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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v obcích v celé republice volby do zastupitelstev obcí. V naší obci byly vytvořeny
dvě kandidátky a občané mohli vybírat ze třiceti kandidátů. Členy Zastupitelstva obce Radslavice pro volební období
2018 – 2022 se stali: Marie Dýmalová, Bc. Věra Gelová, Věra Haluzíková, Josef Hrdlička, Ing. Leoš Janáček, Ing.
Michal Jemelka, Martin Klar, Ing. Ivana Kotulková, Martin Kudrna, Miroslav Padalík, Mgr. Lucie Soldanová, Marcela
Tichá, Jiří Vyňuchal ml., Jiří Vyňuchal st. a Bc. Tomáš Zajíc. Na ustavujícím zasedání ZO pak byli zvoleni jednotliví
funkcionáři obce – starostou Josef Hrdlička, místostarostou Mgr. Lucie Soldanová, radními Věra Haluzíková, Marcela
Tichá a Ing. Leoš Janáček. Dále byla zvolena Ing. Ivana Kotulková jako předseda finančního výboru a Ing. Leoš Janáček
jako předseda kontrolního výboru. Na prvním zasedání Rady obce Radslavice pak byli jmenováni noví předsedové komisí
a to komise kulturní – Mgr. Lucie Soldanová, komise pro rozvoj obce – Věra Haluzíková a komise sociální – Marcela
Tichá. Všem zvoleným zastupitelům gratulujeme. Zastupitelům, kteří dále nepokračují v ZO, tímto děkujeme za práci pro
obec a přejeme hodně úspěchů v osobním životě.
Z činnosti obce
Olomoucký kraj poskytl obci Radslavice dotaci ve výši 50.000 Kč na nákup nového
knižního regálu, který je umístěn v patře Obecní knihovny v Radslavicích. Tento regál
byl pořízen v rámci dotačního titulu Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2018. Celková cena projektu je 74.415 Kč, finanční
spoluúčast obce Radslavice je 33%.
II/434 Radslavice – průtah
V roce 2019 čeká obec Radslavice významná stavební akce – oprava silnice II. třídy přes Radslavice. V současné době je
již vybrán dodavatel stavebních prací - firma Skanska a.s.. Po dohodě se zhotovitelem je plánovaný termín zahájení prací
březen 2019 (v závislosti na počasí), termín ukončení pak listopad 2019. Akce bude zahájena úsekem Nová – Přerovská.
V tomto úseku je plánována i významná investice obce Chodník Přerovská – Nová. Z rozpočtu obce budou dále hrazena
nová parkovací stání u kulturního domu a Slaměníkovy mateřské školy, oprava chodníků a sjezdů sousedících s touto
stavbou. Stavební práce zatíží rozpočet obce částkou 3 550 136 Kč a na tuto akci byla ze strany obce podána žádost
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z důvodu náročnosti akce na koordinaci, parkování a dopravní
dostupnost budou probíhat koordinační schůzky mezi občany dotčených nemovitostí, obcí a zhotovitelem stavby.
Informace pro občany
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 21.12.2018.-1.1.2019 je OÚ pro veřejnost uzavřen.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2019 – sobota 10.00-11.30 hod.:
16.3., 13.4., 18.5., 15.6.
Termíny svozu odpadu 2019-18.1., 8.2., 1.3., 22.3., 12.4., 3.5., 24.5., 14.6.,
Cena svozu v roce 2019 činí 450,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od 21.2. do
28.2. 2019. Ve stejném termínu se bude hradit i místní poplatek za psa.
Informace z obecní knihovny
Knihovna je dne 22.12.2018 a během vánočních svátků uzavřena. V novém roce bude otevřeno opět od soboty
5.1.2019. Při první návštěvě knihovny v roce 2019 budeme vybírat registrační poplatek 20,-Kč. Bez uhrazení poplatku lze
knihy pouze vrátit, ne však provádět nové výpůjčky.
Lada Veselá
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Radslavice - Střelnice Radslavice
Výstavba kryté střelnice Radslavice započala v roce 1976, pod hlavičkou MNV Radslavice sdružily finanční prostředky
Svazarm a MNV Radslavice. Za finanční prostředky byl nakupován materiál. Práce byly prováděny brigádnicky členy
Svazarmu Radslavice, Grymov a členy Mysliveckého sdružení Radslavice. Mechanizací výrazně a nezištně vypomohlo
Zemědělské družstvo Radslavice - Prosenice.
V roce 1979 byla střelnice po kolaudaci uvedena do provozu a Dohodou mezi MNV Radslavice a Svazarmem Radslavice
byla střelnice Radslavice včetně oplocení předána do užívání a údržby Svazarmu Radslavice s tím, že má umožnit užívání
klubové místnosti MS Radslavice.
V roce 1980 zaniká Myslivecké sdružení Radslavice a členové přecházejí do okolních mysliveckých sdružení.
V letech 1980 až 1993 užívá objekt Svazarm Radslavice a Svazarm Grymov. Provoz a údržbu objektu zajišťuje Svazarm
Radslavice. V roce 1990 se Svazarm Radslavice registruje u Československého střeleckého svazu jako Sportovně
střelecký klub Radslavice.V roce 1993 končí svoji činnost Svazarm Grymov. Myslivci v roce 1993 zakládají Myslivecké
sdružení Katová Radslavice a vrací se po dohodě s SSK Radslavice k užívání a údržbě objektu střelnice.

