Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou za dveřmi, a ještě než se
vydáte na zasloužené relaxační a odpočinkové cesty
za hranice Raduně, tak bych vás rád pozval na
následující kulturní akce.
Čeká nás posvícenský víkend a při té příležitosti
proběhnou v naší obci tradiční události patřící k této
slavnosti a to fotbalové utkání svobodní – ženatí,
dále posvícenská bohoslužba v kostele Nejsvětější
Trojice v Raduni a celodenní pouťové atrakce
v areálu Hladíkovce.
Je mi potěšením, že Vás mohu po dvou letech pozvat na letošní DEN OBCE.
V jubilejním roce 2020 jsme plánovali oslavit 700leté výročí založení naší obce.
Bohužel tyto oslavy se nemohly konat z důvodu pandemie Covidu. V letošním
roce již nejsme omezováni, a proto jsme pro vás připravili bohatý kulturní
program, který by nám měl vynahradit zrušené kulturní akce v minulých dvou
letech. Budu rád, když se všichni společně sejdeme a dodatečně oslavíme
700leté výročí založení obce. Mimo již tradiční kulturní program můžete
v dopoledních hodinách navštívit provoz čistírny odpadních vod, a to
přečerpávací stanici na ulici Sluneční a samotnou čistírnu odpadních vod
v areálu bývalého JZD na ulici Polní. Budete mít možnosti se seznámit
s moderní technologií čistírny odpadních vod. V rámci prohlídky ČOV můžete
zhlédnout komunální techniku naší obce.
V srpnu jsme pro vás připravili projekci Letního kina, bude následovat zářijový
Den her a zájezd seniorů.
S blížícím se koncem volebního období jsem si dovolil, na dalších stránkách
tohoto zpravodaje, připomenout realizované projekty a dotační akce za mého
působení ve funkci starosty. V tomto červnovém vydání zpravodaje jsem shrnul
roky 2019 a 2020. V dalším zářijovém vydání najdete zbývající roky volebního
období.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné prožití letních měsíců,
pohodovou dovolenou a dětem veselé prázdniny plné krásných zážitků.
Váš starosta Přemysl Schindler
Raduňský zpravodaj
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ZE ZASTUPITELSTVA
Od posledního vydání zpravodaje se uskutečnilo jedno řádné zasedání
Zastupitelstva obce, a to dne 25.4.2022 v prostorách Komunitního centra OÚ
Raduň.
Předkládáme nejdůležitější body:








ZO projednalo a schválilo: 25.4.2022
Schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Raduň, žadatel
Myslivecké sdružení Maršovec z.s. ve výši 10.000 Kč.
Schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Raduň, žadatel
Spolek zahrádkářů Raduň-Vršovice z.s. ve výši 10.000 Kč.
Schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Raduň, žadatel TJ
Raduň z.s. ve výši 150.000 Kč.
Schválení Kupní smlouvy na obnovu veřejného osvětlení v obci Raduň.
Schválení Kupní smlouvy na malotraktor značky John Deere 3039R.
Schválení záměru prodeje malotraktoru značky Goldoni Aster 45.
Schválení příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona číslo 519/2021 o
kompenzačním bonusu.

Kompletní zápisy z jednání zastupitelstev obce Raduň jsou
zveřejněny na webových stránkách obce Raduň.

