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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace ze zasedání zastupitelstva obce
8. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice se uskutečnilo v úterý 27. října 2015 v Domě hasičů za účasti 11
zastupitelů. V úvodu zasedání seznámil starosta obce všechny přítomné členy ZO a občany s činností Rady
obce a OÚ za období od minulého zasedání. V rámci bodu majetkoprávní záležitosti byly dořešeny
majetkoprávní vztahy mezi obcí a stavebníky v lokalitě Příčná. Další zasedání Zastupitelstva obce Radslavice,
v pořadí již deváté, se uskutečnilo v pondělí 21.12.2015. Kromě informací o činnosti RO a OÚ se řešily
především tyto body:
Rozpočet na rok 2016 – byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2016 ve výši 15 814 000 Kč a rozpočtový
výhled do roku 2018.
Rozpočtové opatření 10/2015 – ZO schválilo rozpočtové opatření, ve kterém se rozpočet příjmů zvyšuje o
621 299 Kč (jedná se především o příjem dotaze z MMR a sdílených daní). Celkový objem rozpočtu na rok
2015 činí po úpravách příjmy 24 139 468,14 Kč, financování - 7 094 612,64 Kč a výdaje 17 044 855,50 Kč.
Program rozvoje obce Radslavice 2016-2023 – byl schválen nový střednědobý rozvojový dokument. Tento
dokument je k dispozici na webových stránkách obce.
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu – obec Radslavice kvůli změně zákona o místních poplatcích musela vydat
novou OZV. Sazba poplatku zůstává beze změny (mění se pouze hodnoty jednotlivých složek).
Dále z činnosti:
Hurá, učíme se venku ZŠ Radslavice – akce byla úspěšně dokončena 30. 10. 2015.
Jednalo se o vybudování venkovní učebny s výukovými tabulemi, úpravu okolního
prostranství, výsadbu nových dřevin a oddělení části školní zahrady plotem pro
potřeby ZŠ. Náklady na tuto akci činily 509 498, 60 Kč, dotace z MMR byla 356 299 Kč.
Dotace Ol. kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – Obec Radslavice získala
od Olom. kraje neinvestiční dotaci na nákup osobních ochranných pomůcek pro
JSDH ve výši 20 000 Kč. Dále získala dvě účelové neinvestiční dotace na částečnou
úhradu výdajů za uskutečněný zásah JSDH v celkové výši 29 148 Kč.
Přezkoumání hospodaření obce Radslavice – dílčí přezkoumání provedl Krajský úřad Ol. kraje v termínu od
5.11.2015 do 6.11.2015 a nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Informace pro občany
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 22.12.-31.12.2015 je
OÚ pro veřejnost uzavřen.
Svoz domovního odpadu v 1.pol. 2016: 2.1., 22.1., 12.2., 4.3., 25.3., 15.4., 6.5.,
27.5., 17.6.,
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2016 – sobota 10.00-11.30 hod.:
30.1., 12.3., 16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10., 19.11., 10.12.
Cena svozu v roce 2016 činí 450,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od
18.2. do 28.2. 2016. Ve stejném termínu doporučujeme uhradit i místní poplatek za psa.
Informace z obecní knihovny
Půjčovní doba ve vánoční svátky - naposled otevřeno pondělí 21. 12. 2015, po novém roce otevřeno opět od
pondělí 4.1. 2016. V případě potřeby si čtenáři (např, studenti) mohou po telefonu domluvit individuální
návštěvu knihovny. Využívat můžete také on-line katalog knih (slouží k vyhledávání knih a zjištění
dostupnosti) a nahlížení do svého čtenářského konta, obojí je přístupné přes webové stránky knihovny. Při
první návštěvě knihovny v novém roce 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 9. ledna 2016. V obci
budou chodit tři skupiny koledníků. Akci pořádá Charita na podporu služeb v zahraničí i u nás. V loňské sbírce
vybrala na Přerovsku Oblastní charita Přerov částku 777.186 Kč. Výtěžek posloužil kromě mezinárodní
humanitární pomoci také rozvoji domácí hospicové péče a k podpoře dalších služeb přerovské
Charity.Smyslem ale není jen vybírat peníze. 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 2016, 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
25.12.2015 pátek - Boží hod, Narození Páně
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.
Informace ZŠ a SMŠ Radslavice
V pátek 4. 12. 2015 navštívil naši školu Mikuláš se
svou početnou družinou čertů a andělů. Čerti chtěli
děti vystrašit co nejvíce, některé dokonce odnést do
pekla. Jeden čert sbíral úpisy duší, ale andělé děti
zachránili, když ty jim slíbily, že se polepší.
Mikuláš je nakonec taky štědře obdaroval. Družina
se poté vydala do mateřské školy, kde především
čerti byli drženi v patřičné vzdálenosti, protože se
ukázalo, že děti jsou velmi hodné. Nakonec se
Mikulášova družina vydala do vsi a zakončila své
putování v místním obchodě COOP, kde byly
všechny děti obdarovány balíčkem. Poděkování za
vydařené „ Mikulášování“ patří celé páté třídě
i paní učitelce J. Blažkové, protože se všichni
zhostili svých rolí velmi zodpovědně, ale zároveň s
patřičným humorem a nadhledem. Jak si celá škola
akci užila, si můžete prohlédnout na webových
stránkách školy.
Mgr. Eliška Petrášová
ředitelka školy
Vánoční besídka v Radslavicích
Vánoční besídky jsou každoročním zpestřením kulturního dění v Radslavicích. Také na tu letošní se naši
školáci od těch nejmenších, školkových, až po mazáky z páté třídy, už od podzimu pečlivě připravovali.
Výsledky svého snažení děti předvedly
zcela zaplněnému sálu místní
sokolovny ve čtvrtek 17. prosince. A že
bylo opravdu na co se dívat!
Program zahájily děti z mateřské
školy pásmem písniček a páťáci
krásnou pohádkou O Zlatovlásce. Pak
už šlo vše jako na drátku. Tanečky,
flétničky, školní sbor Slavíček,
novodobý Vánoční příběh v podání
čtvrťáků. Samozřejmě nesměl chybět
ani příběh ryze betlémský, který
nastudovali členové dramatického
kroužku. Na závěr se už tradičně sešli
na jevišti všichni žáci školy se svými
učitelkami, aby zazpívali společnou
píseň.
Poděkování patří členům SPZŠ za
bohaté občerstvení a milou pozornost
pro zaměstnance školy. Nesmíme
zapomenout ani na maminky a babičky, které jako vždy ochotně vypomohly s kostýmní výbavou našich umělců
a také na nezištnou pomoc zaměstnanců OÚ Radslavice za ozvučení celé akce.
Přejeme všem krásné Vánoce.
Pedagogický sbor ZŠ Radslavice