Od roku 1993, na základě smlouvy užívá střelnici Sportovně střelecký klub Policie Přerov. V roce 1997 na základě
povolení obce Radslavice vybudoval SSK P Přerov ochranou záchytnou stěnu na pravé části střelnice. Od roku 1979 až
do roku 2002 kdy byla provedena plynofikace objektu střelnice nebyla střelnice v zimním období využívána. V zimních
měsících střelci – členové Svazarmu později SSK Radslavice trénovali v KD Radslavice. Vzhledem k náročnosti přípravy
tréninku a úklidu po tréninku byla po dohodě s obcí a za finanční spoluúčasti SSK plynofikována střelnice s tím, že SSK
Radslavice ukončí střeleckou tréninkovou činnost v KD a veškerou střeleckou činnost bude celoročně zajišťovat na
střelnici. V roce 2006 podal SSK Radslavice žádost na Dobročinný fond Philip Morris ČR o dotaci na projekt Stavební
úpravy a přístavba střelnice Radslavice. Dotace nebyla udělena. Ve stejném rozsahu byl projekt podán obcí Radslavice v
roce 2010 na Státní zemědělský intervenční fond. Žádost byla podpořena a projekt byl obcí v roce 2010 realizován a
ukončen kolaudací.
Majetkové a uživatelské vztahy jsou v současné době následující:
- Majitelem pozemků střelnice Radslavice je obec Radslavice IČ: 00301884
- Majitelem objektu střelnice Radslavice, Sportovní 234, je obec Radslavice IČ: 00301884
- Provozovatelem objektu střelnice, je ČSS, z.s.- sportovně střelecký klub Radslavice
Uživatelem střelnice Radslavice je:
- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Radslavice
- Myslivecký spolek Katová Radslavice
- Střelecký klub Policie Přerov, z.s.
Za ČSS, z.s. - SSK Radslavice – František Zlámalík
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Radslavice
CENA RADSLAVIC – dne 15.9.2018 se uskutečnila otevřená střelecká soutěž mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky
vleže na 10 m a vzduchové pistole na 10 m. Pořadí nejlepších bylo následující : vzduchová puška vleže – kategorii do 10
let ovládli dívky : 1.Černošková Barbora 2. Kuklová Julia 3. Vavrušková Andrea, kategorie 11 až 14 let : 1. Pluháček
Radek, 2. Kukla Jindřich, 3. Vórósová Barbora. Vzduchová pistole – 40 ran – 1. Sedláčková Anna, 2. Pluháček Radek 3.
Seidlová Ivana.
Velká cena Chropyně – se konala 3.11. ve víceúčelové sportovní hale – v kategorii dorost - vzduchová pistole 40 ran bylo
pořadí následující : 1. Sosík J. – ELÁN Olomouc, 2. Pluháček Radek, 3. Sedláčková Anna, 4. Hradil Marek., 6. Seidlová
Ivana, všichni SSK Radslavice. Na soutěži I. kategorie ČR, Grand Prix Rapid Plzeň 25.11.2018 v kategorii dorostenky
VzPu 40 ran ISSF se Eva Réznerová umístila na krásném 8.místě nástřelem 401,7 bodů.
Mladí střelci reprezentují naši obec po celé republice - Marek Hradil, Radek Pluháček, Eva Réznerová, Anna
Sedláčková a Ivana Seidlová v letošním roce pokračovali v úspěších loňského roku a na soutěžích zařazených do
celostátního kalendáře Českého střeleckého svazu v Březolupech, Hlučíně, Chotěboři, Chropyni, Olomouci, Ostravě a
Plzni v disciplínách vzduchová puška 40 ran vstoje, vzduchová pistole 40 ran, malorážní puška 60 ran v leže a 3x20 ran a
sportovní malorážní pistole 30+30 ran získali 1x první místo, 1x druhé, 5x třetí, 6x čtvrté a 4x páté místo. K největším
úspěchům patří nominace a účast Marka Hradila, Evy Réznerové a Anny Sedláčkové na srpnovém finále Českého poháru
talentované mládeže v Plzni, kde byli nominováni na základě výsledků tří nominačních závodů v Ostravě a Plzni a účast
Evy Réznerové v září na mistrovství republiky v Plzni.
Sportovně střelecký klub Radslavice nabízí dívkám a chlapcům z Radslavic ročník 2011 a starším účast ve střeleckém
kroužku mládeže. Kroužek probíhá na střelnici jedenkrát za týden a zájemci si mohou vybrat pondělí nebo úterý vždy od
17 hodin. Zájemci se seznámí s pravidly bezpečné manipulace se zbraní a pod dozorem zkušených trenérů si vyzkouší
nejrůznější sportovní disciplíny a zbraně. Bližší informace rodiče a zájemci získají každé pondělí nebo úterý od 17.30
hodin na střelnici.
Výbor Sportovně střeleckého klubu Radslavice děkuje touto cestou všem sponzorům a příznivcům za finanční a
materiální podporu činnosti v roce 2018 a všem přeje mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.
Stanislav Lukáš
Oslavy založení SDH