Služby a řemeslníci v obci
V případě zájmu o reklamu a zveřejnění kontaktu na webových
stránkách obce kontaktujte obecní úřad. Rádi bychom tak dali šanci
místním řemeslníkům a službám, které sídlí v naší obci.
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Čeká nás konec volebního období, a to je ten správný čas bilancovat a zhodnotit,
co se nám v obci podařilo udělat, zřídit, vystavět nebo zrealizovat. V první části
tohoto článku bych rád připomenul první dva roky po zvolení v obecních
volbách.
Rok 2018 se nesl v duchu dokončovacích akcí na nové obecní kanalizaci.
Celkové náklady na výstavbu kanalizace byly cca 105 000 000 Kč bez DPH a
dotace činila 71 706 000 Kč. V roce 2019 probíhal zkušební provoz čistírny
odpadních vod a současně docházelo k přepojování jednotlivých nemovitostí.
V lednu 2019 došlo ke kolaudaci budovy staré školy na ulici Gudrichova.
V budově je umístěn nový obecní úřad a Komunitní centrum Raduň, celkové
náklady této stavební akce byly cca 10 000 000 Kč na jehož vznik jsme obdrželi
dotaci cca 3 mil. Kč z Integrovaného regionálního programu. Začátkem roku
2019 došlo k přemístění obecního úřadu do nových prostor.
V červenci 2019 došlo k opravě hygienického zařízení v základní škole Raduň.
Náklady na akci činily 2 964 308 Kč a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
činila pěkných 2 075 016 Kč. Ve stejném měsíci jsme nakoupili nový nosič
kontejneru v hodnotě cca 376 000 Kč. V roce 2019 jsme uspořádali tyto akce
Obecní ples, Vynášení Moreny aneb vítání jara, Posvícení, Den obce, Letní kino,
Zájezd seniorů, Den her, Setkání jubilantů, Lampiónový průvod, Veselé dýně,
40.let výročí otevření základní školy. Ke konci roku 2019 byly přepojeny
všechny odkanalizovatelné nemovitosti, za toto moc děkuji všem majitelům
těchto nemovitostí.
V lednu v roce 2020 byl ukončen roční zkušební provoz ČOV Raduň a čistírna
přešla úspěšně do ostrého provozu. V roce 2020 jsme za pomocí dotace
vyměnili stávající obecní rozhlas za nový, včetně sirény na hasičské zbrojnici.
Celková cena se vyšplhala na 1 638 311 Kč a dotace z Operačního programu
životního prostředí činila 1 146 818 Kč. Na jaře roku 2020 byl zakoupen nový
fekální vůz, cena fekálního vozu činila 723 282 Kč. Od léta roku 2020 zajišťují
naši pracovníci vývoz žump a likvidaci odpadních vod z neodkanalizovatelných
nemovitostí na naší ČOV Raduň, a to za stejných podmínek jaké mají majitelé
napojených nemovitostí. V letních měsících došlo k rekonstrukci hygienického
zařízení ve školní družině, sborovny a učebny cizích jazyků v Základní škole
Raduň. V tomto roce jsme pořídili dva kontejnery, které slouží ve sběrném
dvoře pro zelený odpad.
Na podzim byl proveden udržovací a bezpečnostní ořez aleje památných dubů
v Raduni. Na tuto akci získala obec dotaci od Ministerstva životního prostředí
ve výši 79 500 Kč. Ke konci roku 2020 došlo k zastřešení zastávky MHD u ulice
Sluneční a k namontování laviček.
Starosta Přemysl Schindler
Raduňský zpravodaj
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Volby do zastupitelstva obcí
Komunální volby probíhají ve dvou dnech
– pátek a sobotu. Volební místnost obce
Raduň je v Komunitním centru v budově
obecního úřadu na Gudrichové ulici.
Volební místnost bude otevřená v
časech:
•
•

Pátek 23. září – 14:00-22:00
Sobota 24. září – 8:00-14:00
Systém komunálních voleb

