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Informace ze zasedání zastupitelstva obce
Vzhledem k rezignaci PhDr. Petra Prinze na mandát zastupitele se novým zastupitelem ke dni 9.11.2016 stal další
v pořadí z kandidátní listiny KDU-ČSL pan František Jiřík.
Na posledním zasedání zastupitelstva dne 20.12.2016 byl schválen rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet obce byl
schválen jako schodkový, kdy příjmy činí 16.625.000 Kč, financování 5.068.854 Kč a výdaje 21.693.854 Kč.
V rámci rozpočtu byla vyčleněna částka na výstavbu chodníku Přerovská – Nová a na další doprovodné výdaje související
s opravou komunikace přes Radslavice. Dále byla schválena rekonstrukce kulturního domu spočívající v opravě střechy,
stropu a sociálního zařízení do výše 3.mil. Kč.
Zastupitelstvo schválilo Program č. 1 pro poskytování dotací na rok 2017, na jehož základě mohou spolky žádat od 6.2.
do 10.4.2017 o příspěvky.
Na rok 2017 schválili zastupitelé vydání nové obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, která ruší noční klid v těchto
dnech: dne 14.01.2017 z důvodu konání Školního plesu, dne 21.01.2017 z důvodu konání Hasičského plesu, dne
17.02.2017 z důvodu konání Sportovního plesu, dne 03.03.2017 z důvodu konání Papučového bálu, dne 01.04.2016
z důvodu konání Radslavské přilby, v době konání těchto tradičních akcí: Pálení čarodějnic, Cyrilometodějské slavnosti,
Srpnové letní kino a noci z 31. prosince na 1. ledna.
Informace pro občany

V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 23.12.-31.12.2016 je OÚ
pro veřejnost uzavřen.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2017 – sobota 10.00-11.30 hod.:
28.1., 11.3., 15.4., 20.5., 17.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10., 24.11.
Cena svozu v roce 2017 činí 450,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od 20.2.
do 28.2. 2017. Ve stejném termínu se bude hradit i místní poplatek za psa.
Webové stránky obce
Upozorňujeme občany, že v průběhu měsíce ledna budou zprovozněny nové webové stránky obce. Omluvte prosím
případné výpadky spojené s přechodem na novou grafiku. Děkujeme.
Informace z obecní knihovny
Knihovna je během vánočních svátků uzavřena. V novém roce otevřeno opět od pondělí 2.1. 2017. Při první návštěvě
knihovny v roce 2017 budeme vybírat registrační poplatek 20,-Kč. Bez uhrazení poplatku lze knihy pouze vrátit, ne však
provádět nové výpůjčky.
Lada Veselá

Tříkrálové koledování
V Radslavicích letos budou opět koledovat Tři králové. Koledování proběhne v sobotu 14. ledna 2017. V obci budou
chodit tři skupiny koledníků. Akci pořádá Charita na podporu služeb v zahraničí i u nás. Smyslem koledy je především
přání všeho dobrého do nového roku. Koledníci mají s sebou posvěcenou křídu a v případě zájmu mohou označit vstupní
dveře nápisem K+M+B 2017, což je chápáno jako iniciály Tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar), ale správně se jedná o
zkratku požehnání domu. Děkujeme všem, kdo vlídně koledníky přijímají.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
25.12.2016 neděle - Boží hod, Narození Páně v 16.00 hodin a 31.12.2016 v 16:00 hodin
Při slavnostní bohoslužbě uslyšíme vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru Radslavice. Srdečně
zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče s dětmi i mládež.
Pořad bohoslužeb v kostele v Pavlovicích
24.12.2016 - sobota - Štědrý den - PŮLNOČNÍ - 21.30 hodin. Ostatní svátky a neděle je v Pavlovicích začátek
bohoslužeb v 8.50 hodin.
Aktivity na Základní škole Radslavice
Čas nám všem plyne poněkud rychleji, než bychom si mnozí přáli. Stačí se však jen ohlédnout zpět, kolik práce za námi
zůstalo, a s uspokojením musíme konstatovat, že jsme se opravdu všichni snažili - žáci, pedagogové, zaměstnanci školy.
V září jsme přivítali nejméně prvňáčků za posledních 10 let, a proto tvoří s druhým ročníkem společnou třídu. Přesto se s
naší školičkou velice rychle sžili a s chutí se zapojili do práce. V září jsme také navštívili Pevnost poznání, první
interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě, sídlící v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce.
Prohlédli jsme si čtyři stálé expozice, děti si vyzkoušely zážitkové aktivity a hry v počítačových infokoutcích,
laboratořích, ateliérech a studiích.V rámci prevence dopravních nehod a úrazů v silničním provozu zaviněných dětmi se v
pondělí 19. 9. 2016 celé dopoledne žáci 1. a 2. ročníku věnovali dopravní výchově. S paními učitelkami si procvičili
znalost pravidel silničního provozu pro chodce a orientaci v okolí školy v souvislosti s dopravní situací. V hodině
prvouky si prošli přechody pro chodce, dopravní značky a ukázali si nejbližší a nejbezpečnější cestu k autobusové
zastávce, do sokolovny a do jídelny. Zahráli si různé situační scénky v silničním provozu. Vyzkoušeli si znalost
telefonních čísel tísňového volání a správnou reakci na možnou dopravní nehodu.

