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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace ze zasedání zastupitelstva obce
6. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice se uskutečnilo v pondělí 29. června 2015 v kulturním
domě z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v domě hasičů . V úvodu zasedání seznámil starosta obce
všechny přítomné členy ZO a občany s činností Rady obce a OÚ za období od minulého zasedání ZO.
V rámci bodu majetkoprávní záležitosti byl schválen prodej 3 pozemků v lokalitě Příčná. Tímto byly prodány
veškeré stavební pozemky. V dalším bodě zasedání ZO schválilo udělení ceny Františka Slaměníka
bývalému starostovi spřátelené obce Raslavice Ing. Antonu Lamancovi za podporu mezinárodní meziobecní
spolupráce. Cenu osobně převzal na slavnostním zahájení Cyrilometodějských slavností dne 3. července, na
které dorazil za doprovodu své rodiny a nynějšího starosty obce Raslavice. V rámci akce ,,Hurá, učíme se
venku ZŠ Radslavice“ bylo zažádáno o poskytnutí dotace z MMR. Obci Radslavice byla udělena dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 362 211,-Kč, jejíž přijetí bylo schváleno na tomto zasedání.
V poslední části ZO předložil starosta obce ke schválení Zprávu u uplatňování Územního plánu Radslavice
za období 04/2010-04/2014 a rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Radslavice.
Další zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, v pořadí již sedmé, se uskutečnilo 3. září 2015 v domě
hasičů. V prvním bodě zasedání seznámil starosta obce všechny přítomné členy ZO a občany s činností Rady
obce a OÚ za období od minulého zasedání ZO. Ve druhém bodě byla schválena darovací smlouva
s Olomouckým krajem, kdy obec Radslavice do svého vlastnictví získala části pozemku, které oddělil nový
chodník naproti Základní škole Radslavice od parcely ve vlastnictví Olomouckého kraje, na které je umístěna
silnice II/434. V rámci příprav vybudování chodníku mezi ulicemi Přerovská –Nová bylo schváleno uzavření
nájemní smlouvy s Olomouckým krajem ohledně části pozemku p.č. 1014/1 a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti.
Oprava silnice III/43415 Radslavice – Grymov – dokončeno, kolaudace proběhla 2.10.2015, součástí akce
byla i úprava chodníků u hřbitova a nasvětlení nového místa pro přecházení.
Nový komunální žací traktor se systémem vysokého vyklápění koše - na základě marketingového průzkumu
trhu byl zakoupen nový žací traktor s označením KIOTI WD 1260H.
Kvalita pitné vody – Krajská hygienická stanice provedla kontrolu pitné vody ve veřejném vodovodu
Radslavice – Grymov a neshledala žádné nedostatky ani problémy. V minulosti problémové dusičnany vyšly
ve vzorku na 20 mg/l, maximum je 50 mg/l.
Dětské hřiště za ZŠ – bylo vybudováno nové posezení v místě původních laviček, proběhla oprava části
hracích prvků a oprava sítí kolem víceúčelového hřiště.
Oprava sociálního zařízení v domě hasičů – dokončeno, zaměstnanci OÚ s přispěním členů SDH Radslavice
provedli opravu sociálního zařízení, která spočívala v úpravě dispozice, vybudování nových odpadů, výměně
oken, topení, sanitárního vybavení a obkladů. Součástí akce byla i úprava a prosvětlení chodby.
Revitalizace návsi obce Radslavice
V měsíci září úspěšně proběhla
kolaudace stavby, v rámci které byly
vybudovány nové chodníky, parkovací
místa a nové místo pro kontejnery na
odpad v centru obce. Akce také
zahrnovala úpravu křižovatky u OÚ,
výsadbu nových stromů, osvětlený
přechod pro chodce u ZŠ a nový
asfaltový povrch u hasičské zbrojnice. Celkové náklady činily 6 716 464,92 Kč, dotace z Regionálního
operačního programu Střední Morava byla ve výši 5 170 586,30 Kč.
