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Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekapitulace investičních záměrů obce Radslavice
Parkoviště u hřbitova – Na tuto akci byla již plně zpracována projektová dokumentace, na základě které bylo
zažádáno o vydání stavebního povolení. Nyní čekáme na možné dotační programy pro rok 2017.
Chodník Přerovská – Nová - Realizace tohoto projektu je ve fázi získaného územního rozhodnutí, avšak z důvodu
plánované rekonstrukce silnice II/434 – Radslavice (průtah Radslavic) tato akce bude probíhat současně
s rekonstrukcí silnice. Pravděpodobný termín výstavby chodníku rok 2017, 2018.
Kulturní dům – Rekonstrukce kulturního domu byla odhadnuta na cca 40 mil. Kč. Vzhledem k neexistenci
dotačních titulů ( ani výhledově ) není rekonstrukce dle předložené studie z finančních důvodů reálná. Prověřují se
možnosti postupné opravy při zachování stávající dispozice.
Koupaliště Radslavice – Po zvážení všech kladů a záporů vybudování biotopu nebo rekonstrukce koupaliště bylo
rozhodnuto o vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího koupaliště. Nyní se hledá s možnými
zpracovateli nejekonomičtější varianta a bude zadáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
Předběžný odhad rekonstrukce až 6 mil. Kč.
Pohybová učebna v ZŠ – Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace, bylo vydáno stavební povolení.
Nyní čekáme na vyhlášení dotačních programů pro rok 2017. Předpokládaný rozpočet na tuto akci činí 10 mil. Kč.
Dětské hřiště za ZŠ – V rámci minulého dotačního období obec nezískala k obnově dětského hřiště potřebnou
dotaci (bylo zažádáno na MMR), přistoupila k doplnění dětského hřiště o 4 hrací prvky plně ze svého rozpočtu.
Instalace těchto nových prvků proběhne během října.
Nová úpravna pitné vody – Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební úřad, bude zažádáno o dotaci.
Rekonstrukce barokního kříže – V těchto dnech probíhá rekonstrukce barokního kříže. Na tuto rekonstrukci byla
získána dotace z Olomouckého kraje.
Bohužel obec na realizaci všech projektů nemá dostatečné finanční prostředky. U veškerých výše uvedených dosud
nezrealizovaných projektů čekáme na vyhlášení dotačních titulů pro příští rok. V případě nezískání dotací se budeme
muset rozhodnout, které projekty zrealizujeme z vlastních zdrojů a které budeme nuceni odložit a čekat na případné
dotace.
Informace pro občany
Svoz domovního odpadu v 2.pol. 2016: 30.9., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2016 – sobota 10.00-11.30 hod.:
15.10., 19.11., 10.12.
POZOR! Sběr nebezpečného a velkooobjemového domovního odpadu bude
probíhat odděleně ve dvou termínech!!!! Svoz velkoobjemového domovního
odpadu proběhne dne 8.října 2016 od 8:30 do 9:30 hod. ve dvoře obecního úřadu.
V tomto termínu se sbírají pouze podlahové krytiny, lepenky, koberce, matrace,
rozměrné tvrdé a směsné plasty. Jiný odpad nebude možné uložit! Sběr nebezpečného a elektro odpadu proběhne v
sobotu 15. října 2016 v době od 8:30 do 9:30 hodin před obecním úřadem. Sbírají se 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!
Vodné a stočné - V době od 1.10. do 9.10. 2016 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 4/2016 – 9/2016.
Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ od 24.10. – 4.11. 2016. 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.
Upozornění občanům
Obec Radslavice upozorňuje občany, že od 1. října 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, která reguluje noční klid na úrovni zákona a zakazuje rušení nočního klidu. Doba nočního klidu je
tímto zákonem závazně stanovena pro všechny od 22. do 6. hodiny. Zákaz rušení nočního klidu se vztahuje na
celé území obce bez rozlišení, zda případný hluk vzniká ve venkovním či vnitřním prostoru. Za rušení nočního klidu
jsou považovány takové projevy fyzických osob v době nočního klidu, které jsou způsobilé porušit nebo ohrozit
občanské soužití a veřejný pořádek. Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou
hudbu nebo způsobování hluku jinou činností.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit určitě a předvídatelně výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Není
tudíž možné udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce.

