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Dotace poskytnuté Olomouckým krajem
V letošním roce se podařilo získat dotaci na výstavbu nové úpravny pitné vody z rozpočtu Olomouckého kraje
v rámci programu na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017. Realizace
akce proběhne na jaře roku 2018 a výše finanční podpory činí 215.471 Kč.
Olomoucký kraj také poskytl obci Radslavice dotaci ve výši 16.000 Kč
na nákup dvou kusů kapesních radiostanic a jednoho kusu tabletu
s podporou 4G/LTE včetně software pro JSDH Radslavice. Dále finančně
podpořil pořízení sady pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Výše podpory v tomto případě byla 19.000 Kč. Tyto prostředky byly
pořízeny v rámci dotačního titulu č.1 - Dotace na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v roce 2016 a 2017.
Poslední získanou dotací z rozpočtu Olomouckého kraje je účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2017. Výše této dotace činí 129.951 Kč a bude použita především na
opravy stávající požární techniky.

Finanční podpora spolků a organizací působících na území obce Radslavice
Zastupitelstvo obce Radslavice na svém 23. zasedání dne 12.12.2017 schválilo Program č. 1 pro poskytování
dotací na rok 2018, na jehož základě mohou spolky se sídlem v Radslavicích žádat od 22.1.2018 do 23.3.2018 o
finanční podporu. Předpokládaný celkový objem financí vyčleněných na program pro poskytování dotací pro
rok 2017 je 200.000,-Kč Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 120.000,- Kč.

Informace pro občany
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 21.12.2017.-1.1.2018 je OÚ pro veřejnost uzavřen.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2018 – sobota 10.00-11.30 hod.:
17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6.
Termíny svozu odpadu 2018
5.1., 26.1., 16.2., 9.3., 30.3. Další termíny budou upřesněny.
Cena svozu v roce 2018 činí 450,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od
20.2. do 28.2. 2018. Ve stejném termínu se bude hradit i místní poplatek za psa.

Upozornění - Nové jízdní řády veřejné linkové dopravy
Od 1.1.2018 dochází k výrazným změnám v jízdních řádech linkových autobusů. Nové jízdní řády naleznete již
nyní na internetových stránkách obce nebo na
stránkách www.kidsok.cz. Nejdůležitější změny jsou:
1) Zrušen spoj, který odjíždí v 7:56 hod z Radslavic
do Přerova
2) Posunut odjezd spoje z Radslavic do Přerova ze
7:28 hod na 7:22 hod.
3) Nové spoje, které odjíždí v 10:14 hod a v 10:27
hod z Radslavic do Přerova
4) Nový spoj, který odjíždí v 11:58 v pracovní dny
z Radslavic do Přerova
5) Nový spoj, který odjíždí v 18:40 v pracovní dny
z Radslavic do Přerova
6) Nový spoj, který odjíždí v 8:30 v pracovní dny
z Přerova do Radslavic
7) Zrušeny posily na trase Radslavice – Přerov
8) Zrušen spoj, který odjíždí v 18:20 hod z Přerova do Radslavic
9) Zrušen spoj, který odjíždí v 19:00 hod z Pavlovic do Přerova

Informace z obecní knihovny
Knihovna je během vánočních svátků uzavřena. V novém roce otevřeno opět od soboty 6.1.2018. Při první
návštěvě knihovny v roce 2018 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 6. ledna 2018. 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 2018, 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
V pondělí 25.12.2017 - Boží hod, Narození Páně 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
V neděli 24.12.2017 - Štědrý den - PŮLNOČNÍ - 21.30 hodin. Ostatní svátky a neděle je v Pavlovicích začátek
bohoslužeb v 8.55 hodin.