Ve čtvrtek 22. září 2016 jsme se zúčastnili koncertu divadla ABRAKA MUZIKA pod vedením Petra Nováka. Název
letošního koncertu "Jak žijeme" bezprostředně navazoval na témata související s výukou a výchovou ve škole.14.10. 2016
se konala tradiční Drakiáda za vydatné pomoci SPZŠ.
V témže měsíci nás navštívila pracovnice Rodinného centra Ráj z Pavlovic. Formou zábavných aktivit byly děti uvedeny
do problematiky mezilidských vztahů a správného chování. Tentokrát byla řeč o kamarádech, o toleranci a naslouchání.
Opět se děti zamýšlely nad tím, co je správné a co ne.V pátém ročníku mají žáci zařazen do učebního plánu předmět
Informatika.
Ve středu 19. října 2016 proběhla mimořádná výuka. Do třídy zavítal pan Grée, aby dětem objasnil, co se ukrývá ve skříni
počítače. Poutavě popisoval všechny komponenty, všichni ho se zájmem sledovali. Na závěr byl dokonce připraven
kontrolní kvíz s odměnami za správné odpovědi. Děkujeme panu Grée za bezvadnou hodinu.Listopadové aktivity
obohatila návštěva Legiovlaku v Přerově. V každém z vagonů byla nainstalována výstava panelů a trojrozměrných
předmětů, které přibližovaly život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Děti se dozvěděly nové poznatky z
historie naší vlasti a prohlédly si originální součásti výstroje a výzbroje legionářů.
V listopadu byla naše škola Olomouckým krajem oceněna za práci pro rozvoj environmentální výchovy a získala titul
Zelená škola. Tento titul můžeme používat do června 2017. Zástupci kraje vybrali naši školu díky velkému rozsahu aktivit
v oblasti ekologické výchovy. Mezi tyto aktivity patří projekty Včelí hájek, Den Země, činnost přírodovědného kroužku,
zbudování přírodovědné učebny, jednodenní exkurze a výukové programy v rámci EVVO, podpora recyklace, třídění
odpadu a spolupráce s mnoha subjekty.
V životě člověka se občas vyskytnou mimořádné situace, na které by měl být každý člověk alespoň částečně připraven.
Proto jsme ve středu 23. 11. 2016 pozvali do školy zástupce zdravotníků, hasičů a policistů, abychom se dozvěděli, jak se
za mimořádných situací zachovat. Paní Marcela Tichá nás naučila, jak poskytnout první pomoc a jak se vyhnout
zbytečným úrazům. Pan Jiří Hrdlička nás poučil o tom, jak se zachovat při vypuknutí požáru a pan Tomáš Zajíc si s námi
povídal o bezpečnosti doma, ve škole i na ulici. Na závěr byl ve škole vyhlášen cvičný poplach. Projektový den splnil
naše očekávání. Poděkování patří především našim školitelům.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 proběhl ve škole osvětový program Dental Alarm. Jeho úkolem bylo naučit děti správné
technice čištění zoubků. Studentky Zubního lékařství UP Olomouc seznámily žáky s procesem vzniku zubního kazu a se
správnými parametry kartáčku pro čištění zubů. Ve druhé části následoval individuální trénink, při kterém si žáci
nacvičovali techniku čištění.
V pondělí 28. 11. 2016 se konal preventivní program, který byl určen pro čtvrtý a pátý ročník. Byl zaměřený na chování a
šikanu. Jeho cílem bylo ukázat, jak směšné vlastně je “nevhodné” chování žáků vůči kolektivu, ale i vůči sobě samým.
Dětem byly navozeny požadované situace a na několika příkladech, formou prezentací a her, bylo následně rozebráno
rizikové chování.
6.12.2016 uspořádala škola1.ročník orientačního běhu
„ O vánočního kapra“. Zaregistrovalo se čtrnáct 2-4
členných družstev ve dvou kategoriích. Podmínkou
byla účast alespoň jednoho dospělého. Celkem na
čtyřech stanovištích, která byla v okruhu 1 km, plnila
družstva různé úkoly s tematikou adventu. Pro vítěze
byli odměnou živí kapři, které do soutěže věnovalo
rybářství v Tovačově. Pro všechny účastníky školka
napekla a nazdobila perníkové kapříky. Škola zajistila
teplé nápoje. O živé kapry velké i několik malých se
nám vzorně staral dobrovolný hasič Jiří Hrdlička, který
také napustil nádrž s vodou a po celou dobu závodu
svítil hasičským autem na školní dvůr. Za to mu patří
velký dík.
Mikuláš naděloval dětem ze školy už v pátek 2.
prosince 2016. Pracovníci prodejny COOP Radslavice předali žákům mikulášské balíčky. Děti za letošní nadílku
poděkovaly hezkou vánoční písničkou. Základní školu i mateřskou školu navštívila Mikulášova družina v pondělí
5.12.2016. Hodným dětem nadělila adventní kalendář, ty zlobivější pokárala a některé nezbedy dokonce prohnali i čerti.
Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl. Lektoři
Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat
děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma. 7.8.12. 2016 se uskutečnil i na naší škole.
V pondělí 12. prosince 2016 se konaly tradiční vánoční dílny. V pěti dílničkách si žáci a jejich rodiče vyrobili dekorativní
vánoční svícen, sněhuláčka, adventní ozdobu, vánoční baňku a keramického kapříka. V úterý 13. 12. 2016 se přišli rodiče
i prarodiče podívat na výstavku výrobků z vánočních dílen v rámci Dne otevřených dveří.
15. 12. 2016 se konala vánoční besídka v KD v Radslavicích za hojné účasti rodičů, prarodičů a bývalých žáků školy.
Besídka se vydařila. Děti, žáci i pedagogové sklidili velký aplaus.
Co dodat. My už vánočně naladěni jsme, a tak i Vám všem přejeme ŠŤASTNÉ A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE…
Eliška Petrášová, ředitelka školy