V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité akce,
bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a policie či obec
jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.
Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit sankci
napomenutí, pokutu do 10 000 Kč (v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč), zákaz činnosti,
propadnutí věci, případně zákaz pobytu.
Akce přesto může být konána, respektive může pokračovat, i po 22. hodině, avšak pouze takovým způsobem, aby
nebyl narušován noční klid.
Zdůrazňujeme, že konání narychlo svolaných oslav, rodinných či společenských akcí žádný právní předpis
neomezuje a nevyžaduje povolení obce, avšak účastníci a pořadatelé těchto akcí by měli uzpůsobit své jednání
tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu.
Obec Radslavice apeluje na své občany a obyvatele, aby respektovali noční klid a předcházeli tak zbytečným
stížnostem a nepříjemnostem. Děkujeme.
Cyrilometodějské slavnosti 2016
Cyrilometodějské slavnosti se v obci již tradičně konaly v prvních červencových dnech. Již v pátek 1. července byly
CMS zahájeny divadelním představením Rodina je základ státu v podání divadelního souboru Dřevohostice, které
svým vtipem a bonmoty pobavilo všechny přítomné. Na doprovodné výstavce fotografií jsme si pak mohli společně
zavzpomínat na vývoj CMS a jejich předchozí ročníky a také připomenout 65. výročí registrované kopané
v Radslavicích.
Sobota proběhla v duchu mysliveckém a fotbalovém. Dopoledne patřilo myslivcům a jejich soutěži ve vaření
kotlíkových gulášů a ukázkám dravců. Fotbalové odpoledne zahájilo utkání starých pánu s SK Sigma Hranice, kdy
radslavský tým složený z dosud velmi zdatných fotbalistů remizoval 2:2. Následovalo již očekávané mezinárodní
utkání místního týmu s týmem OFK Raslavice ze spřátelené slovenské obce Raslavice, který byl pozván k oslavě již
zmíněného 65. letého výročí založení registrované kopané v Radslavicích. Po velmi napínavém průběhu utkání toto
skončilo symbolicky 6:5 pro tým z Raslavic.
Sobotní program byl zakončen večerní zábavou, na které nám k tanci i poslechu zahrála hudební skupina Axel
Olomouc. Počasí nám ovšem nepřálo a po desáté hodině přišel vydatný déšť. Jelikož sama hudba přímo vyzývala
k tanci, přítomné déšť neodradil a tancovali za padajících kapek až do rána.
Nedělní program připravili členové SDH Radslavice. Odpoledne se konal již tradiční 16.ročník Hasičského
odpoledne. Tento rok se soutěže koňských stříkaček zúčastnilo 8 družstev. Pozvání přijali i přátelé hasičů z polských
Chrzelic. Radslavští hasiči skončili na krásném 5. místě. V netradičních disciplínách (nejen hasičských) si
jednotlivé týmy poměřily své síly a dovednosti, ale především se u jejich plnění výborně pobavily. V netradičních
disciplínách soutěžilo celkem 12 družstev, v kategorií mužů vyhráli naši borci hasiči, v kategorii žen se tým složený
z žen SK Radslavice umístil na druhém místě a děti ve své kategorii obsadily taktéž krásné druhé místo.
Nedělním odpolednem skončil hlavní program CMS. V pondělí 5.7. pak ještě byla na dětském hřišti večer
promítnuta v rámci Letního kina pohádka pro děti i dospělé Řachanda.
V úterý byly 20. Cyrilometodějské slavnosti ukončeny mší svatou v místním kostele sv. Josefa a průvodem
k pomníku sv. Cyrila a Metoděje, kde nám k uctění jejich památky zahrála na příčnou flétnu slečna Nela Jurečková.
Velice děkujeme všem spolkům i jednotlivcům, kteří svou pomocí přispěli ke zdárnému uskutečnění CMS. Upřímně
si Vaší pomoci vážíme.
Obec Radslavice
Myslivecké dopoledne v Radslavicích
V sobotu 2. července 2016 se v rámci Cyrilometodějských slavností obce Radslavice uskutečnilo Sportovně
myslivecké dopoledne spojené se soutěží místních spolků ve vaření kotlíkových gulášů. Tuto akci pořádal
Myslivecký spolek Katová Radslavice ve spolupráci s obcí Radslavice.
