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Toto číslo vyšlo v prosinci 2014
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO
Ve středu 5. listopadu 2014 se uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018. Hlavním programem jednání bylo
zvolení představitelů obce. Zasedání zahájil odstupující starosta pan Stanislav Jemelík. Přítomno bylo všech
15 zastupitelů, kteří postupně složili zákonem předepsaný slib. Starostou obce byl zvolen pan Josef Hrdlička
ml., místostarostkou slečna Mgr. Lucie Navrátilová. Členy rady obce byli zvoleni paní Věra Haluzíková, pan
Ing. Leoš Janáček a pan Jiří Vyňuchal ml.. Jako předseda kontrolního výboru byl zvolen pan Ing. Leoš
Janáček, předsedkyní finančního výboru se stala paní Věra Haluzíková. Nově zvolený starosta na závěr
poděkoval bývalým členům zastupitelstva za práci vykonanou pro obec v minulém volebním období.
Poděkoval také panu Stanislavu Jemelíkovi, který vykonával funkci starosty obce dlouhých 24 let.
Další zasedání ZO se konalo 8. prosince 2014 za účasti všech 15 - ti zastupitelů. V úvodu jednání informoval
starosta obce o činnosti rady a OÚ v době od posledního zasedání ZO. V další části jednání byli zvoleni
členové kontrolního a finančního výboru. V rámci majetkoprávních záležitostí schválilo zastupitelstvo prodej
pozemku na výstavbu rodinného domu v lokalitě Příčná parcelní číslo 754/129 o rozloze 646 m2.
Průběh stavebních akcí obce Radslavice:
Revitalizace návsi – byla upravena křižovatka u obecního úřadu,
vybudován nový chodník k obecnímu úřadu, provedena rekonstrukce
stávajících chodníků u obchodu, chodníku mezi obchodem a základní
školou, vybudovány nové parkovací zálivy. Dále byla dokončena
kompletní pokládka asfaltu. Tato akce bude dokončena v 1. pol. 2015.
Zateplení obecního úřadu – bylo provedeno zateplení obvodových
stěn, výměna výplní a zateplení půdy. Byla podána žádost o platbu
dotace ze SFŽP.

Informace pro občany

V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Od 22.12.2014 do 31.12.2014
bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
Svoz domovního odpadu - leden až duben 2015: 9.1., 30.1., 20.2., 13.3., 3.4.,
24.4.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v 1.pol. 2015 – sobota 10.00-11.30 hod.:
17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6.
Cena svozu v roce 2015 činí 450,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od
18.2. do 28.2. 2015. Ve stejném termínu doporučujeme uhradit i místní poplatek za psa.
Přenos informací občanům. Od září roku 2011 funguje na OÚ služba rozesílání důležitých sdělení občanům
prostřednictvím SMS zpráv. Noví zájemci o odběr těchto zpráv se mohou přihlásit osobně na OÚ
či v knihovně, nebo emailem na adrese obec@radslavice.cz. Služba jim bude aktivována. Aktuální informace
lze získat i na webové stránce obce www.radslavice.cz a v sekci Aktuality se pak mohou sami přihlásit
k odběru nových příspěvků. Po zadání e-mailové adresy jim bude doručováno upozornění na aktuální
zveřejněné zprávy. Obě služby jsou poskytované obcí zdarma a jejich odběr můžete kdykoliv zrušit.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
25.12.2014 čtvrtek - Boží hod, Narození Páně
16.00 hodin
26.12.2014 pátek - Svátek sv. Štěpána
7.45 hodin
28.12. 2014 neděle - Svátek svaté rodiny
9.00 hodin
1.1. 2015 čtvrtek - Svátek Matky Boží, Panny Marie
9.00 hodin
Při slavnostních bohoslužbách uslyšíme vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru
Radslavice. Srdečně zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče s dětmi i mládež.