Ukázka dětských slohových prací

Vánoční besídka 15. prosince 2016
Štědrý den se blíží a zima klepe na dveře. Všude je cítit cukroví a svařené víno. Děti si připravují sáně a brusle. A to vše
znamená, že se blíží vánoční besídka. V tichém večeru se všichni sejdou v sokolovně. Na své děti se přijdou podívat
maminky a tatínkové, babičky a dědečkové. Všichni se posadí ke stolům a besídka může začít. Jako první vystupovala
mateřská školka, aby v nás navodila správnou atmosféru vánočními koledami. Druhá vystoupila anglická konverzace
s vánočním proslovem v anglickém jazyce. Následuje první třída s tanečním vystoupením Skřítkové, tesaři. Dále vystoupí
taneční kroužek s tanečním vystoupením Kuchaři a po nich kroužek flétny a Slavíček. Potom měla druhá třída scénku
První školní den. Hned za ní přišla třetí třída s tanečním vystoupením Limonádový Joe. Po patnáctiminutové přestávce
pokračovala na vánoční besídce pátá třída s legrační scénkou O Budulínkovi. Pokračoval dramatický kroužek s příběhem
nazvaným Z notesu sv. Petra. Na závěr vystoupila celá škola s písní Kůň cinknul zlatou podkovou. Večer byl nádherný.
Všem se to moc líbilo. Vánoce můžou začít.
Lenka Pazderová, žákyně 5. ročníku
Skvělá besídka roku 2016
Vždy v zimě děláme besídku. Tentokrát jsme nacvičili moderní pohádku O Budulínkovi. Ze začátku sice nebyli všichni
úplně nadšeni, ale nakonec se to všem líbilo. Nejdříve jsme si rozdělovali role na Budulínky, lišky a lišáky. Já jsem byla
Budulínek číslo 1 a Tom byl Budulínek číslo 2. Lišky a lišáci byli…to už si ale nepamatuju. Potom jsme si připravovali
kostýmy. Lišky a lišáci si vyrobili masky na obličej a ocasy. Já a Tom jsme si namalovali notebooky. Pak jsme společně
vyráběli dalekohled. Lišky měly sukně a lišáci měli taky sukně, ale na krku. Pak měli ještě oranžové nebo černé legíny a
trička. My Budulínci jsme měli hustý oblečení. Jejda, zapomněla jsem zmínit babku a dědka. Ti měli na sobě starodávné
oblečení. Bylo to prima. Byla to skvělá besídka. Nejhorší na tom je, že to byla pro mě poslední besídka. Bude mi to
chybět. Kéž by i na jiných školách byly tak supr besídky jako na naší skvělé škole. Byla bych moc šťastná. Konec!
Barunka Vörösová, žákyně 5. ročníku

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Radslavice
Velká cena Olomouckého kraje – Ve víceúčelová hale při ZŠ Šumvald u Uničova se 17.11. 2016 konala střelecká soutěž
zařazená do celostátního kalendáře Českého střeleckého svazu. Soutěže se zúčastnili mladí střelci Radslavic v disciplíně
vzduchová pistole – VzPi 40 ran. Soutěž se současně konala jako Přebor Olomouckého kraje. Umístění střelců Radslavic
v kategorie žáci (r. 2002 a mladší) bylo následující: 3. místo - Sedláčková Anna, 6. Seidlová Ivana, 7. Hradil Marek. V
kategorii muži – junioři - VzPi 60 ran byl Jan Oršoš čtvrtý a Miloš Sléžka se umístil na dvanáctém místě.