Po celé dopoledne byl připraven bohatý program a občerstvení pro
všechny věkové kategorie. Nejvíce soutěží a atrakcí bylo připraveno pro
malé děti. Ty nejvíce ocenily malování na obličej, nafukovací skákací
hrad a skluzavku, malování zvířat, výrobu dřevěných medailí, poznávání
zvěře a skládání puzzle s lesní tematikou. Pro starší a zvídavější děti
byla zajímavá ukázka loveckých dravců s výkladem a také ukázka
loveckých signálů. Protože počasí bylo opravdu letní, až tropické velkou
radost dětem udělaly i kropiče trávníku poskytnuté SK Radslavice.
Pro dospělé pak byl hlavní zábavou 2. ročník soutěže ve vaření
kotlíkových gulášů „Hubertův kotlík“. V letošním roce se soutěže
zúčastnilo 13 týmů reprezentujících místní spolky a uskupení a jeden tým z družební obce Raslavice ze Slovenska.
Hlavním účelem této soutěže byla zábava a příjemně strávený čas. To se povedlo i díky tomu, že přímo hosté z řad
občanů hodnotili úroveň uvařených gulášů a byli tak součástí soutěže. O zpestření a mnoho legrace se postarala
delegace ze Slovenska, která i přes vylití soutěžního guláše dokázala posbírat od ostatních družstev (s vydatnou
pomocí Spišské borovičky) vzorky jejich výtvorů a s touto „směsí“ zabodovat u hodnotitelů. Novinkou bylo

hodnocení jednotlivých gulášů nezávislou porotou. Nutno podotknout, že téměř všechny uvařené guláše měly velmi
vysokou úroveň a proto nebylo hodnocení vůbec jednoduché. A i když v této soutěži nebylo umístění až tak důležité,
tady jsou ti opravdu nejlepší:
Hodnocení diváků (nejlepších 6 družstev):
1. Klub aktivních seniorů (179 hlasů), 2. SDH Radslavice (137 hl.), 3. Ko..ti s tacháčama (127 hl.), 4. Beruška
Racing Team (123 hl.), 5. OFK Raslavice – SK (121 hl.), 6. Lovecké trio (119 hl.)
Hodnocení nezávislé poroty (nejlepších 8 družstev):
1. Sportovní klub Radslavice, 2. OFK Raslavice – SK, 3. Lovecké trio, 4. Vanda Love, 5. Ko..ti s tacháčama, 6.
Klub aktivních seniorů, 7. Team masters, 8. Beztachometři
Pokud někdo neuspokojil své chuťové pohárky soutěžními guláši, mohl ochutnat i připravené zvěřinové speciality a
pochoutky z udírny. K tomu všemu samozřejmě nesmělo chybět vychlazené pivo. Radslavští myslivci tak ukázali,
že nejsou jen „zelení podivíni“, ale rádi se účastní kulturního a společenského života v obci a také se snaží nějakou
akcí přispět. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás při této akci podpořili, a doufáme, že i další akce
v budoucnosti se budou těšit oblibě obyvatel Radslavic (více na myslivci.radslavice.cz).
Myslivci z Radslavic
V Radslavicích opět závodily mopedy a pionýři
V sobotu 23. 7. 2016 odstartoval v Radslavicích po roční pauze devátý ročník závodů mopedů a fichtlů s názvem
Žhavé rozety. Počasí „Beruškám“ přálo, byl nádherný letní den, teploty přesahovaly třicítku. Závodníci přijeli nejen
z blízkého okolí, ale i z velkých dálek. Chuť postavit se na startovní čáru a porovnat schopnosti svých naladěných
strojů měli jednotlivci i celé týmy a to např. Tlumačov, Žešov, Rychtářov (okr. Vyškov), Brno, Havířov i Litomyšl.
Letos se závodníci utkali s novým okruhem, který začínal u tréninkového fotbalového hřiště (kde bylo zázemí
celých závodů), pokračoval směrem k závodišti a silážním jamám, poté se závodníci napojili na cyklostezku směr
Radslavice a pokračovali směrem ke sportovnímu areálu a zpět k fotbalovému hřišti.