Informace pro občany: Vodné a stočné - V době od 1.10. do 9.10. 2015 proběhl odečet stavu vodoměrů
za období 4/2015 – 9/2015. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude
vybírána na OÚ od 21.10. – 6.11. 2015. Variabilní symbol pro bezhotovostní
platbu je 2310XXX, kde X vyjadřuje číslo popisné místa odběru. Výši částky k
úhradě lze zjistit telefonicky nebo emailem na obecním úřadě.

Od 1.4. 2015 došlo k navýšení ceny stočného. Důvodem zvýšení ceny jsou vyšší provozní náklady na
provoz čistírny odpadních vod. Cena vodného se nemění. Cena stočného činí 16,17 Kč bez DPH, cena včetně
15% DPH činí 18,60 Kč. Cena vodného je 22 Kč bez DPH, cena včetně 15% DPH činí 25,30. Celková cena
vodného a stočného s DPH činí 43,90 Kč.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2015 - 30.10., 20.11., 11.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2015 - 10.00 - 11.30 hodin - 17.10., 14.11., 13.12.
Sběr nestandardního a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 24. října 2015 v době od 9.00 do 10.00
hodin před obecním úřadem. Sbírají se podlahové krytiny, lepenky, koberce, matrace, rozměrné tvrdé a
směsné plasty, barvy, ředidla, mořidla, spreje, laky, lepidla, štětce a nádoby se zbytky barev, léky, baterie
všech druhů, zářivky, výbojky, pesticidy, fotochemikálie, kosmetika, oleje a hadry znečistěné olejem a
jinými nebezpečnými látkami, s poplatkem pneumatiky všeho druhu a EEZ - televizory, rozhlasové přijímače
a jejich součásti, pračky, ledničky, mrazničky, PC, monitory atd. Bez přítomnosti pracovníka OÚ a před
příjezdem automobilu na odvoz žádný odpad před budovu obecního úřadu neodkládejte!
Tříděný odpad - ve dvoře obecního úřadu jsou umístěny červené nádoby na sběr drobného kovového odpadu.
Patří do nich drobné kovové obaly od nápojů a potravin, drobný kovový odpad bez příměsí dalších materiálů.
Nepatří sem kovové tlakové obaly obsahující nebezpečné látky, kovový odpad s příměsí dalších materiálů,
kusový odpad větších rozměrů.
PET láhve - žádáme občany, aby do žlutých kontejnerů na plasty vhazovali pouze PET láhve, které
jsou řádně sešlápnuté. Nesešlápnuté láhve brzy zaplní kontejner a musí být častěji vyváženy, což
zvyšuje náklady na odvoz tohoto odpadu a může to mít za následek zvýšení poplatku za svoz odpadu
pro občany v dalším období.
Žádáme občany, aby u kontejnerů na tříděný odpad udržovali pořádek a v případě naplnění
kontejnerů nenechávali odpad (sklo, papír, plasty) ležet na zemi.
Program rozvoje obce Radslavice na roky 2016 – 2023
Na počátku letošního roku obec oslovila tři zpracovatele programových dokumentů. Rada obce
vybrala firmu Regionální agentura pro rozvoj Střední Morava se sídlem v Olomouci, která je odborně na výši
ve zpracování rozvojových dokumentů a její cena byla výborná. Analytická část dokumentu byla předána
v souladu s harmonogramem zpracování v polovině srpna. Návrhová část v polovině září. Oba dokumenty
byly projednány a připomínkovány Komisí pro rozvoj obce Radslavice a Radou obce. Nyní jsou tyto části
zveřejněny k připomínkování občanů na webových stránkách obce. Implementační část bude zpracována do
poloviny října a následně svolá obec v této věci veřejné projednání pro všechny občany. Po zapracování
všech připomínek bude dokument v prosinci předložen ke schválení Zastupitelstvu obce Radslavice.
