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Dopravní automobil pro JSDH Radslavice.
V pondělí 25.9.2017 byl zástupci firmy TECHSPORT
s.r.o. dodán nový dopravní automobil, který bude
využíván pro činnost Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Radslavice. Pořízení nového dopravního
automobilu bylo spolufinancováno Ministerstvem vnitra
České republiky ve výši 438.625 Kč a Olomouckým
krajem ve výši 100.000 Kč. Celková hodnota
automobilu je 877.250 Kč. Nový devítimístný automobil
Ford Transit nahradí nepojízdný Peugeot Boxer a tím
dojde k výraznému snížení nákladů na provoz a údržbu
vozidla a především se podstatně zvýší bezpečnost
přepravovaných osob.

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Radslavice – na základě rozhodnutí Ministerstva
průmyslu a obchodu byla obci poskytnuta dotace ze Státního programu na
podporu úspor energie pro období 2017-2021 (Program EFEKT 2) ve výši
617.788 Kč z celkové částky 1.235.576 Kč, tedy 50% všech uznatelných
výdajů. V rámci realizace projektu byla provedena výměna 117 ks starých
svítidel za svítidla s LED technologií s automatickou regulací výkonu. Nová
svítidla EKO-LED Zeus s příkonem 25, 40 a 55 W mají životnost minimálně
100.000 hodin a instalovaný světelný výkon je vypočten na hodnotu 2,476 kW oproti původním 10,969 kW.
Instalací nových svítidel uspoří obec až 69% celkové spotřeby elektrické energie. Záruka na dodaná LED
svítidla je 10 let od předání a převzetí díla.
Informace pro občany
Svoz domovního odpadu v 2.pol. 2017: 13.10., 03.11., 24.11., 15.12.
Stavební odpad a železo v roce 2017 – sobota 21.10., 11.11., 09.12 vždy od 10.00 - 11.30 hodin.
Mimořádný sběr bioodpadu.
V termínech 7. října a 28. října
2017 od 08:00 do 09:00 hodin a
11.listopadu 2017 od 10:00 do
11:30 hodin proběhne na dvoře
OÚ mimořádný velkoobjemový
sběr bioodpadu.
POZOR! Sběr nebezpečného a
velkooobjemového
domovního
odpadu bude
probíhat opět
odděleně ve dvou termínech!!!
Sběr nebezpečného a elektro
odpadu proběhne v sobotu 7.
října 2017 v době od 8:00 do 9:00
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.
Svoz velkoobjemového domovního odpadu proběhne dne 28.října 2017 od 8:00 do 9:00 hodin 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! 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. 2017 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 4/2017 – 9/2017.
Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ od 24.10. – 6.11. 2017. Variabilní symbol pro
bezhotovostní platbu je 2310XXX, kde X vyjadřuje číslo popisné místa odběru, číslo účtu je 1882953309/0800.
Výši částky k úhradě lze zjistit telefonicky nebo emailem na obecním úřadě.
Současně bude vybírána platba za uložení stavebního odpadu a pneumatik na dvoře OÚ za období 11/2016 –
10/2017.
Topná sezóna 2017
Je to cítit ve vzduchu. S každým dalším ránem je o trochu chladnější. Můžete to pozorovat v korunách stromů.
Listy jakoby se staly plátnem neznámého malíře a pak pod tíhou barev začaly pomalu padat k zemi. Jeden po
druhém. Do posledního. To podzim se hlásí o slovo. A spolu s ním i topná sezóna 2017. Abychom si mohli
vychutnat krásy nastávajícího podzimu a procházky spadaným listím a přitom se neudusili zplodinami, prosíme
myslete na to, čím topíte a dodržujte desatero správného topiče:
1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína
2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky
3. nespaluj odpadky
4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas
6. pravidelně čisti kotel a komín
7. používej moderní kotel či kamna
8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused
Cyrilometodějské slavnosti 2017
Cyrilometodějské slavnosti se v obci již tradičně konaly v prvních červencových dnech. Počasí nám pro tento
rok opravdu přálo. CMS
byly zahájeny v úterý 4.
července netradičně letním
kinem, kdy nás v parném
létě alespoň trochu osvěžila
zimní pohádka Anděl páně
2. Tato pohádka úspěšně
pobavila děti i dospělé.
Oficiálně byly slavnosti
zahájeny následující den
slavnostní mší svatou v
chrámu páně sv. Josefa a
následným položením věnce
u
pomníku
Cyrila
a
Metoděje. Den pokračoval
sportovním odpolednem –
volejbalovým
turnajem
týmů místních spolků a
sousedských
obcí
pořádaným SK Radslavice
z.s. Toto odpoledne se nevyznačovalo rivalitou týmů, nýbrž velmi příjemnou a přátelskou atmosférou.
Vzhledem k úspěchu celé akce se dá k radosti všech zúčastněných předpokládat vznik nové tradice. V pátek 7.
července v rámci CMS pobavilo diváky divadelní komediální představení od Sébastiena Thiéryho v podání
Divadla Ventyl Dva Nahatý chlapi. Toto lechtivé představení potěšilo především přítomné dámy. V sobotu 8.