Oslavy založení SDH
V letošním roce si místní hasiči připomínají významné
jubileum. Je tomu již 125 let, kdy byl po velikém požáru
založen nadučitelem Leopoldem Veselým náš SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Takovéto výročí je třeba řádně
oslavit
a
hasiči
se
toho
chopili
s
vervou.
První akcí pří oslavě svátku sv. Floriána bylo vytvoření
pamětní společné fotografie, tentokráte na novém místě před
hasičskou zbrojnicí. Další dílky do skládačky oslav zapadly
během tradičních Cyrilometodějských slavností obce.
Začalo to již ve čtvrtek 5.7. slavnostní mší svatou v chrámu
Páně sv. Josefa, po které se konal průvod obcí s položením
věnců u sousoší sv. Cyrila a Metoděje, Pomníku Svobody a
kříže na místním hřbitově, to vše za doprovodu dechové hudby Záhorská kapela. Ještě týž den se náš tým zúčastnil ve
sportovním areálu souboje amatérských týmů ve volejbale, a na závěr dne se v domě hasičů konala videoprojekce z oslav
hasičského sboru v předchozích letech. Pátek, sice patřil myslivcům a jejich 4. ročníku soutěže Hubertův kotlík, ale i
sem jsme vyslali naše zástupce do tohoto zápolení ve vaření kotlíkových gulášů a ti nezklamali, stejně jako loni uvařili