Ing.Marcela Harnová
Budeme se učit na čerstvém vzduchu
S radostí oznamujeme, že naše Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice úspěšně
naplňuje program průřezového tématu Environmentální výchova. Od 31. 12. 2015 jsme součástí programu
M.R.K.E.V (METODIKA A REALIZACE KOMPLEXNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY), který spojuje síť
škol zabývajících se ekologickou výchovou. Své žáky vedeme k samostatnému rozhodování v rámci ekologie
a učíme je vytvářet si pozitivní postoj k udržitelnému rozvoji života na Zemi.
Díky výborné spolupráci školy a našich partnerů, sklízíme první ovoce. V letošním roce získala obec
dotaci na vybudování přírodní učebny. Projekt výstavby byl zahájen v září roku 2015. Učebna bude
vybudována na dosud ne plně využívaném školním dvoře. Dnešním dětem ubývají možnosti pobytu
v přírodě. Jejich učení probíhá nejčastěji v lavicích a většinu volného času tráví u počítače. Naší snahou je
budovat u dětí již od útlého věku zodpovědný vztah a pozitivní postoj k přírodě a jejich okolí. Jde o to využít
veškeré teoretické znalosti také v praxi a nejen se o přírodě učit, ale být také její skutečnou součástí.
Pro realizaci našich projektů hledáme nápady a podněty u osob a sdružení, jejichž praxe je mnoholetá
a osvědčená. Inspirují nás projekty jako Recyklohraní, Ovoce do škol, program lesní pedagogiky, ekologická
organizace Lipka, Sluňákov, sdružení ORNIS a BIOS Přerov, místní včelaři, zahrádkáři a chovatelé. Naším
největším cílem je v tuto chvíli získat titul „Zelená škola“.
Na závěr bych chtěla za celý pedagogický sbor a žáky srdečně poděkovat zástupcům Obce Radslavice
a v neposlední řadě paní Marcele Harnové za její mimořádnou pomoc při realizaci tohoto projektu.
Mgr. Jitka Blažková, ZŠ a SMŠ Radslavice
pedagog a koordinátor environmentální výchovy

Přednáška o životě včel pro děti z MŠ a ZŠ
V návaznosti na projekt Včelí háj
Radslavice byl zakoupen skleněný úl, který je
předán do péče RNDr. Ladě Kuklové. Získáním
dotace jsme přislíbili, že uspořádáme pro děti dvě
přednášky ročně a ty budou zaměřeny na
popularizaci chovu včel v naší oblasti. Letos dne
15. 6. přinesla paní Kuklová skleněný úl i s třemi
včelařskými klobouky do zahrady za základní
školou. V prvním bloku se dostavily děti z mateřské
školy, kde byl výklad méně podrobný. Po třech děti
chráněné klobouky se síťkami přistupovaly ke
skleněnému úlu a dívaly se na jednotlivé včelí
buňky. Následně přišly děti ze základní školy a byla
realizována druhá přednáška. Paní Kuklová ukázala všem dětem, kde je královna kladoucí vajíčka, kde jsou
vajíčka, larvičky, zakuklené buňky, buňky medu. Bylo kouzelné dívat se, jak se z buňky proklubává nová
včelička - mlaďuška. V závěru každé přednášky byla otevřena možnost ptát se na vše, co děti zajímá.
Překvapilo mne, kolik dotazů bylo vzneseno a jak velký zájem děti projevily. Děkuji paní Kuklové za
laskavý a vlídný přístup k obou skupinám dětí a zajímavý výklad o životě včel.
Ing. Marcela Harnová
Zábavné dny pro seniory
V letošním roce jsme si naplánovali zájezd do Lednicko-Valtického areálu s průvodkyní paní
Patočkovou. Prohlédli jsme si zámek a skleník v Lednici, projeli se na lodičce po rybnících a navštívili jsme
Valtice, kde zrovna probíhaly
trhy vín.
V polovině května jsme pozvali
seniory z Troubek, Prosenic,
Grymova, Pavlovic, Rokytnice
a z Přerova do naší obce na
přátelské setkání, které se
uskutečnilo na střelnici. Všech
53 zúčastněných přivítal náš
pan starosta J. Hrdlička a
předseda střeleckého oddílu pan
S. Lukáš. Soutěžili jsme ve
střelbě ze vzduchovky a
v házení šipek na cíl. Sluníčko,
příjemné prostředí a přátelská
atmosféra – to vše přispělo
k velké spokojenosti účastníků. Poděkování patří střeleckému oddílu za poskytnutí zázemí na tuto naši akci.
