prázdnin a budeme se na Vás
těšit v nadcházející sezoně 2021-2022, která začne v polovině srpna,
doufejme, že nás opět nezabrzdí nějaký virus.
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤĚ
TJ RADUŇ

Raduňský zpravodaj
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Návrat do školy
Letošní
školní rok má před sebou
ještě několik týdnů. Děti
se opět vracejí do
školních lavic, mezi své
spolužáky a ke svým
vyučujícím. Po velmi
dlouhé
izolaci
od
školního
prostředí
nemusí být návrat do
školy pro všechny děti snadný. Jak to děti prožívají? Jak se s tím dovedou
vypořádat? Co s dětmi udělalo virtuální prostředí? Jistě každého z vás napadá
spousta dalších otázek. Odpovědi na ně budou přicházet postupně a dlouho.
Pomocníkem pro opětovné navázání kontaktu s kolektivem a další budování
harmonických vztahů mezi dětmi nám jsou v tuto chvíli i preventivní
programy. Na naší škole jsou realizovány už řadu let.
Během celé školní docházky přichází prostřednictvím preventivních
programů dětem informace o vzájemných vztazích v třídních kolektivech,
jejich budování a také o pravidlech a jejich respektování. Virtuální prostředí,
kterého si děti užily skutečně dost, si žádá v prevenci daleko více informací o
tématech jako je šikana a kyberšikana.
Děti se v programech seznamují i s riziky elektronické komunikace. Starším
žákům jsou věnovány preventivní programy o nebezpečí drog a zodpovědném
chování v době dospívání při navazování nových vztahů.
Na realizaci uvedených programů se v naší škole dlouhodobě podílí i Poradna
pro primární prevenci Ostrava. Díky opětovnému otevření školy můžeme výše
uvedené programy realizovat a dětem zajistit potřebné informace ve
zmíněných oblastech.
Za Školní poradenské pracoviště Ivana Seidlová

Raduňský zpravodaj
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ŠD při ZŠ Raduň
zve všechny děti a jejich rodiče na
tradiční akci

neděle 13. 6. 2021
od 14 do 16 hodin
START BUDE NA HŘIŠTI POD
ZÁMKEM
startovné 30 Kč
V případě
nepříznivého
počasí se akce nekoná.