nejlepší guláš a mohli se pyšnit pohárem za 1. místo. Sobota a neděle
byla opět v naší režii. Nejprve v sobotu proběhlo slavnostní
shromáždění u hasičské zbrojnice spojené s žehnáním nového
dopravního automobilu Ford Transit a nově zrekonstruované ruční
koňské stříkačky a poté byli hosti pozváni na slavnostní valnou
hromadu. Té se kromě našich hasičů účastnili i zástupci kraje v osobě
hejtmana p. Oklešťka, zástupci okresního sdružení hasičů i host z HZS
ÚO Přerov. Nechyběli ani členové sborů okolních obcí, místních
spolků a samozřejmě ani kamarádi z družebních obcí Raslavice (SK) a
Chrzelice (PL). Ti všichni byli oceněni pamětními listy a aktivně se
zúčastnili předání ocenění vybraným členům sboru. V neděli byla ve
sportovním areálu nachystána výstava historické hasičské techniky a
od 14 hodin bylo připraveno již 18. hasičské odpoledne, jehož součástí byla soutěž ručních koňských stříkaček s
mezinárodní účastí. Letošní ročník byl opravdu vydařený a zúčastnilo se jej rekordních 12 týmů nejen z okolí, ale i ze
Zlínského a Jihomoravského kraje plus soutěžní tým z polských Chrzelic. Vítězem se stal tým z Kvítkovic, který navíc
zpestřil odpoledne několika ukázkami svojí unikátní plně funkční stříkačky na parní pohon. Dalším zpestřením byla
ukázka "sekyrkového cvičení", které přijel předvést sbor hasičů z Líšnice až z podhůří Orlických hor. Ukázka
kombinované ruční-motorové koňské stříkačky z Dřevohostic, či ukázka metod hašení z konce 19. století v podání hasičů
ze Lhoty. Po skončení soutěže i ukázek pokračovalo odpoledne lidovou veselicí s krojovanou dechovou hudbou Záhorská
kapela. Ani toto však nebylo vše. 28. září na Den české státnosti byla připravena „otevřená hasičská zbrojnice“, kde si
návštěvníci mohli prohlédnout prostory hasičské zbrojnice, výstroje a výzbroje, i výstavku fotografií 125-ti leté činnosti
sboru a celý den byl zakončen v domě hasičů besedou o historii sboru.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která se uskuteční 26.12.2018 od 10:00 v
hasičské zbrojnici, kde po zhodnocení uplynulého roku a plánu na rok příští bude promítnut videozáznam oslav 125.
výročí a provedena obrazová prezentace činnosti sboru v roce 2018.
Za SDH Milan Vaculík
Podzim v mateřské škole
Léto nám uběhlo jak voda a brány škol se zase otevřely všem školákům. Stejně tak i naši mateřskou školu čekal příliv
nových dětí. První dny ve školce se neobešly bez slziček, obav z neznámého prostředí, nových kamarádů i paní učitelek.
Děti si nástupem do školky prošly velkou změnou. Najednou neměly za zády maminku, a tak musely vše zvládnout samy.
Byly vedené k osvojení a dodržování pravidel třídy, k
ohleduplnému chování ke kamarádům a ke vzájemné
komunikaci. I přes tento obtížný úkol vše hravě zvládly. Díky
profesionalitě paní učitelek, působení chůvy ve třídě dvouletých
dětí a klidnému rodinnému prostředí našly místo, kam se rády
vracejí a kde je čekají nevšední zážitky. Co ještě ve školce na
podzim dělaly? Společně si hrály, zpívaly, učily se říkadla a
básně, tančily a cvičily. Některé z nových dětí poprvé zkoušely
malovat vodovými barvami či temperami, kreslit křídami a
pracovat s plastelínou. Za pěkného podzimního počasí chodily
na procházky po okolí, cestou sbíraly přírodniny, jablíčka,
hledaly v trávě oříšky. Z nasbíraných pokladů si pak na školním
dvoře udělaly piknik. Často využívaly pískoviště, dětské hřiště a
koutky s pařízky. V září se děti ze třídy Koťátek sešly k večeru
na školní zahrádce, kde na ně čekal připravený táborák.
Nejdříve si společně se svými rodiči vyrobili pěknou památku
z přírodnin – dřevěnou desku s koťátky z kamínků, poté si na ohni upekli špekáčky. Překvapením pro děti bylo malování
na obličej a pro rodiče koláč, který děti sami upekly. Větrné říjnové počasí nás přímo vybízelo k uspořádání tradiční
Drakiády. Všechny děti ze školy i školky předvedly pestrou přehlídku draků. V dušičkovém čase zase proběhlo ve třídě
Ježečků „Dýňování“. Děti si s rodiči vydlabaly dýně, a pak se vydaly světélkovou cestičkou na zahrádku. Tam je čekal
duch „Podzimníček“ se sladkým překvapením.
A co nás ještě ve školce čeká, než uslyšíme zacinkání zvonečku? S pomocí dětí zazimujeme školní zahrádku, symbolicky
zamkneme les a předáme vládu paní zimě. Na konci listopadu pojedeme do Přerova na divadelní představení v kině
Hvězda. V období adventu si vyrobíme pěkné dekorace na tradičních vánočních dílnách. Do školky k nám zavítá Mikuláš
s anděly a čertem. Také nás čeká mikulášská nadílka u COOPU. Navštívíme přerovské muzeum, kde bude dětem
připomenut příběh z Betléma v rámci výchovně-vzdělávacího programu Vánoce na zámku. Zde si mohou děti vyzkoušet
nazdobit skleněnou baňku, seznámit se s dárky určitých období od svých prababiček až dodnes. Na Vánoční besídce
13.12.2018 v sokolovně zahrajeme krátké představení a společně zazpíváme vánoční písně. Nakonec se s rodiči sejdeme u
vánočního stromečku ve školce, kde si užijeme tu pravou vánoční atmosféru. A kdo ví? Třeba do naší školičky zavítá i
Ježíšek s kupou vánočních dárků.
Krásné a pohodové Vánoce přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.
Veronika Zmidlochová, chůva v MŠ