Soutěžilo se jako v minulých letech ve čtyřech kategoriích – Moped Originál, Moped Speciál, Fichtl Originál a
Fichtl Speciál. Jezdci absolvovali dvě rozjížďky po deseti kolech na cca dvoukilometrovém okruhu. Povrch byl
rozmanitý, závodníci si museli poradit s travnatým a asfaltovým povrchem i s šotolinou s kamínky. Závodů se
zúčastnilo 88 strojů.
Členové týmu Berušek, kteří závody pořádali, se snažili o co největší bezpečnost jak závodníků, tak diváků. Pro
případ nehody byla připravena sanitka s lékařem a v každé zatáčce byl pořadatel vybaven vysílačkou, aby v případě
nehody mohl okamžitě přivolat pomoc. Letošní ročník proběhl bez vážnějších zranění, za což děkujeme všem
pořadatelům, ale i ukázněným jezdcům.
Dvě první místa v kategorii Moped Originál i Speciál získal Zdeněk Bílka ml. ze Stadion team Buku, 1. místo
v kategorii Fichtl Originál patřilo Pavlu Vacovi z Motorsportu Nemilany a jako 1. v kategorii Fichtl Speciál dorazil
do cíle Michal Sedláček.
Beruška Racing Team, z.s. děkuje všem účastníkům, divákům, dobrovolníkům a hlavně partnerům závodů, bez
kterých by tato akce nemohla proběhnout. Všechny informace a kompletní výsledky naleznete na
www.radslavice.cz/beruska.
Za Beruška Racing Team, z.s. Pavla Běhálková
Nebojíme se matematiky
Druhým rokem se na naší škole vyučuje matematika dle metody profesora Milana Hejného.
„Mylně se domníváme, že co dítě umí rychle, to skutečně umí, ale tak to opravdu není.“ - Milan Hejný
Nehleďme tedy na nynější situaci, ale podívejme se do budoucna. Dítě vyučující se podle Hejného metody má
velkou pravděpodobnost, že k výsledku se díky rozvinutému logickému myšlení a schématům dopracuje vždy. Hmat je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo
matematiku samo a
s radostí. Velkým přínosem této metody je, že u žáků rozvíjí schopnost logického myšlení a tvořivosti. Probouzí
v žácích přirozenou radost z objevování nových znalostí. Důraz je kladen na to, že učení probíhá na základě
vlastních zkušeností žáků a ne pouhým sdělováním poznatků učitelem. Úkol učitele spočívá v organizaci hodiny,
zadávání vhodných úloh a v řízení diskuze. Pro výuku H-mat je typické, že probírání jednotlivých témat probíhá
v různých didaktických prostředích. S probíranými tématy se žáci setkávají opakovaně. Cílem každého prostředí je,
aby žáci porozuměli určitému problému, seznámili se s novým pojmem a získali zkušenosti, které mohou být
použity k budování dalšího poznání.
A jak se děti vyrovnávají s přechodem na 2. stupeň, kde se matematika učí klasickou metodou? Problémy u těchto
dětí se neobjevují. Ba naopak, patří většinou k matematické elitě. Jen nadšení z dělání matematiky je méně radostné.
Uvidíme, jak si povedou naši žáci na 2. stupni a dále na středních školách. To ukáže čas.
Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy

Sportovně střelecký klub informuje – dva „Mistři ČR“ na soutěži v Radslavicích
11. ročník Ceny Radslavic – proběhl ve třech discíplínách na střelnici v Radslavicích v sobotu 17.9.2016. První
disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pušky v leže – 20 ran na 10 m, byla připravena pro nejmladší střelce do
deseti let.
Pořadí nejlepších : 1. Pluháček Radek, 2. Hradil Tomáš, 3. Vavrušková Andrea, 4. Černošková Barbora, 5.
Humpolíček Tadeáš. Ve druhé disciplíně, střelbě ze sportovní malorážky vleže na 50 m změřily svou šikovnost
dívky a chlapci do 16 let. Pořadí : 1. Sedláčková Anna, 2. Humpolíček Jiří, 3. Pluháček Radek, 4. Hradil Marek, 5.
Dulanský Ondrej.