Raduňský zpravodaj
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Lesní klub Zvonek zve na své akce
a příměstské tábory
Rádi bychom vás pozvali na akce pro veřejnost
pořádané Lesním klubem Zvonek. Setkání proběhnou v jurtě nebo na
pozemku Zvonku na Polní ulici v Raduni.
„Návrat do vlastní síly, zodpovědnosti a zdraví“. Martina Kolaříková. Středa 2.6.
17:00. Jak žít v rovnováze, ve vlastní moci bez ne-moci, jak aktivovat
sebeléčebné procesy, když se z rovnováhy vychýlíme. Cena 300,-.
„Od zítřka jinak“ Marek Ščotka. 10. 6. 17:00. Povídání s etiko- terapeutem,
vztahovým a rodinným terapeutem. Cena 300,- „Dobroběžník Marek Jelínek“.
Sobota 19. 6. 15:00. Přijeďte, stejně jako Marek, k nám na koloběžce a pojďte
si povídat o všem možném i nemožném, o cestách necestách na koloběžce
napříč kontinenty, o nezapomenutelných setkáních, o HOVORECH ZE ZEMĚ.
Cena 400,„Slunovrat“ Andrea Baránková. 21. 6.
„Tarot srdcem“ Lenka Hassová. Konec června; bude upřesněno.
Rezervace a bližší info k těmto i dalším přednáškám na facebooku, a u M.
Kolaříkové na: anitram.avokiralok@seznam.cz 725 741 724.
Letní příměstské tábory přímo v Raduni!
Dětský lesní klub Zvonek zve vaše děti na příměstské tábory. Celkem pět
turnusů proběhne během letních prázdnin v Raduni. Toto léto pořádáme
druhý ročník tábora ryze pro kluky. Letos se hoši můžou těšit na letní
olympiádu! A novinkou tohoto roku je „První dívčí“. Holky vstoupí po dobu
tohoto turnusu do Vílí říše. Ostatní turnusy jsou smíšené.
Co se hemží v trávě –
12.-16.7. Pro děti 4-12 let.
První dívčí – Vílí říše –
19.-23.7. Pro dívky 5 - 12 let;
Lesní olympiáda v Raduni –
26.-30.7. Pro kluky 6-12 let;
Vyčaruj si svůj svět - 9.-13.8. Pro děti 4-12 let.;
Indiánská vesnice - 16.-20.8. Pro děti 4-12 let.
Pro konkrétní dotazy a zjištění obsazenosti jednotlivých turnusů pište na
zvonek.klub@gmail.com
Raduňský zpravodaj
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Vážení a milí Raduňští,
blíží se první letošní zámecká akce. Už tuto sobotu 12.
června vás srdečně zveme do raduňské oranžerie na
Citrusovou slavnost, která začne ve 14 hodin. Citrusy si
můžete vychutnat všemi smysly. Pastvou pro oči bude
citrusová výzdoba, chuťové pohárky potěší pomerančové
a citronové dezerty, vašim uším bude ladit jazzová hudba
v podání Alexandry Špruncové a Branislava Dorka.
Připraven je také program pro děti. Zvídavým poradí
odborník, jak o citrusy pečovat. Srdečně vás zveme na
relaxaci i osvěžení do zámecké oranžerie.
Na červenec připravujeme v rámci Večerů s Hradeckým slunovratem tradiční
degustaci vín. Ta letošní se odehraje 16. července a bude výjimečná výběrem
vín i tématem – bude vyvracet mýty o tuzemských vínech. Vřele
doporučujeme, abyste se objednali co nejdříve, místa se rychle obsazují.
Rezervaci lze provést e-mailem na adrese radun@npu.cz, případně
telefonicky na čísle 732 828 365.
Uprostřed prázdnin budeme v rámci Hradozámecké noci pořádat večerní
kostýmované prohlídky. Akce s názvem Raduňská staletí v jiném světle se
odehraje 31. července. Netradiční prohlídky budou probíhat od 19 do 23
hodin a představí sedm staletí raduňského šlechtického sídla. Připravili jsme
pro vás sedm příběhů, které se váží k dějinám malebné raduňské rezidence.
Můžete se těšit na tajemného Fridricha z Raduně, bouřliváka Pertolda,
slavného maršála Gebharda Leberechta Blüchera, podnikavou šlechtičnu
Annu Marii a jiné. Historie Raduně ožije nezvykle ve večerním čase a vyjeví se
v jiném světle.
V druhé polovině léta se můžete těšit na další ročník Dožínkové slavnosti,
uskuteční se 14. srpna. Konečně 27. srpna zazní před zámkem koncert Michala
Prokopa & Framus Five, už teď se těšíme na úžasný hudební zážitek.
Vstupenky je možno zakoupit v Opavě (Sluna, Horní náměstí nebo Vama –
Václav Müller, Komárovská 9), v IC Hradec nad Moravicí, případně online na
goout.cz.
No a konečně v červenci a srpnu budou probíhat i avizované kastelánské
prohlídky. Posunuli jsme je ještě kousek dál a spojili je s degustací vín.
Termíny pro zájemce naleznete na Facebooku zámku Raduň a na webových
stránkách zámku.
Přejeme vám krásné léto plné uvolněné atmosféry, těšíme se, že se uvidíme,
třeba už tuto sobotu.
Za zámecký tým
Marketa Kouřilová
Raduňský zpravodaj

15

MK ČR E 19769,
Raduňský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku
Vydavatel: Obec Raduň, IČO 00300624,Gudrichova 79, Raduň,
Radka Bártová DiS. radun@radun.cz
Raduňský zpravodaj

16

Raduňský zpravodaj

17