Vánoční cena mládeže – v sobotu 17.12. se v sále střelnice Radslavice uskutečnila střelecká soutěž ze vzduchovky vleže
– 20 ran a vzduchové pistole – 40 ran na posuvné terče na 10 m. Pořadí nejlepších v kategorii vzduchovka do 10 let : 1.
Pluháček Radek, 2. Vavrušková Andrea, 3. Černošková Barbora. V kategorii vzduchovka 11 až 14 let : 1. Janek Daniel,
2. Hradil Marek, 3. Fogelton David. V disciplíně vzduchová pistole ročník 2000 a mladší zvítězila Anna Sedláčková, 2.
Seidlová Ivana, 3. Pluháček Radek. Pořadatel SSK Radslavice.
Výbor Sportovně střeleckého klubu Radslavice děkuje touto cestou všem sponzorům za finanční a materiální podporu
činnosti v roce 2016 a všem přeje mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Stanislav Lukáš
Jak přilepšit volně žijící zvěři v zimním období?
Nejen myslivci se snaží volně žijícím živočichům přilepšit v době nepříznivých klimatickým podmínek. Základem je
správný způsob podávání a kvalita krmiv. Přikrmovací zařízení myslivci v průběhu zimy pravidelně navštěvují alespoň
jedenkrát týdně, přičemž dbají, aby v krmelcích byl vždy dostatek kvalitního sena a oves, v zásypech pro bažanty dostatek
jadrných krmiv (plevy namíchané s pšenicí). Mezi další povinnosti patří doplňování slanisek kusovou solí, kterou zvěř
olizuje.
Suchým pečivem nekrmíme nebo jen ve velmi malém množství, protože rychle navlhá a plesniví a způsobuje zvěři
plísně v zažívacím traktu.
Zajíci vyžadují zvláštní péči a ihned po napadnutí sněhu je pro ně nutné instalovat malé krmelečky naplněné senem nebo
otýpky sena přivázané ke keřům. Zajícům rovněž pomůže, když ořežeme větve jabloní a ponecháme je na zemi. Kůra z
mladých větví je pro ně opravdovou pochoutkou. Lidé nemusejí být ke strádající zvěři lhostejní a jejich pomoc bude
vítána. Při současném zatížení kulturní krajiny si zvěř naši pomoc zaslouží. Přikrmování zvěře může pomoci dětem nalézt
zájem o přírodu, který se z dnešní společnosti postupně vytrácí. Prosincová příroda láká k procházkám, na které berou
mnozí i své čtyřnohé mazlíčky.
Je proto na místě připomenout, že pro zvěř představují volně pobíhající psi obrovské nebezpečí.
Psi se dokáží velmi rychle pohybovat na sněhu i v oranici, kde se srnčí svými kopýtky boří a uniká obtížně. Před většími
plemeny psů prakticky nemá srnčí zvěř šanci na únik. Proto se nestyďme použít na procházkách pro svého miláčka
vodítko, zvláště pokud se jedná o větší plemeno. Chráníme nejenom krásu přírody, ale i svého pejska. Pokud zvěř při
štvanici v mrazivém počasí unikne, neznamená to její přežití, protože za mrazivého počasí ledový vzduch dokáže
způsobit záněty horních cest dýchacích či zápal plic. Buďme proto ke zvěři ohleduplní. Nejvhodnější krmiva pro zvěř
jsou řepa, jablka, mrkev, seno, oves nebo ječmen.
Do přírody vstupujte bez klepání, ale potichu a s ohleduplností ke zvěři!!
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce přejí myslivci z Radslavic.
Pozvání