července se konal již tradiční v pořadí 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů Hubertův kotlík.
Pořadatelský spolek místních myslivců si pro návštěvníky přichystal nejen ochutnávku gulášů, ale i jiné
zvěřinové speciality a zábavný program pro děti. Pro zajímavost pak obec především pro děti zajistila ukázku
historického šermu v podání skupiny Allegros. Sobotní den byl zakončen večerní zábavou, na které nám
především k tanci zahrála hudební skupina Elixír Přerov. Zakončení slavností patřilo již tradičně spolku SDH
Radslavice, který si připravil soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí, sportovní víceboj
hasičských družstev v netradičních skoro hasičských disciplínách 4 členných družstev. Jediným zahraničním
účastníkem byli Strážáci z partnerských Chrzelic, kteří však na start postavili hned dva týmy. V netradičních
disciplínách (nejen hasičských) si jednotlivé týmy poměřily své síly a dovednosti, ale především se u jejich
plnění výborně pobavily. Mužskou kategorii ovládlo soutěžní družstvo domácích, v dětské kategorii zvítězil
tým s názvem Fanda a jeho banda.
Velice děkujeme všem spolkům i jednotlivcům, kteří svou pomocí přispěli ke zdárnému uskutečnění CMS.
Upřímně si Vaší pomoci vážíme.
Obec Radslavice
Léto nám rychle uběhlo a začíná podzim.
Mnozí z nás si o prázdninách užívali dovolené, ale hlavně z mnohých se stali babičky a dědečci na hlídání.
Přesto jsme si našli čas na naše společné aktivity. V červnu jsme se zúčastnili Troubeckého koulování v počtu
27 našich členů. Do obce jsme se dopravili ve dvou skupinách. Jedna autobusem a druhá na kolech. Zdejší
atmosféra
byla
vynikající,
protože
místní i naši senioři se
již
mezi
s sebou
trochu znají.
V letní dny jsme se 2x
sešli v Grymově ve
sportovním
areálu.
Někteří
trénovali
minigolf, jiní přijeli
jen tak si posedět a
pobavit se. Počasí
bylo krásné, mnozí
s sebou vzali svá
vnoučata.
V areálu pana Kuči
jsme se zúčastnili
zábavného odpoledne
pro seniory z okolních obcí. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech v minigolfu. Z Radslavic přijelo 35 seniorů a
vytvořili jsme 6 družstev. Zde jsme konečně byli úspěšní, získali jsme 1. a 3. místo a v soutěži jednotlivců jsme
byli druzí. Také zde byla výborná nálada doplněná hudbou a pohoštěním.
Přichází podzim a naše aktivity se přesouvají na hasičárnu, kde máme pravidelné kavárničky, do sokolovny na
zumbu a do školy na jógu.V říjnu na Seniorském sympoziu budou naše ženy vystupovat se svým programem
v Městském domě a v listopadu v Domově pro seniory v Přerově.
Marta Bouchalová
Pozvání
Sportovně střelecký klub zve děti a dorost na střeleckou soutěž ze vzduchovky – kategorie do 10 a do 14 let.
Dále zve na soutěž ve střelbě z malorážky vleže na 50 m – kategorie do 18 let. Soutěže se konají v sobotu 30.
září na střelnici – začátek v 9.00 hodin.
Volby do Poslanecké sněmovny – volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v pátek 20.října od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 21. října od 8:00 do 14:00 hodin na obecním úřadě.
28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu uctíme 28. října 2017 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 10. listopadu 2017. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Harmony“ z Prosenic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Vánoční jarmark – Již druhý ročník vánočního jarmarku s rozsvícením našich vánočních stromečků se koná
první adventní neděli 3. prosince 2017 v prostoru u kostela.

Mikulášská nadílka - Obec Radslavice pořádá v úterý 5. prosince 2017 od 17:00 hod. v prostoru u kostela
Mikulášskou nadílku. Mikuláš a andělé obdarují děti dárečky. Poukázky na dárkové balíčky lze zakoupit od 28.
října do 16. listopadu 2017 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 13. prosince 2017
v 18.00 hodin u vánočního stromečku před kostelem.
Vánoční koncert - V neděli 17. prosince 2017 v 15.00 hodin se v místním kostele sv. Josefa uskuteční vánoční
koncert v podání 30členného sboru Add Gospel. Všichni jste srdečně zváni.
Vánoční krmení zvířátek – Obec Radslavice v sobotu odpoledne 23.12.2017 pořádá pro děti, rodiče a prarodiče
vánoční krmení zvířátek. Společně si zkrátíme čas čekání na Ježíška, obejdeme krmelce za Včelím hájem, kde
nazdobíme vánoční stromeček pro zvířátka a ptáčky. Procházku zakončíme vánoční pohádkou a zahřejeme se
šálkem horké čokolády a svařeného vína.

Společenská kronika - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2017 dožívají:
65 let
Bednařík Antonín
Midrlová Ludmila
70 let
Neckař Jiří
Lukáš Ladislav
75 let
Bednařík Josef
Knop Jaroslav
76 let
Lukášová Věra
Brázdová Marie
77 let
Elšík Josef

78 let
Petříková Ludmila
80 let
Gela Josef
82 let
Zmeškalová Zdeňka
85 let
Herníková Marta
89 let
Kytlicová Hedvika
90 let
Kuča Svatopluk

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
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