Třetí disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pistole – 40 ran na 10 m – kategorie do 16 let, proběhla v zasedací
místnosti střelnice. Pořadí nejlepších: 1. Seidlová Ivana, 2. Sedláčková Anna, 3. Hradil Marek.
Memoriál Jaromíra Lukáše - v neděli 18.9. se konal další ročník Memoriálu Jaromíra Lukáše ve střelbě ze
sportovní pistole 30+30 ran. Soutěže zařazené do celostátního kalendáře Českého střeleckého svazu se zúčastnili
střelci z Rožnova, Břidličné, Olomouce, Tovačova a Lipníka n/B. Letošní ročník byl významný účastí dvou
čerstvých držitelů titulu „Mistr ČR“ z MČR konaného v Plzni ve dnech 9.-11.9.2016 a to Matěje Rampuly r.n.
2000 (SSK Břidličná) – Mistr ČR v kategorii juniorů v disciplíně sportovní pistole 30+30 ran a dále v disciplíně
rychlopalná pistole 2 x 30 ran. Jakub Kosek r.n. 1985 z Elánu Olomouc je Mistrem ČR v kategorii vozíčkářů v
disciplíně sportovní pistole 30+30 ran.
V Radslavicích se vítězem v kategorii „A“ muži + junioři stal Janča Oldřich z Elánu Olomouc, 2. Janošťák Š. z
Rožnova, 3. Žádník D. z Lipníka n/B., na 9. místě se umístil J. Oršoš a na 10. místě Š. Hegedús oba SSK Radslavice.
V kategorii „B“ ženy + dorostenky + dorostenci + vozíčkáři zvítězil Rampula Matěj z SSK Břidličná, 2. Kosek
Jakub, Elán Olomouc, 3. Konečný F. z Tovačova. Z SSK Radslavice byla na 8. místě Anna Sedláčková (r.n. 2002).
Poděkování za hezký střelecký víkend patří všem rozhodčím a pořadatelům.
Sportovně střelecký klub – St. Lukáš
Volejbalový turnaj
TJ Sokol Sušice dne 3. 9. 2016 uspořádal volejbalový
turnaj sousedních obcí konaný u příležitosti 20. výročí
znovuobnovení činnosti TJ Sokol v Sušicích. Za
Radslavice bojovala 2 družstva sestavená SDH
Radslavice (Leoš Janáček, Jiří Janáček, Lukáš Stecker,
Stanislav Jemelík ml., Jiří Hrdlička, Zbyněk Vaculík) a
SK Radslavice (Vlasta Rakovanová, Jiří Huňka, Adéla
Huňková, Petr Caletka, Ludmila Tallová, Hana
Petrová, Yveta Zlámalíková, Ladislav Zemánek). Jak
turnaj pro Radslavice dopadl? Družstvo SK Radslavice
získalo 4. místo a hasiči z SDH Radslavice se umístili
jako 6. Moc děkujeme všem zúčastněným za
reprezentaci obce!
Obec Radslavice
Pozvání
Volby do zastupitelstva kraje – volby do zastupitelstva Olomouckého kraje proběhnou v pátek 7.října od 14:00 hod.
do 22:00 hod. a v sobotu 8. října od 8:00 hod. do 14:00 hod. na obecním úřadě.
28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu uctíme 28. října 2016 v 17 hodin lampiónovým
průvodem od obecního úřadu k Pomníku Svobody. Na závěr se bude konat ohňostroj.
Sociální komise připravuje - Setkání důchodců v KD v pátek 11. listopadu 2016. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Harmony“ z Prosenic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Humanitární sbírka - Sociální komise ve spolupráci s Diakonií Broumov provede v sobotu 19. listopadu 2016 od
14 do 16 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
Mikulášská nadílka - Obec Radslavice a obecní knihovna pořádají v pondělí 5. prosince 2016 od 17:00 hod. v
prostoru u kostela slavnostní rozsvícení našeho nového vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou. Mikuláš
a andělé obdarují děti dárečky. Poukázky na dárkové balíčky lze zakoupit od 28. října do 18. listopadu 2016 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 14. prosince 2016 v 18.00
hod. u vánočního stromu před kostelem.
Vánoční koncert - V neděli 18. prosince 2016 v 16.00 hodin se v kulturním domě uskuteční vánoční koncert.
Všichni jste srdečně zváni.
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