Čas běží jako voda……
Ani se nám nechce věřit, že jsme si z koláče letošního školního roku ukousli už celou jednu čtvrtinu.
Čas nám všem plyne poněkud rychleji, než bychom si mnozí přáli. Stačí se však jen ohlédnout zpět, kolik práce
za námi zůstalo. S uspokojením musíme konstatovat, že jsme se opravdu činili všichni - žáci, pedagogové i
zaměstnanci školy.
V září jsme přivítali nejvíce prváčků za posledních 5 let. Ti se s naší školičkou velice rychle sžili a s chutí
nasávají moudro do svých zvídavých hlaviček. V září nás také navštívili chovatelé dravého ptactva a předvedli
všem neposluchům, jak umějí být jejich svěřenci disciplinovaní. Víme, že mobilní telefony pomáhají, přinášejí
nové informace a obohacují rozhled. Na druhé straně mohou být zneužity k agresivnímu a záměrnému
poškození uživatelů těchto médií. Děti by měly být na takové situace připraveny. Měly by vědět, jak ochránit
své bezpečí. Tyto otázky byly tématem besedy, která se ve škole uskutečnila v pondělí 11. září. Bonusem byly
hry se psem Sorbonem. Naše škola je zapojena do výukového programu péče o chrup, který je zaměřen na
prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Cílem programu je zlepšit dentální zdraví dětí,
a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. V pondělí 18.
září za námi přijely dentální hygienistky ze Vsetína, aby zábavnou formou naučily děti, jak pečovat o své
zoubky. Začátek září je každoročně významným datem pro všechny děti, které zahajují povinnou školní
docházku, ale i pro ty, kteří se po prázdninách do školy znovu vracejí. Cesta do školy s sebou přináší i některá
úskalí, na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí pohybu dítěte v dopravním
prostředí. V rámci projektového dne 19. září žáci absolvovali teoretickou přípravu a praktický nácvik chování v
dopravních situacích. Závěr dne patřil hrám a sportování.
Ve středu 4. října jsme se
vypravili do Muzea v Prosenicích.
Čekalo nás totiž velké prádlo.
Vyzkoušeli jsme si praní na valše,
mandlování, pletení a háčkování,
šití a vyšívání. Prohlédli jsme si
výstavu věnovanou každodenním
činnostem našich babiček a
prababiček. V pátek 6. října jsme
si v kulturním domě poslechli
nové i staré a oblíbené autorské
písničky
skupiny
ABRAKA
MUZIKA a nechali jsme se
provést
světem
piktogramů.
Oblíbenou tradiční „Drakiádu“
jsme si nenechali ujít 13. října.