Provozní doba obecní knihovny ve vánoční svátky:
22.12. 2014 pondělí - otevřeno
27.12. 2014 sobota - zavřeno
29.12. 2014 pondělí - dopoledne otevřeno, odpoledne zavřeno
3.1. 2015 sobota - otevřeno
Hned po Novém roce vybíráme registrační poplatek na rok 2015 ve výši 20,- Kč.
Přeji všem čtenářům a návštěvníkům krásné Vánoce a pod stromečkem ať najdou hezkou knížku!
Lada Veselá
Tři králové v Radslavicích
Opět na začátku ledna vyrazí do ulic naší obce tři králové. Koledníky potkáte v sobotu 3. ledna 2015.
Koledníci Vám popřejí vše dobré do nového roku, v případě Vašeho zájmu označí dveře posvěcenou křídou
na znamení požehnání. Jak už je letitým zvykem, je toto koledování spojeno
se sbírkou pro charitní účely.
Oblastní charita Přerov, která sbírku pořádá, Vám velmi děkuje za Vaše dary
v loňském roce. Byly využity na přímou pomoc rodinám v obtížných situacích
(100.000 Kč), také na nákup kompenzačních, zdravotních pomůcek a automobilu
pro hospicovou péči při ošetřovatelské službě (180.000 Kč) a k podpoře provozu
služeb Charity (143.000 Kč).
V roce 2015 se počítá opět s podporou rodin v nouzi, nákupem kompenzačních
pomůcek a automobilem pro pečovatelskou a ošetřovatelskou službu (která je
realizovaná především v obcích na Přerovsku). Jménem Oblastní charity Přerov
mám za úkol tlumočit srdečné poděkování občanům Radslavic za dosavadní
štědrost a současně popřát vše dobré obci a jejím obyvatelům do celého nového
roku.
Petr Prinz
„Vánoční čas je v každém z nás …“, zpívá se v jedné žertovné písničce známé recesistické kapely. Pro nás
však tento čas s recesí nic společného nemá.
Každoročně propadáme kouzlu příprav na tyto pro děti nejkrásnější svátky. Vánoční dílny pak dávají
nahlédnout na šikovnost a kreativitu našich školáků. A nejen jich.
V pondělí 8. prosince se vánočních dílen v radslavické škole zúčastnilo rekordní množství „dospělců“ z řad
maminek i babiček, ba dokonce i zástupci silnějšího pohlaví přiložili ruku k dílu. Výstavku andělů,
zvonečků, zdobených pomerančů, keramických svícnů a dekorací z chvojí si mohli občané prohlédnout
během následujícího Dne otevřených dveří.
V těchto dnech také vyvrcholily přípravy vánoční školní besídky. Žáci všech tříd a zájmových kroužků
předvedli v úterý 16. prosince žánrově vskutku pestrý
program, v němž se hrálo, zpívalo, tančilo i hrálo divadlo.
Zcela zaplněný sál sokolovny dal tušit velké očekávání
diváků. Jejich potlesk i ohlasy nám byly velkou odměnou
a daly nám zapomenout na všechny útrapy nacvičování.
Poděkování patří také maminkám a babičkám, které ochotně
vypomohly s kostýmy, našemu zvukaři panu Klarovi a členům
SPZŠ za občerstvení.
Naše školní předvánoční těšení jsme uzavřeli v pátek
19. prosince v kostele sv. Josefa, kde jsme společně
s obyvateli Radslavic zpívali koledy a zaposlouchali se do
kouzelného příběhu o narození Ježíška.
Žáci a pedagogický sbor ZŠ a SMŠ Radslavice
Mikulášská nadílka
V pátek 5. prosince se sešli nejen lidé z Radslavic, ale i blízkého okolí na prostranství před kostelem
sv. Josefa. Konala se zde již devátá Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu. Nejvíce se
na příchod Mikuláše těšily děti. Snažily se ho přivolat pomocí písniček a básniček. Mikuláš nakonec dorazil
v doprovodu andělů a čertů a obdaroval více jak 180 dětí taškami sladkostí. Na závěr se všichni mohli
s Mikulášskou družinou vyfotit.