Školáci v radslavické škole připravili zajímavou výstavu
Jedinečným způsobem zpracovali žáci se svými učiteli oslavy
100. výročí vzniku Československé republiky. Pod vedením
třídních učitelek pracovali celý měsíc na úkolech, které se týkaly
nejrůznějších oblastí života České republiky. Vyhledávali
informace v knihách, v atlasech, na internetu, malovali, stříhali,
lepili, psali slohové práce. Postupně tak vznikaly stromy republiky
- lípy, které se staly výstavními plochami dětských prací. Projekty
splnily všechny třídy na výbornou. V pátek 26.10.2018 výstavu
prací žáků obdivovala spousta návštěvníků. Kdo z vás se nestihl
přijít podívat, mů+žete shlédnout tyto lípy ve vstupní hale školy
ještě do konce tohoto roku.
Postřehy začínající ředitelky školy
Jak napovídá název článku, chtěla bych se s vámi podělit o aktivity, činnosti a průběh tří měsíců na naší škole po mém
nástupu do funkce ředitelky. Jakmile se přehouply prázdniny a nastal první školní den, přivítali jsme do školy 14
prvňáčků a ve školce začal běžný provoz. Hned v polovině září jsme pro žáky připravili projektové vyučování
Bezpečně do školy. Pod vedením učitelů a policistů si žáci nacvičili situace v dopravě, ukázali si, jak co nejbezpečněji
zvládnout cestu do školy a seznámili se s dopravními značkami v obci. Následovala další akce, kterou pořádá SPZŠ
Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy - DRAKIÁDA. Počasí nám letos přálo, draci se vznášeli vysoko v oblacích
a z vyhřátého hřiště se rodičům s dětmi ani nechtělo odejít domů. Inovovali jsme práci ve školní družině, každý týden se
paní vychovatelky zaměřují na určité téma. V pátek téma vyvrcholí zábavnou akcí pro všechny. Děti si tak mohly užít
Soutěž v jízdě na koloběžce, akci Znalec naší školy, Indiánský podzim, Dýňování, Co víš o Česku, Halloween ad. Pro
podchycení talentů jsme dětem nabídli pestrou škálu zájmových kroužků, jako je hra na kytaru, flétnu, pěvecký sbor
Slavíček, kroužek dramatický, přírodovědný, dopravní, tanečky, anglická konverzace. Rádi bychom ještě v průběhu
školního roku nabídli Robotiku v rámci projektu MAS Moravská brána. V říjnu začaly přípravy oslav 100. výročí vzniku
republiky. Ve všech třídách se pilně pracovalo, děti měly radost ze svých výtvorů. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se děti mateřské
školy i žáci školy zúčastnili výchovného koncertu Umění žít spolu skupiny Abraka Muzika v místní sokolovně.
Zpestřením běžné výuky vlastivědy byla ve středu 24. 10. 2018 návštěva žáků 3. - 5. ročníku Muzea Prosenice, kde
shlédli výstavu spojenou s poutavou přednáškou o významných osmičkových letech v dějinách naší země. V pátek
26.10.2018 se děti z mateřské školy a žáci základní školy vypravili do Včelího hájku, aby se stali svědky sázení památné
lípy. Stejně jako před sto lety obce vysazovaly tyto národní stromy jako výraz úcty k naší zemi, její historii i současnosti.
Pan starosta všem připomněl, proč se zrovna lípa stala stromem republiky. Děti mladému stromečku zazpívaly státní
hymnu a popřály mu, aby rostl v Radslavicích dalších 100 let. Ve středu 7. listopadu 2018 se tři naši žáci zúčastnili