Systém voleb do obecních zastupitelstev patří vůbec k těm nejsložitějším
systémům voleb u nás. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli
křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany, nebo dát hlas
pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.
Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů,
je jeho hlasování neplatné. Křížek může dát jednotlivé straně, rozdělit je mezi
jednotlivé kandidáty, nebo oba způsoby zkombinovat. V raduňském
zastupitelstvu je 9 křesel.
V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz. Pokud tedy chcete volit
zastupitele ve své obci, je nutné se v době voleb nacházet v místě svého trvalého
bydliště.
Jak se volí v komunálních volbách
1. Aby mohl člověk volit, potřebuje platný občanský průkaz nebo cestovní
pas. Občané Evropské unie, kteří mohou volit také potřebují průkaz o
povolení k pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu. Volby následně
probíhají podobně, jako jiné druhy voleb:
2. Volič se ztotožní volební komisi, od které obdrží úřední obálku a
případně náhradní hlasovací lístek, pokud si ho nepřinese s sebou.
3. S úřední obálkou se odebere za plentu, kde rozdělí své hlasy (při
křížkování je třeba dát pozor a neoznačit více kandidátů, než kolik je
křesel v zastupitelstvu).
4. Hlasovací lístek dá do úřední obálky
5. Úřední obálku vhodí před komisí do zapečetěné urny
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Z důvodu bezpečnosti dětí bylo po dohodě s vedením školy vybudováno nové
oplocení pozemku základní školy. Areál školy bude od září 2022 v době výuky
uzavřen pro veřejnost. V odpoledních hodinách bude areál volně přístupný pro
sportující veřejnost.

Zahradu Mateřské školy zdobí od začátku června nový herní prvek pro děti.
Tato pirátská loď je dodatečným dárkem ke Dni dětí a snad bude dělat radost
nejen malým pirátům, ale všem dětem, které navštěvují naši Mateřskou školku.
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KONANÉ KULTURNÍ AKCE
Vynášení Moreny -Vítání jara
Dne 3.dubna 2022 jsme se sešli u školy, abychom spálením
slaměné Moreny, vyprovodili zimu z naší vesnice. Děti ze
základní školy si připravily pro tuto příležitost pásmo tanců
a lidových písní v duchu vítání jara. Počasí bylo chladné,
zimní, a tak se průvod dětí i dospělých vydal směrem ke
kabinám sportovního zázemí, kde v malé tůni byla zapálena
Morena, za odpočítávání všech přítomných, vhozena do vody.
Dle tradice by zima měla odejít a přijít hezké jarní počasí. No uvidíme. Pro
všechny byl připraven čaj na zahřátí.
Zuzana Čeganová
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I.Pálení čarodějnic v Raduni
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována
s upalováním čarodějnic. My jsme tu naši
„Arnoštku“ upálili již den předem v pátek 29.
dubna 2022. Pěkné teplé počasí něco málo pod
dvacítkou vládlo po celý den. Po celé republice se
rozhořelo tisíce ohňů v a vater, u kterých se lidé
sejdou především kvůli světským radovánkám,
jako je opékání buřtů a zábavě. Málokdo už si ale
tuto noc spojí s magickými rituály, na něž věřili
naši předci, kteří jim přisuzovali obrovskou moc.
Naši novou společenskou akci zahájil slovem pan
starosta. O zábavu malých dětí se starala
čarodějnice Adéla, pro děti byly připravené hry,
malování na obličej a dospělým vykouzlilo úsměv na tváři vystoupení dětí
z naší základní školy. Pro všechny děti v masce byl připraven buřt nebo
špekáček zdarma a také lahodný lektvar. Den plný vůně ohně a špekáčků byl
ukončen parádním ohňostrojem. S organizací celého dne, a především
přípravou vatry a následným dohledem nad ohněm pomáhali pracovníci obce.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou tohoto magického dne a
přispěli tak k velké radosti všech přítomných dětí. Velké poděkování patří paní
učitelce Hance Bernardové a celé její třídě 3.B. za výrobu čarodějnice
Arnoštky😊
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE

Na kino pod širou oblohou se můžete těšit
6.srpna 2022 ve 21 hodin na fotbalovém
hřišti v Raduni. V plánu je zhlédnout českou
komedii Po čem muži touží 2. Občerstvení je
zajištěno.
Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna
Polívková, Tereza Kostková, Leoš Noha, Radek
Holub a další