Česká televize Ostrava vysílá na Déčku pořad RYTMIX, který je určen pro všechny děti, které rády tančí.
Ve středu 11. října proběhly taneční minuty s Kubou, Míšou a Patrikem i na naší škole. V pondělí 6. listopadu
zpíval pěvecký sboreček Slavíček pro děti z mateřské školy, pro žáky školy a rodiče operku Zdeňka Svěráka
BUDULÍNEK. Klasický pohádkový námět a krásné písničky jsou vždycky zárukou pěkné podívané. V pondělí
20. listopadu se uskutečnila ve škole preventivní akce „Ochrana člověka za mimořádných situací.“ Žáci se
dověděli, jak rozpoznat a správně vyhodnotit nebezpečné situace. Nacvičili si nejvhodnější reakce člověka při
vypuknutí požáru, při dopravní nehodě či jiném ohrožení života. Školiteli byli zástupci hasičů a policie, kteří
poutavě dětem vysvětlovali chování v nejrůznějších situacích. Projektový den byl zakončen cvičnými testy a
nácvikem evakuace školy. Děkujeme hasičům a policistům za jejich čas, ochotu a spolupráci se školou.
V úterý 5. prosince navštívila žáky základní školy a mateřské školy Mikulášova družina, která hodným
dětem nadělila adventní kalendář. Neklidné žáky trochu potrápili čerti. Když Mikuláši přislíbili, že se polepší,
nikdo nebyl odnesen do pekla.
Ve středu 6. prosince přišli žáci do školy jen tak „nalehko,“ pouze s nezbytnou svačinkou. Pořádaly se totiž už
tradiční Vánoční dílny. Díky Sdružení přátel základní školy, které ze svých finančních prostředků zakoupilo
veškerý potřebný materiál, si všichni zájemci vyrobili kouzelné andělíčky, keramiku, svícny, přáníčka a
stromečky (podrobnou fotodokumentaci si můžete prohlédnout na www.radslavice.cz/skola). Ve čtvrtek 7.
prosince, tedy v Den otevřených dveří, si mohli občané přijít prohlédnout nejen všechny výrobky, ale také
vánočně vyzdobenou školu. Adventní čas doladila dlouho očekávaná Vánoční besídka o týden později. Přestože
nám, jako ostatně každým rokem, házely klacky pod nohy chřipka a jiné nemoci, podařilo se nám téměř
dvouhodinový program nacvičit a s úspěchem prezentovat. Že v naší škole možná vyrůstá nejeden budoucí
herec, svědčil ohlas publika, které se opravdu dobře bavilo. V programu vystoupil také školní pěvecký sbor
Slavíček,
zatančily
děti
z tanečního kroužku, zahrály
flétničky a kytary, zazpívala ŠD.
Velký dík patří rodičům,
kteří se postarali o kostýmy pro
herce a také o občerstvení na
tomto milém podvečeru.
V pondělí
18.
prosince
pořádá škola druhý ročník
orientačního
běhu
„
O
vánočního kapra.“ Zasoutěžit si
mohou
rodinná
družstva.
Odměna v podobě živých kaprů
čeká na ty nejúspěšnější.
V pátek 22. prosince zveme
všechny občany do kostela na
vánoční zpívání od 10.00 hod.
Co dodat? My už vánočně naladěni jsme, a tak i Vám všem přejeme ŠŤASTNÉ A NIČÍM
NERUŠENÉ VÁNOCE…
Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Radslavice
CENA RADSLAVIC – dne 30.9.2017 se uskutečnila otevřená střelecká soutěž mládeže ve střelbě ze vzduchové
pušky vleže na 10 m, z malorážky vleže na 50 m a vzduchové pistole na 10 m. Pořadí nejlepších bylo
následující : vzduchová puška vleže – do 10 let : 1.Vavrušková Andrea, 2. Bartl Tomáš, 3. Vlach Adam,
kategorie 11 až 14 let : 1. Réznerová Eva, 2. Pluháček Radek, 3. Abšnajdr Matěj. Malorážní puška vleže : 1.
Seidlová Ivana 2. Hradil Marek, 3. Sedláčková Anna. Vzduchová pistole – 40 ran – 1. Sedláčková Anna,
2.Seidlová Ivana, 3. Hradil Marek.
Velká cena Chropyně – se konala 4.11. ve víceúčelové sportovní hale – v kategorii dorost - vzduchová pistole
40 ran bylo pořadí následující : 1. Sosík J. – ELÁN Olomouc, 2. Sedláčková A., 3. Hradil M., 4. Seidlová I., 5.
Pluháček R. Všichni SSK Radslavice, 6. Langer A. - Junior . Chropyně, 7. Kolková L. - Březolupy
Zlatá diabolka Věžky – 12.12. se konala soutěž mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky vleže – 30 ran, v
kategorii dívky 1. místo - Réznerová Eva – SSK Radslavice.
Vánoční cena mládeže – v sobotu 16.12. se v sále střelnice Radslavice uskutečnila střelecká soutěž ze
vzduchovky vleže – 20 ran na posuvné terče na 10 m. Pořadí nejlepších v kategorii do 10 let : 1. Vavrušková

