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Z činnosti obce
II/434 Radslavice - průtah
Postup prací při opravě komunikace přes naši obec probíhá dle harmonogramu prací. Přesto při takto velké
stavební akci dochází k problémům, které je nutné operativně a věcně řešit. Největší komplikací v současné
době je zpoždění stavby mostu a jeho okolí u hasičské zbrojnice. Tento problém nastal již při zahájení
stavby, kdy provedení přeložky elektrické energie zpozdilo zahájení prací na mostě. Důsledkem této
komplikace bude změna v autobusové obsluze naší obce. Původní plán, kdy při uzavírce části komunikace od
hasičské zbrojnice po Slaměníkovu mateřskou školu bude k otáčení autobusové dopravy využívána místní
komunikace kolem hasičárny a obecního úřadu, není realizovatelný. Dopravci, vezoucí cestující, nesmějí
s autobusy couvat, tudíž navrhli řešení, že by do centra obce nezajížděli a náhradní zastávka by byla umístěna
na křižovatce na Tučín. S tímto řešením nesouhlasili zástupci obce a byla dohodnuta jiná varianta. Pro oba
směry bude využívána zastávka u kulturního domu a otáčení autobusů bude probíhat za kostelem. Ani tato
varianta není ideální především pro občany bydlící v ulici U Kostela, ale v současnosti je jediná možná.
Domluveným postupem je co nejrychlejší ukončení etapy po mateřskou školu, tak aby mohla autobusová
doprava pokračovat přes Radslavice ve směru na Pavlovice. V červenci je plánováno přesunutí dočasných
zastávek z ulice Na Návsi ke kulturnímu domu. Tato informace bude písemně uvedena na zastávkách.
Finanční podpora spolků a organizací působících na území obce Radslavice - Zastupitelstvo obce
Radslavice na svém 4. zasedání dne 6.5.2019 schválilo dotaci jednotlivým spolkům působícím na území obce
Radslavice. V roce 2019 bylo spolkům rozděleno 200.000,-Kč. Na tomto zasedání ZO bylo také schváleno
poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč Římskokatolické farnosti Pavlovice u Přerova na opravu
střechy kostela Sv. Josefa v Radslavicích. Již v minulosti přispěla obec na přípravné práce pro opravu kostela
částkou 60.000 Kč. Zastupitelé obce také schválili návratnou finanční výpomoc ve výši 120.000 Kč pro
místní spolek SK Radslavice, z.s. a pomohli tak vyřešit problém spolku s nefunkční sekačkou na trávu.
Ukliďme Česko
Na sobotu 6. dubna 2019 bylo
plánované již tradiční uklízení obce a
jejího okolí v rámci celostátní akce
Ukliďme Česko. I přes velké nadšení
pro tuto akci byl tento termín kvůli
nepříznivému počasí zrušen a úklid
přesunut na další sobotu 13.dubna.
Počasí nepřálo ani tento den, přesto
jsme se rozhodli akci uspořádat a
doufali jsme v i tak hojnou účast
obyvatel obce. Bohužel na úklid obce
se sešlo jen 9 účastníků. Tito nadšenci
v deštivém počasí uklidili příkopy
podél cesty do Přerova. Celkem se
podařilo nasbírat 9 pytlů odpadu,
především plastové lahve, plechovky a
obaly. Na závěr akce jsme se na OÚ
zahřáli kávou a čajem a vychutnali si
skvělou buchtu od naší zastupitelky. Všem patří obrovský dík!! Doufáme, že příště se sejdeme v mnohem
větším počtu.
Informace pro občany

Svoz domovního odpadu-termíny svozu 2. pol. 2019: 5.7., 26.7., 16.8., 6.9., 27.9.
18.10., 8.11., 29.11., 20.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo 2. pol. 2019–sobota 10.00-11.30 hod.: 20.7.,
17.8., 14.9., 12.10., 16.11, 7.12.