Česko zpívá koledy
Pod hlavičkou projektu Česko zpívá koledy vyhlášené Deníkem se občané Radslavic všech věkových skupin
už potřetí sešli pod svítícím vánočním stromem před kostelem, aby se zapojili do vánočního řetězu
zpívajících obcí a měst a společně zapěli koledy. Oporou našim svátečním zpěvákům v jejich koncertování
je kostelní sbor, jehož vedoucí pan Karel Lukáš každoročně dobrovolně přijímá i roli dirigenta. Hrou na
kytaru zpěvy doprovodila učitelka zdejší mateřské školy paní Klimková. Vedení obce dětské účastníky
odměnilo za jejich snahu teplým čajem a bonbóny a dospělým nabídlo pro zahřátí svařáček či slivovičku.
Snad dobrá místní propagace či reklama v Přerovském deníku a v televizi mají zásluhu na tom,
že každoročně zpěváčků přibývá. Letos jsme jich napočítali už 150. Zpívání koled se tak stává mladou
a milou tradicí, ve které budeme určitě pokračovat i v následujícím roce.
Vánoční koncert hudební společnosti Entuziasté
Obec Radslavice připravila svým občanům milý kulturní zážitek v podobě koncertu složeného z vánočních
písní i mluveného slova. Návštěvníci odcházeli domů spokojeni. Koncertu se zúčastnily v doprovodu rodičů
i děti, chválíme je všechny za vzorné chování a pozornost, se kterou výkony hudebníků sledovaly.
O vyzdobení sálu kulturního domu a malé občerstvení se postaraly členky klubu aktivních důchodců.
Sportovně střelecký klub Radslavice informuje
Velká cena Olomouckého kraje – Víceúčelová hala při ZŠ Šumvald u Uničova – 17.11. 2014.
V soutěži zařazené do celostátního kalendáře Českého střeleckého svazu stříleli mladí střelci Radslavic
disciplínu vzduchová pistole – VzPi 40 ran. Soutěž
se současně konala jako Přebor Olomouckého kraje.
Umístění střelců Radslavice v kategorie žáci bylo
následující: 3. Hradil Marek, 4. Seidlová Ivana,
5. Sedláčková Anna.
V kategorii muži – junioři - VzPi 60 ran byl junior
Jan Oršoš devátý. Pořadatel SSK Uničov.
Zvláštní cenu pořadatele za mimořádný sportovní
výkon získal Marek Hradil z SSK Radslavice
viz. foto. Blahopřejeme.
Pozvání
Plesová sezóna 2015 v Radslavicích
sobota 24.1. 2015 - Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Big Mžik Přerov
pátek 6.2. 2015 - Sportovní ples - pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina ELIXÍR
neděle 8.2. 2015 - Dětské šibřinky - pořádá TJ Sokol Radslavice, reprodukovaná hudba
pátek 27.2.2015 - Papučový bál - pořádají Tygříci TJ Sokol Radslavice, hudba ELIXÍR
pátek 14.3.2015 - Školní ples - pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na výroční valnou hromadu,
která se koná v tradičním termínu 26. prosince 2014 v 10.00 hodin v Domě hasičů. Její součástí bude
i projekce videozáznamu z projektu přeshraniční spolupráce a prezentace činnosti sboru v roce 2014.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v sobotu 27.12. 2014 od 10.00 hodin v kulturním domě. Přihlášky budou přijímány v den
konání soutěže - nejpozději do 9.45 hod v KD. Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií: I. kat do 11 let,
II.kat. 12-15 let. Obě soutěžní kategorie jsou společné pro dívky i chlapce.
Dospělí v sobotu 27.12. 2014 od 14.00 hod. v kulturním domě. Přihlášky přijímáme v den soutěže do 13.45
hod. v KD. Kategorie: 15-40 let, 41a více. Míčky pro obě soutěže zajistí pořadatel, ostatní vybavení vlastní.
Celé propozice pro všechny kategorie najdete zveřejněné ve vývěsních skříňkách OÚ a knihovny,
a na webových stránkách obce. Za případné drobné ceny pro soutěžící předem děkujeme.