Andrea, 2. Doušek Jakub, 3. Bartl Tomáš, v kategorii 11 až 14 let : 1. Pluháček Radek, 2. Hradil Pavel, 3.
Abšnajdr Matěj. Pořadatel SSK Radslavice.
Výbor Sportovně střeleckého klubu Radslavice děkuje touto cestou všem sponzorům za finanční a
materiální podporu činnosti v roce 2017 a všem přeje mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Stanislav Lukáš

Jak přilepšit volně žijícím zvířátkům v době nouze?
Pokud chceme v zimním období pomoci volně žijícím živočichům, je třeba dodržovat určitá pravidla. Základem
je správný způsob podávání a kvalita krmiv. Myslivci v zimě zajišťují, aby v krmelcích byl dostatek kvalitního
sena a oves či ječmen, v zásypech pro bažanty dostatek jadrných krmiv s plevami a ve slaniscích kusová sůl,
kterou zvěř olizuje. Zajíci vyžadují zvláštní péči a po napadnutí sněhu se pro ně instalují malé krmelečky
naplněné senem nebo otýpky sena přivázané ke keřům. Zajícům můžeme pomoci tak, že ořežeme větve
ovocných stromů a ponecháme je na zemi. Kůra z mladých větví je pro ně opravdovou pochoutkou.
Suchým pečivem nekrmíme, protože rychle navlhá a plesniví a způsobuje zvěři plísně v zažívacím traktu.
Nejvhodnější krmiva pro zvěř jsou jablka, mrkev, jeřabiny, řepa, seno, oves nebo ječmen v menším množství
pak pšenice, kukuřice, hrách. Důležité je předkládat takové množství krmiva, které zvěř dokáže včas
zkonzumovat. Především krmiva, která obsahují větší podíl vody, by neměla opakovaně zmrznout. Při
současném zatížení kulturní krajiny si zvěř naši pomoc zaslouží. Přikrmování zvěře může také 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 nutné připomenout, že pro zvěř představují volně
pobíhající psi obrovské nebezpečí. Psi se dokáží velmi rychle pohybovat na sněhu i v oranici, kde se zvěř boří
a obtížně uniká. Před většími plemeny psů prakticky nemá šanci na únik. Proto se nestyďme použít na
procházkách pro svého miláčka vodítko. Protože i pokud zvěř při štvanici v mrazivém počasí unikne,
neznamená to její přežití. Za mrazivého počasí může ledový vzduch způsobit zápal plic. Buďme proto ke zvěři
ohleduplní. Pravidla platí i pro přikrmování volně žijícího ptactva. Každou zimu se bohužel opakují i úhyny
ptactva způsobené nesprávným přikrmováním. Především lidská strava je pro ptactvo naprosto nevhodná.
Způsobuje jim vážné problémy trávicího traktu, se kterými se nedokáží vyrovnat. Uvařený pokrm jako třeba
knedlíky ze vzduchu přijímá vlhkost a rychle plesniví. Topinky jsou zase plné přepáleného oleje. Pro ptáky není
příliš vhodné ani tvrdé pečivo, jako jsou suché rohlíky a chleba. Nejbezpečnější je pro ptactvo jejich přirozená
strava. Jedná se o různé druhy olejnatých semen, slunečnice, proso a řepka. Vhodné je zavěsit do krmítka
syrový hovězí nebo skopový lůj a raději se vyhnout vepřovému. Dnes již není problém si zakoupit i předem
připravenou směs do krmítek. Vhodné jsou také sušené bobule, jeřabiny a drcené vlašské ořechy. Ptákům stačí
hrst potravy, ale je důležité, aby krmivo bylo dostatečně chráněno před deštěm, sněhem a sluncem. Krmítka by
měla být vyrobena a umístěna tak, aby na ně nedosáhly kočky a aby se ptactvo při vletu do krmítka nezranilo.
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
Zpívání v kostele
V pátek 22. prosince 2017 přijdou do
kostela sv. Josefa v Radslavicích žáci
základní školy a děti Slaměníkovy
mateřské školy, aby si společně zazpívali
koledy a naladili se na nejkrásnější svátky
v roce. Zveme všechny rodiče, prarodiče a
přátele školy, aby s námi přišli strávit
příjemné chvíle, na chvíli si oddechli od
předvánočního shonu a zaposlouchali se
do zpěvů a tónů varhan. Sejdeme se v 10
hodin dopoledne.
Krmení zvířátek
Obec Radslavice pořádá společnou
předvánoční procházku, kdy společně
nakrmíme volně žijící zvířátka a ptáky.
Odměnou pro zúčastněné děti bude
v domě hasičů šálek horké čokolády a pro
rodiče svařené víno. Sejdeme se v sobotu
23. prosince 2017 ve 14 hodin na Včelím hájku.