Brzy zase senioři z Troubek pozvali náš klub do jejich obce na turnaj ve hře pétanque o putovní pohár
starosty obce. Naši senioři byli úspěšní a umístili se na třetím místě. Před prázdninami se scházíme také na
našem hřišti za školou, kde hrajeme šipky, kroket a pétanque.
V jarním období jsme se zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a zorganizovali jsme si brigádu, při které jsme
vypleli záhon s dřevinami a chodník podél cesty na Grymov. Po prázdninách jsme rozjeli svá kola směrem na
Jadran a do Teplic nad Bečvou. Další cyklovýlet byl do Prosenic, který byl spojený s návštěvou Muzea
Prosenice. Od října se opět budeme scházet 1x za 14 dní v naší kavárničce, kde se rádi s Vámi uvidíme.
Za Klub aktivních seniorů M. Bouchalová
Sportovně střelecký klub Radslavice informuje
10. ročník Ceny Radslavic – Střelnice Radslavice, sobota 19.9.2015, Soutěž se uskutečnila ve dvou
disciplínách. První disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pušky v leže – 20 ran na 10 m, proběhla na
venkovní části střelnice.
Pořadí nejlepších – kategorie do 10 let : 1. Pluháček Radek, 2. Kukla Jindřich, 3. Hradil Tomáš, 4. Sléžková
Emma, 5. Sléžka Štěpán; kategorie 11 až 14 let : 1. Bartlová Tereza, 2. Sedláčková Anna, 3. Sléžka Vít,
4. Hradil Marek, 5. Švitelová Anna.

Druhá disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pistole – 40 ran na 10 m, proběhla v zasedací místnosti
střelnice. Pořadí nejlepších: 1. Sedláčková Anna, 2. Hradil Marek, 3. Sléžka Vít
V sobotu 3.10. se střelci Radslavic zúčastnili 4. ročníku Memoriálu Ing. Miloslava Johna, ve střelbě ze
vzduchové pistole. Soutěž na střelnici v Olomouci Lazcích uspořádal Střelecký klub Elán Olomouc..
V kategorii VzPi 40 ran – dorost mladší, ročník 2002 a mladší, zvítězila Anna Sedláčková z Radslavic, na 4.
místě se umístila Ivana Seidlová a 9. místo obsadil Marek Hradil.
V kategorii VzPi 40 ran – dorost mladší, ročník 1999 až 2001 se Vítek Sléžka z Radslavic umístil na 6 místě.
Zvítězil Jakub Sosík z Elánu Olomouc.
V kategori VzPi 60 ran - muži-junioři se soutěže zúčastnili dva střelci z Radslavic – na 5. místě skončil Jan
Oršoš, 9 . místo obsadil Miloš Sléžka. Zvítězil Vít Krbec z Elánu Olomouc.
Pořadatel SSK Radslavice.
Fotbalová přípravka
V sobotu 22.8.2015 se dvě družstva
fotbalové přípravky TJ Sokol Radslavice
zúčastnily
7. ročníku Hanáckého turnaje
v Horní Moštěnici. A byl to den pro naše
barvy více než úspěšný.
Pro mladší přípravku složenou z kluků
ročníku 2007 a mladších to byl první turnaj.
Na úvod těsně podlehli pozdějším vítězům
z Kozlovic. Byla to ale jejich jediná prohra
v turnaji, všechny ostatní soupeře naši kluci
přehráli, ve své skupině skončili druzí
a v souboji o bronz jednoznačně zvítězili
nad domácím výběrem.