Plesová sezóna 2017 v Radslavicích

pátek 14.1.2017 - Školní ples - pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
sobota 21.1. 2017 - Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Kartágo Penčice
pátek 17.2. 2017 - Sportovní ples - pořádá SK Radslavice, hraje taneční skupina ELIXÍR
neděle 19.2. 2017 - Dětské šibřinky - pořádá SK Radslavice, reprodukovaná hudba
pátek 3.3.2017 - Papučový bál - pořádají Tygříci SK Radslavice, hudba ELIXÍR

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na výroční valnou hromadu, která se
koná v tradičním termínu 26. prosince 2016 v 10.00 hodin v Domě hasičů. Její součástí bude
i projekce videozáznamu z projektu přeshraniční spolupráce a prezentace činnosti sboru v roce 2016.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v pondělí 26.12.2016 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 pondělí 26.12.2016 od 14.00 hod. v kulturním domě. Přihlášky přijímáme v den soutěže do 13.45 hod. v KD.
Kategorie: 15-40 let, 41 a 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.

SK Radslavice organizuje, jako součást 40. ročníku
zimních výstupů pořádaných Klubem českých turistů,
v sobotu 7. ledna 2017 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.
Valná hromada Honebního společenstva
Radslavice - čtvrtek 2. února 2017 v Domě hasičů,
zahájení v 17.00 hod. Na závěr bude připraveno
občerstvení.

Valná hromada SK Radslavice - pátek 3. února
2017 v Domě hasičů. Zahájení v 17.30 hod.

SK Radslavice uskuteční v obci v sobotu 25. února
2017 tradiční vodění medvěda. Začátek v 10.00 hod.
v ulici Sušická.

Sociální komise připravuje setkání důchodců v KD
a to v pátek 24. března 2017. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři důchodci jsou srdečně zváni.

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 1. dubna 2017 již 16. ročník mezinárodní noční soutěže
hasičské všestrannosti Radslavská přilba. Odpolední program bude zahájen ve 14.30 hod. na prostranství za kostelem.

Obec Radslavice děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci všech obecních akcí. Děkujeme i těm,
kteří se těchto akcí zúčastnili jako diváci. Právě pro Vás tyto akce pořádáme a Vaše hojná účast nás motivuje
k další činnosti.
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