pěvecké soutěže Slavíci z Přerova. Po loňském úspěchu nám udělaly naše děti znovu velkou radost. V sólovém zpěvu se
umístili žáci Vojtěch Pop a Adam Gibala ve stříbrném pásmu a Marianka Mikšová z 2. ročníku, která oslnila porotu svým
krásným zpěvem, získala 1. místo v této kategorii. V pátek 9.11.2018 proběhl na naší škole pod vedením lektorů sdružení
ZaPS výchovně-vzdělávací program Respektovat a být respektován. Pomocí dramatizace, her a skupinové práce si
žáci ukázali, jak rozdílné mohou být pohledy na stejnou věc, jak naslouchat druhému, diskutovat o problému a
spolupracovat. Učili se ochotě respektovat druhého, jeho názor a jiné hodnocení. Ve středu 14.11.2018 jsme jeli do
Pevnosti poznání v Olomouci. Připraveny pro nás byly zajímavé výukové programy: pro 1.ročník - Pohádková
matematika, 2.ročník - Tvary světa, 3.a 4.ročník - Živá sluneční soustava a pro 5.ročník - Záhada Olomoucké pevnosti.
Navíc si žáci mohli pohrát na interaktivních hrách, vyřešit hlavolamy nebo proniknout do nitra lidské hlavy a vyzkoušet si
ukázky fungování fyzikálních zákonů. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 jsme pozvali zástupce záchranných složek na projektový
den Ochrana člověka za mimořádných událostí, kde děti poučili o chování v různých nepředvídatelných situacích.
Naučili je rychle a správně reagovat při požáru, úrazu, autonehodě, záplavách, bouřce a zamoření nebezpečnou látkou.
Ještě nás čeká ve středu 28.11. 2018 divadlo v kině Hvězda Jak Uhlíř skoumal Svěrák - písničkové představení pro děti
MŠ, 1. a 2.ročníku. V prosinci si navodíme vánoční atmosféru v úterý 11.12. 2018 Vánočními dílnami. Ve středu vás
srdečně zveme na Den otevřených dveří spojený s výstavou výrobků z dílen. Vyvrcholením vánočních příprav bude
divadelní pásmo připravené dětmi ze školky a žáky školy pro rodiče, prarodiče a širokou veřejnost ve čtvrtek 13.12. 2018
na Vánoční besídce od 16 hodin v sokolovně. Přijďte se podívat, letošní program je opravdu pestrý a paní učitelky si na
něm nechaly opravdu záležet. O týden později připravíme do kádě za školou kapříky a pro rodiny uspořádáme ve čtvrtek
20.12. 2018 Běh o vánočního kapra. Vítězné týmy získají kapry na štědrovečerní večeři. V pátek 21.12. 2018 se sejdeme
v kostele sv. Josefa od 10.15 hod na Zpívání v kostele. Pod vedením pedagogů, za varhanního doprovodu paní Svatavy
Mrázkové, vám zazpívají děti a žáci školy vánoční písně a koledy. Věřím, že Vánoce s Vašimi dětmi budou pohodové,
kouzelné, plné smíchu a radosti. Za celý kolektiv školy Vám přeji krásné vánoční svátky, hodně pohody, zdraví a štěstí v
novém roce 2019.
Ivana Zenáhlová, ředitelka školy
Naše škola usiluje o titul EKOŠKOLA
Voda, odpady, energie. Ke každého tématu realizují žáci s paní učitelkou Blažkovou mnoho praktických činností. Nemusí
se vždy jednat o finančně náročná opatření, stačí začít něčím malým, například při umývání zastavit kohoutek s vodou
nebo zbytečně nesvítit. Žáci přírodovědného kroužku v září vytvořili EKOTÝM. Všechny osoby ve škole jsou
povzbuzovány k třídění odpadu školy, šetření energií a jsou vedeni k odpovědnosti za své jednání vůči přírodě.