Turnaj starších fotbalistů ročníku 2005 se
hrál systémem každý s každým, na naše
kluky a kapitánku Terezku čekalo osm
zápasů. Po jednoznačných výhrách nad
výběry okolních vesnic dokázali naši borci
porazit i silné týmy z Holešova a Přerova,
jediná ztráta přišla v podobě remízy až
v posledním utkání proti Kozlovicím, kdy
ale už bylo rozhodnuto, že vítězem turnaje
se stane družstvo naší přípravky. Přejeme
našim malým fotbalistům spoustu dalších
úspěchů a radosti ze hry a děkujeme jejich
trenérům za výbornou práci, kterou při
tréninku odvádějí.
Hasiči vzdělávají, sportují a baví i v létě
Ani přes léto místní dobrovolný hasičský sbor nezahálel a aktivně se podílel na kulturním dění v obci.
Poslední červnový týden si naši hasiči připravili preventivně výchovnou akci pro děti z místní mateřské
a základní školy. Pro obě skupiny byla nejprve nachystána menší výchovná přednáška, kde se děti ze školky
doslechly o tom, co obnáší činnost hasiče, jak je poznáme a jaké nástrahy a nebezpečí na nás čekají doma, na
ulici a v přírodě, kdežto pro starší již školou povinné byla připravena přednáška trošku odbornější, kde se
žáci dozvěděli o tísňových linkách, kam a jak volat v případě krizové situace a jak se chovat pokud se
ocitnou v hořícím domě. Poté následovala ukázka výstroje, výzbroje i hasičské techniky, koňskou stříkačkou
počínaje a tou nejmodernější co u nás máme konče. Děti si vyzkoušely, jak těžká je stříhací technika, prošly
si zásahovou cisternu, zastříkaly si z džberové stříkačky a nakonec zhlédly názornou ukázku o tom jak se
chovat při vzplanutí rozpáleného oleje na plotně.
Jen o pár dní později do Radslavic před hasičskou zbrojnici zavítala propagační jízda na počest V.
sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska". Účastnící propagační jízdy dorazili v historickém
hasičském vozidle PRAGA RN z roku 1934, které je ve vlastnictví největšího hasičského muzea v Evropě na
zámku v Přibyslavi a automobilovou stříkačkou AS 16 Praga RN SDH Oprostovice. Před hasičskou zbrojnicí
na ně čekali zástupci obce, hasičů i řada zvědavých diváků. Hasičům v historických uniformách byla připnuta

na jejich praporec pamětní stuha, představena nově zrekonstruovaná koňská stříkačka a vytvořena pamětní
fotografie.
Neuběhl ani týden a již zde bylo další tradiční 15. hasičské odpoledne v rámci Cyrilo-metodějských
slavností obce Radslavice. Jak je zvykem, skládalo se toto odpoledne ze dvou částí. První byla soutěž
historických ručních koňských stříkaček a tou druhou víceboj v (ne)hasičských disciplínách pro všechny
odvážlivce z řad hasičů, obecních spolků i přihlížejících diváků, s mimořádným rozšířením i pro přítomné
děti. Soutěže koňských stříkaček se účastnilo 6 celků, mezi nimi i naši přátelé z polských Chrzelic, kterým se
ovšem tolik nedařilo a skončili na místě posledním. Těsně před nimi se umístili domácí borci, zvaní též "stará
garda", kteří ovšem nesoutěží o výsledky, ale na krásu a součet jejich věků by nám dal pěkně tučné číslo a i
přesto byli více než vyrovnaným soupeřem týmům, ve kterých soutěžili samí mladí "kluci". Vítězství i přesto
zůstalo v Radslavicích. Zasloužil se o to náš druhý tým statných jinochů, kteří svým časem nenechali nikoho
na pochybách o své fyzické zdatnosti a psychické odolnosti. Tradiční "netradiční hasičský víceboj" se letos
konal ve 3 kategoriích. Muži, ženy a letos nově děti. Tito všichni se museli vypořádat s chůzí na netradičních
chůdách, hasičskou opičí dráhou, shazováním kuželek pomocí požární hadice a naplněním 200 l sudu za
pomocí kýblů z nedalekého vodního zdroje. S těmito všemi nástrahami se za děti nejlépe vypořádali
"Sokolíci", u žen vládly "Koníčkářky" a mužské klání opanoval SDH Hradčany, který nechal domácí SDH
Radslavice za sebou o pouhý 1 bod.