Plesová sezóna 2018 v Radslavicích
sobota 13.1.2018 - Školní ples - pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
sobota 20.1. 2018 - Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Kartágo Penčice
pátek 9.2. 2018 - Sportovní ples - pořádá SK Radslavice, z.s., hraje taneční skupina ELIXÍR
neděle 11.2. 2018 - Dětské šibřinky - pořádá SK Radslavice, reprodukovaná hudba
sobota 24.2.2018 - 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 2017 v 10.00 hodin v Domě hasičů. Její součástí bude i projekce
videozáznamu z projektu přeshraniční spolupráce a prezentace činnosti sboru v roce 2017.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v sobotu 30.12.2017 od 9.30 hodin v kulturním domě. Přihlášky budou přijímány v den konání
soutěže - nejpozději do 9.30 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 sobotu 30.12.2017 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, z.s. organizuje, jako součást 41. ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých turistů,
v sobotu 6. ledna 2018 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 1. února 2018 v Domě hasičů, zahájení v 17.00
hod. Na závěr bude připraveno občerstvení.
Valná hromada SK Radslavice, z.s. - pátek 2. února 2018 v Domě hasičů.
SK Radslavice uskuteční v obci v sobotu 17. února 2018 tradiční vodění medvěda. Začátek ve 13.00 hod.
v ulici Sušická.
Sociální komise připravuje setkání důchodců v KD a to v pátek 16. března 2018. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 7. dubna 2018 již 17. ročník mezinárodní noční soutěže
hasičské všestrannosti Radslavská přilba. Odpolední program bude zahájen ve 14.30 hod. na prostranství za
kostelem.
Ukliďme Česko 2018 – Obec Radslavice zve občany a všechny, kterým není lhostejná čistota obce a okolí, na
další ročník úklidové akce Ukliďme Česko. Tentokrát se koná mimo celostátní termín této akce a to v sobotu
14. dubna 2018. Sraz ve 13 hodin u obecního úřadu.
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.

Společenská kronika - významného životního jubilea se v 1. pololetí 2018 dožívají:
65 let

Elšíková Jaroslava

83 let

85 let

Hostášek Jaroslav

Nečasová Stanislava

Brázda Zdeněk

Valešová Marie

Josepčuková Věra

Výstřela Josef

Zmeškal Josef

Suchánková Zdeňka

Kytlicová Milada

80 let

Sušeň Jaroslav

86 let

70 let

Hrbáčková Zdeňka

Jemelíková Božena

Hábová Marie

Slivečka Zdeněk

81 let

84 let

87 let

Bařina František

Petřík Jan

Tallová Anna

Hlobilová Božena

Stržanovská Jaroslava

82 let

Kučová Cecílie

88 let

Janáčková Anna

Šmíd Josef

Jemelík Stanislav

Nováková Vlasta

75 let

83 let

Nevtípilová Anežka

Krcánek Jaroslav

Libigrová Hedvika
Dostalík Přemysl
Drbálek Miloslav
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

Vítáme nově narozené občánky v roce 2017!
Bařina Oliver

Dýmalová Eliška

Složil David

Mikulíková Sabina

Jemelková Anežka

Zvědělíková Viktorie

Vanderka Samuel

Kubešová Tereza
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