Konec léta už tradičně patří dětem, DEN HER aneb loučení s létem proběhne
v sobotu 3.září 2022 na fotbalovém hřišti.
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, máme
odměnu!
Chybět nebude skákací hrad, malování na
obličej, projížďka lodičkami na nádrži i
spousta dalšího. Pro návštěvníky bude
přichystáno
občerstvení
přichystané
spolkem TJ Raduň.
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Zájezd seniorů
Tato tradiční celodenní akce pro starší občany
proběhne v úterý 6. září 2022 nás tentokrát
zavede do Rožnovského kraje. V rámci zájezdu
navštívíme nové Muzeum nákladních
automobilů Tatra Kopřivnice. Unikátní
expozice nákladních automobilů Tatra
v Kopřivnici je nově otevřena od 17. listopadu
2021. Dále se přesuneme na do Rožnova a po
obědě v místním Rožnovském pivovaru nás
čeká komentovaná prohlídka ve Valašském muzeu v přírodě. Dřevěné
městečko je nejstarší částí Valašského muzea v přírodě. Rozkládá se v
rovinatém terénu městského parku. Návštěvníkům ukazuje podobu
historického náměstí tvořeného souborem originálních dřevěných staveb.
Samozřejmostí je čas strávený u dobré kávy a moučníku a sladké snídaně
v autobusu pro všechny účastníky zájezdu.
Akce je určena pro raduňské seniory, volná místa budou doplněné ostatními
zájemci.
Cena zájezdu je 300 Kč. Případní zájemci, hlaste se na OÚ Raduň osobně
nebo telefonicky 553 796 124.
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ZE ŽIVOTA SPORTU
Milí fanoušci, přátelé fotbalu,
dovolte nám, podělit se s Vámi o aktuality z našeho fotbalového klubu,
obzvláště ty povedené spojené s oslavami 50 let založení klubu.
V dubnu proběhla Valná hromada. S radostí jsme přivítali ve Výboru nové členy,
kteří se ihned naplno zapojili do aktivit spojených s fungováním klubu. Vedení
mohlo s potěšením konstatovat, že klub je finančně stabilní a podařilo se mu
zvládnout nemalou investici spojenou s revitalizací fotbalového hřiště.
Konečně jsme si užili jarní sezónu bez jakýchkoliv omezení a všechny týmy
spokojeně polykaly tréninkové a zápasové jednotky. Koncem května jsme
přivítali, jako „třešničku na dortu“, Starou gardu SFC Opava a odehráli s nimi
exhibiční utkání. Součástí programu byly i doprovodné zápasy našich
mládežnických týmů. V červnu budeme spolupořádat společně s obcí Raduň
tradiční Den obce a organizovat, jako obvykle, zápas mezi „svobodnými“ a
„ženatými“. Budeme se na vás těšit.
Stále probíhají nábory nových hráčů. I na podzim náš klub obsadí účastí v
mistrovských zápasech všechny věkové kategorie. Naši dorostenci již třetím
rokem úspěšně bojují v krajských soutěžích.
Na podzim se do fotbalových klání zapojí téměř 100 aktivních členů klubu, kteří
nám tímto pomáhají budovat stabilní komunitu přátel fotbalu v naší obci. Od
nejmladší přípravky, přes žáky a dorost, včetně již stabilizovaného zázemí
kolem týmu mužů, jsme rádi za možnost sportovního vyžití a pořádání
rozličných nejen sportovních akcí.
Spoustu dalších novinek a informací najdete na našem webu
https://www.tjradun.cz/
Těšíme se na vaši
podporu a fotbalu
zdar.
Výbor TJ Raduň
a
členové klubu

foto: Finále dorostu
o pohár Města Opavy
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