Závěr prázdnin patřil opět dětem, kdy se po prázdninové pauze znovu naplno rozjel kolotoč soutěží
mladých hasičů v požárním útoku zařazených do Velké ceny OSH Přerov. Letos se při jubilejním 10. ročníku
sjelo do Radslavic 11 týmů starších a 12 týmů mladších hasičů. Za krásného slunečného počasí se našim
mladým příliš nedařilo a obsadili 10. místo v mladších a 9. místo ve starších. Odpoledne byla přichystána
pro děti všeho věku akce s výstižným názvem "ukončení prázdnin". Soutěžní klání plné zajímavých
disciplín, kde však nešlo ani tak o výsledek jako o zábavu a příjemné rozloučení s letními prázdninami. Na
závěr si místní jednotka připravila ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozidla a jako tečku za celým
dnem vyrobili dětmi tolik oblíbenou pěnu, které neodolali ani někteří přihlížející dospělí.
SDH Radslavice
Radslavické “letní kino“ má za sebou úspěšnou první sezónu.
První letošní bezplatnou projekci pod „širým nebem“ mohli radslavičtví diváci zhlédnout jako
novinku v programu Cyrilometodějských slavností. Obec Radslavice připravila pro všechny věkové kategorie
jako pilotní projekci český pohádkový film s názvem Tři bratři od režiséra Jana Svěráka. Školní zahrada, kde
se tato akce konala, se v sobotu 5.7.2015 velmi rychle zaplnila diváky a promítání mohlo začít. Nechybělo
ani občerstvení jako pivo, kofola a další pochutiny. Počet návštěvníků předčil všechna očekávání pořadatelů
a tak bylo rozhodnuto, že připraví ještě další letní promítání.
Druhá letní projekce se uskutečnila v pátek 28.8.2015, kdy se promítal animovaný komediální film Já,
padouch 2. Akce přilákala ještě více diváků, kteří se scházeli brzy před představením, aby si mohli dobře
vybrat to nejlepší místo ke sledování filmu. Návštěvníci na promítání přijížděli i z blízkého okolí.
Organizátoři děkují všem, kteří strávili letní filmové večery v Radslavicích a těší se na další sezonu „letního
kina“.
Bc. Pavla Běhálková
Soutěž místních spolků ve vaření kotlíkových gulášů
Dne 4.7.2015 proběhl v rámci Cyrilometodějských slavností 1. ročník soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů ,,Hubertův kotlík“ pořádaný MS KATOVÁ Radslavice. Soutěže se zúčastnilo 10 soutěžních týmů,
které reprezentovaly jak místní spolky, tak uskupení místních občanů. Každé družstvo obdrželo základní
suroviny a pomůcky a v časovém limitu muselo připravit určitý počet degustačních porcí. Díky nádhernému
počasí a také novému programu byl zájem obyvatel obrovský a na některé dokonce guláš nevyšel. To svědčí i
o kvalitě zúčastněných kuchařů, protože guláš, který byl pouze dobrý, na umístění nestačil. Hlavní
myšlenkou této akce však bylo příjemné setkání a zábava místních obyvatel. Tato myšlenka byla určitě
naplněna. Tímto bychom rádi poděkovali všem občanům za účast a zároveň vyslovili přání, aby další ročníky
byly ještě zábavnější a úspěšnější.
MS KATOVÁ Radslavice
Blahopřání k významnému jubileu
Dne 6.10.2015 se dožila významného životního jubilea - 103 let naše občanka a rodačka,
paní Matilda Brázdová. Jménem všech spoluobčanů paní Brázdové srdečně blahopřejeme
a přejeme zdraví, spokojenost a veselou mysl.