Ekotým kontroluje dodržování těchto pravidel a zapisuje úspěchy jednotlivých tříd. V září jsme si pořídili do další třídy
křečka, je to už třetí zvířecí kamarád. Žáci se učí společně starat o zvířátko a pečovat o jeho pohodlí. Třídění a
RECYKLACE odpadu, uvědomění si dopadu svého jednání na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí
v okolí je naším největším úkolem. Ve škole jsme postrádali kompostér. Pan starosta se v září nabídl, že by ho společně
s žáky mohli vyrobit. Nejdříve přivezl na školní zahradu desky. Žáci je natřeli a poté společně smontovali dohromady. Při
úklidu bylinkové zahrádky hned posloužil dobré věci. Po dokončení kompostéru nám ještě zbyla barva. Využít ji na
natření plotu a bedny na nářadí nám připadalo jako dobrý nápad. Pustili jsme se do práce, měli jsme radost, že jsme tím
prodloužili životnost dřeva a odolnost vůči vlhku. Při další schůzce Ekotýmu žáci přemýšleli, co s dvěma nevyužitými
pařezy v přírodovědné učebně. A nápad byl na světě! Tentokrát zapojili také žáky z keramického kroužku. Návrhy byly
různé / strašidla, stromy, panáci, postavy…/. Nakonec zvítězily pařezové chaloupky. V keramickém kroužku vyrobili
okna, dveře, parapety s květináči. Společné úsilí vytvořilo další hezký kout k odpočinku na naší školní zahradě. Takové
činnosti vychovávají naše děti k úctě k přírodě a ke všemu živému, k šetrnosti a uchování přírodních zdrojů i do
budoucna. Právě u nich je největší šance k vytvoření stabilního a zdravého přístupu k životnímu prostředí na celý život.
Ivana Zenáhlová, ředitelka školy