Sportovně střelecký klub Radslavice informuje
Velká cena Olomouckého kraje – Víceúčelová hala při ZŠ Šumvald u Uničova – 17.11. 2015. 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
Radslavic v kategorie dorost (r. 1997 a mladší) bylo následující: 5. místo - Seidlová Ivana, 8. Hradil Marek, 9.
Sedláčková Anna, 10. Sléžka Vít. V kategorii muži – junioři - VzPi 60 ran byl junior Jan Oršoš devátý.
Vánoční cena mládeže – v sobotu 19.12. se v zasedací místnosti střelnice 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. Kukla Jindřich. V kategorii
vzduchovka 11 až 14 let : 1. Sedláčková Anna, 2. Seidlová Ivana, 3. Janek Daniel. V disciplíně vzduchová
pistole zvítězila Ivana Seidlová, 2. Marek Hradil, 3. Vít Sléžka. Pořadatel SSK Radslavice.
Výbor Sportovně střeleckého klubu Radslavice děkuje touto cestou všem sponzorům za finanční a materiální
podporu činnosti v roce 2015.
Klub aktivních seniorů
Už nám zase končí rok a někteří začínáme hodnotit, co nám přinesl. V našem klubu to byl rok bohatý na
kulturní, sportovní a zábavné akce. Podzimní posezení u kafíčka jsme obohatili ukázkami filcování, výrobou
svíčky z vosku, vystřihováním ozdob a také malou výstavou vánočních dekorací. Tato akce byla ukázkou toho,
jak jsou šikovné naše členky, jejich rodinní příslušníci a také mladé maminky z naší obce. Za celoroční
spolupráci a pomoc při všech akcích děkujeme paní Ladě Veselé a také sponzorům (SPZŠ Radslavice, Meopta
Přerov, Precheza Přerov) za příspěvek na akce pro děti.
Přejeme všem spoluobčanům pěkné vánoční svátky a dobré zdraví po celý příští rok.
Pozvání
Plesová sezóna 2016 v Radslavicích
pátek 8.1.2016 - Školní ples - pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
sobota 23.1. 2016 - Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Kartágo Penčice
pátek 12.2. 2016 - Sportovní ples - pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina ELIXÍR
neděle 14.2. 2016 - Dětské šibřinky - pořádá TJ Sokol Radslavice, reprodukovaná hudba
pátek 26.2.2016 - Papučový bál - pořádají Tygříci TJ Sokol 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 2015 v 10.00 hodin v Domě hasičů. Její součástí bude
i projekce videozáznamu z projektu přeshraniční spolupráce a prezentace činnosti sboru v roce 2015.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v neděli 27.12. 2015 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. 1215 let. Obě soutěžní kategorie jsou společné pro dívky i chlapce.
Dospělí v neděli 27.12. 2015 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.
TJ Sokol Radslavice organizuje, jako součást 39. ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých turistů,
v sobotu 2. ledna 2016 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 4. února 2016 v Domě hasičů, zahájení
v 17.00 hod.. Na závěr bude připraveno občerstvení.
Valná hromada TJ Sokol Radslavice - pátek 5. února 2016 v Domě hasičů. Zahájení v 17.30.
TJ Sokol Radslavice uskuteční v obci v neděli 7. února 2016 tradiční vodění medvěda. Začátek v 10.00 hod.
v ulici Sušická.