PLÁNUJEME
Podzimní zájezd do Londýna
Na základě zvýšeného zájmu ze strany rodičů a
jejich dětí se v termínu od 1. 10. do 5. 10. 2022
uskuteční výjezd našich žáků druhého stupně do
Londýna.
Michaela Orlíková

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na koncert dramatických kroužků,
který se uskuteční ve středu 15. června v Kulturním
domě ve Vršovicích od 16:30 hodin.
Budeme se těšit na své první větší publikum.
Žáci dramatického kroužku

USKUTEČNĚNÉ AKCE ŠKOLY
TrojBoj - Silák školy
V průběhu minulého týdne se celý vyšší stupeň účastnil silového TrojBoje, který
pořádalo Středisko volného času v Opavě za podpory The Beast gymu Opava.
Každá ze tříd vyššího stupně tak postupně navštívila posilovnu, kde se naši
sportovci seznámili se 3 posilovacími stroji – veslařský trenažer (Row),
běžkařský trenažer (SkiErg) a speciální kolo (AirBike). Cílem každého cvičence
bylo překonat na těchto strojích danou vzdálenost v co nejrychlejším čase.
Někteří do toho dali opravdu všechno a do pomyslného cíle dojeli ve skvělém
čase. Jiní zvolili trochu pomalejší, za to plynulé tempo. V obličejích všech
Raduňský zpravodaj
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sportovců bylo vidět odhodlání překonat nejen vytyčenou vzdálenost, ale také
kolikrát i sám sebe.
Atmosféra se po celou dobu akce nesla v přátelském duchu, spolužáci se
navzájem podporovali a rivalita jako by neexistovala. Naopak. Žáci se svými
výkony motivovali navzájem.
Boj o největšího siláka školy nebyl procházkou růžovým sadem. Každý, kdo se
zúčastnil se pořádně na strojích zapotil. Nicméně poté, co zaschly poslední
kapky potu, se na tvářích žáků objevily opět úsměvy. Nutno také podotknout,
že se v tabulce vítězů objevila i předem nečekaná jména.
Největší siláci školy postupují do okresního finále, které se uskuteční už tuto
středu. Žáci si tak budou moci změřit síly se stejně starými svalovci z Opavy a
okolí.
Závěrem doufám, že si žáci tuto akci se svými spolužáky užili a utužili svůj
kolektiv mimo školní lavice.
Ve středu 8. června 2022 se nejlepší „siláci školy“ utkali ve finále TrojBoje s
žáky opavských škol. Z tohoto finále si naši žáci odvezli jako vítězové
v kategoriích 6. – 8. tříd putovní poháry. Všem sportovcům děkujeme za účast
a gratulujeme k výborným úspěchům v této netradiční soutěži.
Eliška Olbrechtová
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ŠKOLNÍ VÝLETY
Po dvou letech se konaly na konci května a začátkem června 2022 školní výlety
pro žáky prvního a druhého stupně.
Žáci 1.A, 2. A, 2. B a třeťáci vyrazili na školní výlet do Skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm. Vyšlápli si na rozhlednu, byli v kovárně, na pile i ve mlýně, kde
chvíli sledovali mlýn v chodu. Dětem se výlet moc líbil a všichni se těší na další
poznávání našeho kraje.
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Přehled uskutečněných školních výletů
třída
I. A
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.
V.
VI. A
VI. B
VII.
VIII.
IX.

místo školního výletu
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Pustevny – Valaška – Radegast – lanový park Tarzanie
Ostrava – Dolní Vítkovice, Svět techniky
Praha
Mohelnice
Pustevny – Valaška – Radegast – lanový park Tarzanie
Pustevny – Valaška – Radegast – lanový park Tarzanie
Hvězda – Karlova Studánka - Praděd
Pustevny – Valaška – Radegast – lanový park Tarzanie
Soutěž Eurorebus