Vážení občané a obyvatelé Radslavic,
jak by se dal parafrázovat jeden známý film, rozmohl se nám tady takový nešvar. A bohužel je těch nešvarů
více. Hromadí se nám stížnosti pohoršených a nespokojených obyvatel naší obce. Co máme na mysli? Jedná
se o stále opakující se problémy. Neuklizené výkaly psů, parkování na chodnících, parkování na žlutých
čarách a zakládání černých skládek bioodpadu na veřejných prostranstvích. Máme za to, že je zcela zbytečné
všem zdůrazňovat, že tato jednání porušují různé právní předpisy a je tedy možné za jejich porušení udělit
sankce. Toho jsme si všichni dobře vědomi. Přesto na všechny, kterých se tato jednání týkají, apelujeme, aby
se zamysleli, co mohou způsobit. Jak by se jim líbilo, kdyby vyšlápli výkal cizího psa, či si jejich dítě nemělo
na trávníku plném výkalů kde hrát. Kdyby museli z důvodu vozidel bránících použití chodníku vstupovat
opakovaně do frekventované vozovky, kde je ohrožují bohužel rychle jedoucí vozidla. Kdyby jim někdo
v blízkosti jejich domu na posečená místa vysypával pravidelně hromady trávy, ač kontejnery na bioodpad
jsou po obci rozmístěny. Každé toto jednání více či méně ohrožuje zdraví a bezpečnost všech obyvatel a
především našich dětí. Zamysleme se prosím všichni a buďme k sobě ohleduplní. Chovejme se tak, jak
chceme, aby se k nám chovali ostatní a nečiňme to, co nechceme, aby ostatní činili nám.
RADSLAVSKÁ PŘILBA 2019
Ani letos nemohla v Radslavicích chybět tradiční „RADSLAVSKÁ PŘILBA“. Tato noční soutěž hasičské
všestrannosti se zde konala již po 18. a i letos si organizátoři nachystali řadu disciplín, se kterými se jako
dobrovolní hasiči můžeme potkat u skutečných zásahů.
Do Radslavic se tak poslední březnovou sobotu sjíždí 12 hasičských jednotek v počtu 5+1. Nechybí tradiční
týmy, které jako každý rok pomýšlí na prvenství, ale ani taková družstva, kterým o celkové vítězství nejde.
Chtějí si jen zasoutěžit, dokázat své schopnosti, objevit nečekané mezery a něčemu novému se přiučit. Také
letos přilbě nechybí přívlastek „mezinárodní“. Nechybí chalani ze Zlatého a ze Sveržova, až z dalekého
okresu Bardějov na Slovensku, ani chlopaki z Chrzelic v Polsku.
Celá soutěž začíná registrací družstev a společnou fotografií, po které odchází řidič týmu na 1. disciplínu,
kterou je test z autoškoly. Poté následuje slavnostní nástup a oficiální start odpolední části, která má kromě
autoškoly ještě dvě další disciplíny.
Nejprve odpolední štafetu, ve které
závodník sjede po tyči z připravené věže,
překoná bariéru, proplazí se tunelem a poté
podle pořadového čísla vykoná daný úkol.
(První čtyři musí libovolně smotat hadici
„B“ tak, aby se vlezla do připravené
přihrádky, Zbylí dva přenesou z podložky
dva 25 l naplněné barely kolem tunelu zpět
na podložku.) Potom hasič oběhne kužel,
přes pneumatiky k překážce přeskoč –
podlez – přeskoč a po provazovém žebříku
zpět na věž, kde předává štafetu dalšímu,
dokud trať neabsolvuje celý tým.
Další soutěží je „Honzo vstávej“ neboli
simulace požárního poplachu při nočním
spánku. Tým uloží výstroj v připravených skříních, ulehne na lehátka a čeká až rozhodčí zhasne světlo a
povelem „HOŘÍ“ odstartuje. Cílem je se v co nejkratším čase řádně ustrojit, včetně přilby a opasku.
Hlavní část, tedy ta noční poté startovala po setmění od 20:00, kdy se jednotky dopravily na
start
jednotlivých disciplín, kterých bylo letos i kvůli menšímu počtu soutěžících pouze 11.
Ani tento rok nechyběl útok do kopce na 4B + 2 C na jeden proud s překážkou a sáním z podzemní nádrže,
jízda na člunu s převozem břemena na Prosenském rybníku, přesun po dlouhém vodorovném traverzu, či
první pomoci po zásahu elektrickým proudem v Přerově na stanici HZS. Jednou z disciplín bylo i vyhledání a
transport zraněné osoby po vyhrazené trase, nebo každoroční doplnění nádrže pomocí stojatého ejektoru z
podzemní nádrže do stanovené výšky. V Oseku byly vyzkoušeny znalosti značení tlakových lahví, a
nebezpečnost z Kemler kodu a taktéž vázání uzlů. V Sušicích nechyběl průchod několikapodlažního objektu.
Při průchodu nese družstvo 2 hadice B a proudnici B, které vertikálně dopravuje pomocí připravených lan,
předáním nebo nesením soutěžícím. Na vyznačeném místě provede vytvoření útočného vedení a hadice
rozvine po vyznačené trase.