Přijďte společně přivítat Nový rok! Zveme Vás ke společnému rozloučení s odcházejícím rokem a uvítání
nového roku přípitkem. Sejdeme se i letos před půlnocí u kulturního domu. Vstup do nového roku oslavíme
ohňostrojem. Skleničky si přineste vlastní. Těšíme se na Vás.
MS Katová Radslavice oznamuje, že v sobotu 3. ledna 2015 uskuteční odchyt zajíců, na něž srdečně zve
všechny spoluobčany, zejména školní mládež. Sraz zájemců v 8,45 na křižovatce na Tučín u Brázdového.
Tradiční občerstvení zajištěno. Odvoz zpět zabezpečen.
TJ Sokol Radslavice organizuje, jako součást 38. ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých
turistů, v sobotu 3. ledna 2015 pěší výstup na Helfštýn. Sraz v 9.00 hod. u obchodu ENA. Délka trasy
cca 10 km. Zpět individuálně pěšky nebo busem z Lipníku n/B. Bližší informace sdělí na požádání pan
Petr Caletka, Trávník 151, Radslavice.

Valná hromada TJ Sokol Radslavice - pátek 23. ledna 2015 v Domě hasičů, zahájení v 17.30 hodin.
Valná hromada Honebního společenstva Radslavice - čtvrtek 5. února 2015 v Domě hasičů, zahájení
v 17.00 hod.. Na závěr bude připraveno občerstvení.
TJ Sokol Radslavice uskuteční v obci v neděli 15. února 2015 tradiční vodění medvěda. Začátek v 10.00
hodin v ulici Sušická.
Sociální komise připravuje setkání důchodců v KD a to v pátek 6. března 2015. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Společenská rubrika 1.pol. roku 2015 - významného životního jubilea se v 1. pololetí 2015 dožívají:
55 let
70 let
82 let
Jiřík František
241 Šmíd Alois
86 Suchánková Zdeňka 187
Mořkovský Libor
313 Zemánková Ludmila 152 Haflantová Bohumíra 240
Muzikant Václav
89 Lukášová Hedvika
9 Drbálková Eva
15
Marek Antonín
268 Vodička Jan
266 Valešová Marie
98
Rakovan Ladislav
298 75 let
Váňová Eva
167
Jakubíková Anna
290 Mierný Julius
217 Haluzíková Marie
232
Caletková Jarmila
194 83 let
60 let
Hostášková Eva
245 Petrášová Eliška
53 Dokoupil Rudolf
77
Suchánková Hana
164 Gelová Zdenka
93 Složilová Anežka
91
Slivečková Zdeňka
289 Libigr Svatopluk
198 Hábová Marie
294
Hrabal Vladimír
160 80 let
84 let
Krátká Zdeňka
239 Brázda Zdeněk
176 Hlobilová Božena
106
Zmeškalová Drahomíra 243 Jemelíková Božena
30 85 let
Sušeň Jaroslav
71 Hrabalová Štěpánka 160
65 let
Dýmal František
133 Zmeškal Josef
124 Krcánek Jaroslav
157
Vaculík Jaroslav
223 Hradil Jaroslav
10 Drbálek Miloslav
15
Havlík František
259 Dostalík Přemysl
188 Řoutilová Marie
28
Tallová Jana
207 81 let
Nováková Vlasta
138
Zmeškal František
243 Tallová Anna
123 87 let
Mlčák Antonín
230 Jemelík Stanislav
116 Hradilová Anna
46
Výstřelová Marie
200 Kučová Cecília
60 88 let
Jemelíková Miloslava 175 Nevtípilová Anežka 120 Mořkovská Blažena
94
Zemánková Marie
152 Vybíralová Anna
44
Bařina Ladislav
178 Petráš Pavel
53
90 let
93 let
Huňková Eliška
35 Hlobil Oldřich
106
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

Děkujeme za projevenou důvěru
a spolupráci v roce 2014.
Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce přejí
členové zastupitelstva
a zaměstnanci obce Radslavice.
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