170. let od narození Františka Slaměníka
Dne 4. října jsme si připomněli 170. výročí narození našeho nejvýznamnějšího
rodáka Františka Slaměníka. Jeho jméno bylo na dlouhá desetiletí synonymem
pro bádání o Komenském v Přerově. Jeho soukromý zájem o dějiny jednoty
bratrské podporovaný Ústředním spolkem jednot učitelských na Moravě přerostl
v roce 1888 v založení Musea Komenského, prvního svého druhu na světě. Díky
jeho úsilí se Přerov stal centrem komeniologie a cílem návštěv z blízkého okolí i
vzdálenějších míst. Slaměníkovo dědictví dodnes do města láká turisty a badatele
nejen z řad historiků. František Slaměník vyučoval na školách v Kroměříži,
Kojetíně a od roku 1884 v Přerově. Zde působil jako ředitel měšťanských škol až
do odchodu na odpočinek v roce 1905. Na své vlastní náklady neúnavně sbíral
Komenského knihy, památky na jednotu bratrskou a informace publikoval mimo
jiné v časopise Komenský, který sám přes 27 let redigoval. Byl činný také
v mnoha učitelských organizacích. Ve svém autobiografickém díle Vzpomínky starého učitele podává obraz
společnosti konce 19. století a popisuje dějiny učitelství na Moravě v 2. polovině 19. století. František
Slaměník zemřel 2. července 1919 v Přerově. Svým životem i skutky byl nepochybně jedním z nejvěrnějších
ctitelů Učitele národů. ( zdroj: obec Radslavice, muzeum Komenského Přerov )
Pozvání
Humanitární sbírka - Sociální komise ve spolupráci s Diakonií Broumov provede v sobotu 17. října 2015
od 15 do 17 hod. v kulturním domě – vchod do bývalého kina - HUMANITÁRNÍ SBÍRKU dámského,
pánského a dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon, peří, peřových přikrývek, polštářů, knih,
menších elektrospotřebičů (mohou být i nefunkční). Z ekologických důvodů nelze přijmout ledničky,
televize, počítače, matrace, koberce, dále pak znečištěný a vlhký textil a nábytek.
28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu uctíme 28. října 2015 v 17 hodin lampiónovým
průvodem od obecního úřadu k Pomníku Svobody. Na závěr se bude konat ohňostroj.
Sociální komise připravuje - Setkání důchodců v KD a to v pátek 20. listopadu 2015. K tanci a poslechu
bude hrát hudební skupina „Harmony“ z Prosenic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Mikulášská nadílka - Obec Radslavice a obecní knihovna pořádají v sobotu 5. prosince 2015 od 16.30 hod. v
prostoru u kostela slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou. Mikuláš a andělé
obdarují děti dárečky. Poukázky na dárkové balíčky lze zakoupit od 28. října do 16. listopadu 2015 na
obecním úřadě nebo v knihovně. Cena balíčku je 100,-Kč. Radslavické děti do 15 let dostanou poukázky za
dotovanou cenu 50,- Kč.
Česko zpívá koledy - přijďte si s námi i letos zazpívat koledy. Akce se uskuteční ve středu. 9. prosince
v 18.00 hod. u vánočního stromu před kostelem.
Vánoční koncert - v sobotu 12. prosince od 17.00 hodin se v kulturním době uskuteční vánoční koncert
skupiny Entuziasté. Všichni jsou srdečně zváni.
Rozpis fotbalových soutěží
Rozpis fotbalových soutěží - podzim 2015
Okresní přebor mužů
18.10. 2015 Domaželice - Radslavice
10,00
24.10. 2015 Býškovice/H. Újezd - Radslavice
14,30
1.11.2015 Radslavice - Soběchleby
14,00
7.11.2015 Stará ves - Radslavice
14,00
Okresní přebor starší přípravka
17.10.2015 Radslavice - Opatovice/Všechovice 9,30
Okresní přebor mladší přípravka
18.10.2015 Hranice - Radslavice
9,00
24.10.2015 Radslavice - Opatovice/Všechovice 11,00
28.10.2015 Radslavice - Viktorie Přerov "C"
14,30
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