V období od října do března tohoto
školního
roku
se třídy
6.A
a 6.B účastnily zeměpisné soutěže
Eurorebus, která probíhala každý týden.
Ačkoliv byla účast na soutěži dobrovolná,
tak drtivá většina žáků obou tříd se s radostí zapojila.
Soutěž probíhala elektronicky v počítačové učebně, kde žáci si vytvořili vlastní
účet (přihlášení) a plnili každý týden jedno elektronické kolo soutěže.
Informace týkající se zeměpisu a aktuálního dění v Česku a ve světě vyhledávali
na internetu. Za splněná elektronická kola získávali body a ty se sčítaly
dohromady za třídu.
V měsíci dubnu, pak byly zveřejněny výsledky postupujících tříd jednotlivých
kategorií. Je mi ctí říct, že obě třídy postoupily do republikového finále,
které proběhne 13. června v Praze a budou tak v úzkém kruhu úspěšných
zeměpisných řešitelů v České republice. Za každou třídu budou vybráni 3
nejlepší a nejaktivnější žáci v zeměpisné soutěži.
David Brhel
Raduňský zpravodaj
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Vážení a milí Raduňští,
Dny se prodlužují a o slovo se začíná
hlásit léto. Zajímá vás, co přinese letošní
sezona na raduňském zámku? První
velkou akcí budou Slavnosti v
zahradách, které vypuknou 11. června
ve 14 hodin. Rok 2022 je věnován
šlechtickým zábavám a slavnostem, a
proto vás chceme vtáhnout do slavností
atmosféry, kterou si můžete vychutnat v
zámecké oranžerii vyzdobené historickými slavnostními aranžemi.
Samozřejmostí bude také program pro děti. Představíme vám letošní novinku,
brožurku s názvem Mapa zážitků zámeckého parku v Raduni. S její pomocí
poznáte krásy krajinářského umění, a navíc se můžete spolu s dětmi pustit do
plnění úkolů. Věříme, že vás procházka s mapou zážitků skvěle naladí.
Slavit po vzoru šlechty budeme i 16. července, kdy budete mít příležitost
poznat, jak chutnalo či vypadalo šlechtické menu v době oslav. Akci
připravujeme ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Zájemcům o
kulinární zážitek doporučujeme včasnou rezervaci, protože počet míst je
omezen. Kostýmovanou akcí připomeneme ovšem i zcela výjimečnou osobu
hraběnky Jetty Gallenbergové, která na Raduni slavila své jmeniny a před 170
lety prováděla parkem malíře Josefa Mánesa.
Pro milovníky historické hudby připravujeme 8. srpna koncert Beatriz Murcia
a Cristiana Gutiérreze, věříme, jejich hudební vystoupení v malebné zámecké
oranžerii bude jistě nevšedním zážitkem.
Nenechte si ujít Dožínkovou slavnost, která se uskuteční 13. srpna. Představíme
vám lokální tradice a život na venkově v minulosti. Můžete se těšit na tematicky
laděné aktivity pro děti, ukázky historické zemědělské techniky i řemesel a
prezentaci regionálních výrobků.
V podvečer 21. srpna vás zveme na divadelní představení s názvem
Kdekrademor – komedii na motivy Boccacciova Dekameronu v podání
divadelního souboru NOTIDIS. Inscenace spojuje prvky commedia dell´arte,
divadla na divadle, pouličního a hudebního divadla.
V sobotu 27. srpna přijede v odpoledních hodinách na zámek kočovný divadelní
soubor a sehraje představení s názvem Jak raduňské ženy ukončily husitské
války. Ve večerních hodinách vám nabídneme jiný pohled do zámeckých
interiérů. Můžete se těšit na netradiční prohlídky zámku.
Raduňský zpravodaj
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Letošní léto přinese na Raduň spoustu radostí a my pevně doufáme, že je
prožijete s námi.
Za celý zámecký tým
Marketa Kouřilová

Raduňský zpravodaj

19

Raduňský zpravodaj

20

Raduňský zpravodaj

21