Sociální komise připravuje setkání důchodců v KD a to v pátek 18. března 2016. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 2. dubna 2016 již 15. ročník mezinárodní noční soutěže
hasičské všestrannosti Radslavská přilba. Odpolední program bude zahájen ve 14.30 hod. na prostranství za
kostelem.
Společenská rubrika 1. pol. roku 2016 – významného životního jubilea se v 1. pololetí 2016 dožívají
60 let
Drbálek Miloslav
Pavelka Zdeněk
Šimarová Hana
Jakubík Petr
Huňka Antonín
Poláková Jitka
65 let
Bouchalová Marta
Pavelková Alena
Midrla Vlastimil
Caletka Stanislav
Rada František
Caletková Růžena
Hoffmann Pavel
Šmídová Marie
70 let
Knopová Marie
Šimara Josef
Šimarová Ludmila
Pospíšilíková Marie
Vybíral Jaromír
Bouchalová Libuše

15
236
58
290
60
240
112
54
195
228
97
132
257
86
36
204
204
208
45
102

75 let
Caletka František
Lukáš Josef
Melkusová Emilie
Pospíšilík František
80 let
Dokoupilová Bedřiška
Šindler Miroslav
Šmíd Josef
81 let
Brázda Zdeněk
Jemelíková Božena
Sušeň Jaroslav
Zmeškal Josef
Hradil Jaroslav
Dostalík Přemysl
82 let
Tallová Anna
Jemelík Stanislav
Kučová Cecília
Nevtípilová Anežka
Vybíralová Anna
Petráš Pavel

194
148
311
208
77
136
212
176
30
71
124
10
188
123
116
60
120
166
53

83 let
Suchánková Zdeňka
Haflantová Bohumíra
Drbálková Eva
Valešová Marie
Váňová Eva
Haluzíková Marie
84 let
Dokoupil Rudolf
Složilová Anežka
Hábová Marie
85 let
Hlobilová Božena
86 let
Hrabalová Štěpánka
Krcánek Jaroslav
Drbálek Miloslav
Nováková Vlasta
88 let
Hradilová Anna
94 let
Hlobil Oldřich

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
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187
240
15
98
167
232
77
91
294
106
160
157
15
138
46
106