Pozvání
Vánoční jarmark – Již třetí ročník vánočního jarmarku s rozsvícením našich vánočních stromečků se koná první
adventní neděli 2. prosince 2018 od 15 hod. v prostoru u kostela.
Mikulášská nadílka - Obec Radslavice pořádá ve středu 5. prosince 2018 od 17:00 hod. v prostoru u kostela Mikulášskou
nadílku.
Česko zpívá koledy - Přijďte si s námi i letos zazpívat koledy. Akce se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 v 18.00
hodin u vánočního stromečku před kostelem. Poté společně vypustíme balónky s přáníčky.
Adventní koncert - V neděli 16. prosince 2018 v 15.30 hodin se v kulturním domě uskuteční vánoční koncert v podání
Dechového orchestru Haná Přerov. Všichni jste srdečně zváni.
Zpívání v kostele - V pátek 21. prosince 2018 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. Srdečně 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. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vánoční krmení zvířátek – Obec Radslavice v neděli dopoledne 23.12.2018 pořádá pro děti, rodiče a prarodiče vánoční
krmení zvířátek. Společně si zkrátíme čas čekání na Ježíška, obejdeme krmelce, kde nazdobíme vánoční stromeček pro
zvířátka a ptáčky. Po cestě se zahřejeme šálkem kakaa a svařeného vína.
Plesová sezóna 2019 v Radslavicích
sobota 19.1. 2019 - Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Kartágo Penčice
pátek 22.2. 2019 - Ples SK Radslavice - pořádá SK Radslavice, z.s., hraje taneční skupina ELIXÍR
neděle 24.2. 2019 - Dětské šibřinky - pořádá SK Radslavice, z.s., reprodukovaná hudba
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na výroční valnou hromadu, která se koná
v tradičním termínu 26. prosince 2018 v 10.00 hodin v Domě hasičů. Její součástí bude i projekce videozáznamu z oslav
125. výročí a obrazová prezentace činnosti sboru v roce 2018.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v sobotu 29.12.2018 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. 12-15 let. Obě soutěžní
kategorie jsou společné pro dívky i chlapce.
Dospělí v sobotu 29.12.2018 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.
Valná hromada Honebního společenstva Radslavice - čtvrtek 7. února 2019 v Domě hasičů, zahájení v 17.00 hod. Na
závěr bude připraveno občerstvení.
Valná hromada SK Radslavice, z.s. - pátek 8. února 2019 v Domě hasičů.
SK Radslavice, z.s. uskuteční v obci v sobotu 2. března 2019 tradiční vodění medvěda. Začátek ve 13.00 hod. v ulici
Sušická.

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 nadcházejícím pololetí dožívají:
65 let

81 let

Cecilia Kučová

Alena Šikutová

Zdenka Hrbáčková

Anežka Nevtípilová

Božena Neckařová

82 let

Anna Tallová

Alena Váňová

Jan Petřík

Eva Váňová

Miroslav Šikuta

83 let

86 let

Jaromír Váňa

Josef Šmíd

Zdeňka Suchánková

Bohumil Hradil

84 let

Marie Valešová

70 let

Zdeněk Brázda

87 let

Miroslava Kudrnová

Přemysl Dostalík

Anežka Složilová

75 let

Božena Jemelíková

Marie Hábová

Jozef Palider

Jaroslav Sušeň

88 let

Vlastimila Raabová

Josef Zmeškal

Božena Hlobilová

80 let

85 let

89 let

Marie Hrabalová

Stanislav Jemelík

Štěpánka Hrabalová
.

a

Miloslav Drbálek

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

Vítáme nově narozené občánky v roce 2018!
Jan Učík

Dominik Soldan

Václav Kovač

Nikola Bednaříková

Maxim Zemánek

Adéla Zajícová

Filip Zajíc

Teodor Zich
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