S těmito nástrahami se nejlépe vypořádal tým ze Sveržova (SK), následován Osekem nad Bečvou a třetím na
bedně byly Dřevohostice. Vítězem Radslavské přilby byl ale každý, kdo dokázal úspěšně absolvovat celou
soutěž a dorazit zpět do cíle. Proto všem gratulujeme, neboť nezáleží toliko na výsledku, jako na získaných
zkušenostech.
Na úplný závěr chceme poděkovat všem sponzorům, děkujeme za podporu Olomouckému kraji, obci
Radslavice, Hasičskému záchranném sboru Olomouckého kraje, územní odbor Přerov i okolním hasičským
sborům dobrovolných hasičů, ať už za poskytnutí zázemí, prostředků, či pracovní silou. Bez této pomoci by
se tato akce realizovala jen těžce.
Sportovně střelecké dopoledne – střelnice Radslavice
Tradiční akce proběhla za slunného počasí v sobotu 11. května v areálu střelnice. Soutěžní disciplíny byly
určeny pro všechny věkové kategorie. Pro děti a mládež bylo připraveno klání ve střelbě ze vzduchovky a v
hodu šipkami. Pro starší dvanácti let byla hlavním lákadlem střelecká soutěž z malorážky vleže na 50 m.
Soutěžila družstva i jednotlivci. Pro nejmenší děti byla jako doprovodný program střeleckého dopoledne
připravena pestrá škála různých úkolů a také skákací hrad.
POŘADÍ NEJLEPŠÍCH:
Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
do 10 let – 1. Pop V., 2. Kozák D., 3. Dulanská P., 4. Haluzík M., 5. Theiberová E., 9 soutěžících
11 až 14 let – 1. Caletka J., 2. Lukášová V., 3. Lukášová K., 4. Dulanský F., 5. Bartl T., 15 soutěžících
Mládež – vzduchová puška vleže - 20 ran, kroužek mládeže
do 14 let – 1. Pluháček R. 2. Hradil P., 3. Kukla J., 4. Brodová T., 5. Vavrušková A., 9 soutěžících
44. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky vleže
Kategorie junioři, muži
Družstva :
1. SDH 1 Radslavice - 222 b., 2. Myslivci - 217 b., 3. Ostrostřelci - 201 b.,
4. SDH Sušice - 175 b., 5. SDH 2 Radslavice – 166 b.
Jednotlivci: 1. Lukáš J. ml. - 80 bodů, 2. Lukáš M. - 77 b., 3. Klár M. - 77 b.,
4. Janáček J., - 73 b., 5. Libigr S. - 72 b. – celkem 41 soutěžících
Kategorie juniorky, ženy
Družstva :
1. Myslivkyně - 115 bodů, 2. Ostrostřelkyně - 99 b., 3. KAS Ženy - 97 b.,
4. Brunety - 82 bodů, 5. Berušky - 81 b.
Jednotlivci : 1. Dýmalová M. - 67 bodů, 2.
Lukášová N. - 60 b., 3. Brodová M. - 60 b.,
4. Tomková J. - 55 b., 5. Fogeltonová H. - 54
b. – celkem 23 soutěžících
Kategorie dorostenky a dorostenci do 18 let
Jednotlivci: 1. Seidlová I. - 82 b., 2. Grygar
I. - 72 b., 3. Hradil P. - 65 b.,
4. Sedláčková A. - 62 b., 5. Pluháček
R. - 62 b. – celkem 7 soutěžících
Pořadatelé – Sportovně střelecký
klub
Radslavice děkuje všem sponzorům za
hodnotné ceny
Jarní cena Olomouce – 4.5.2019
Vzduchová pistole 40 ran – kategorie ženy
dorostenky, - 3. Sedláčková A.
kategorie dorostenci do 18 let – 5. Hradil M.,
6. Pluháček R., 10. Brodová T., 12. Grygar I.
Letní cena Olomouce – 1.6.2019
Vzduchová pistole 40 ran – kategorie ženy
dorostenky, - 1. Sedláčková A., 6. Seidlová I.
kategorie dorostenci do 18 let – 8. Pluháček
R., 9. Brodová T., 10. Hradil M., 11. Grygar I.
Český pohár talentované mládeže –
moravská větev - 1. kolo 25.5.2019 –
Ostrava Vzduchová pistole 40 ran - dorost do
18 let – 21. – Pluháček R., 24. – Hradil M.

Pozvání na slavnostní ukončení dalšího ročníku střeleckého kroužku mládeže
SSK Radslavice pořádá dne 21.6.2019 od 16:00 střelecké soutěže pro členy kroužku mládeže, ale i pro
ostatní příchozí mládež. Po ukončení soutěží bude posezení u táboráku, občerstvení je zajištěno na střelnici.
Srdečně zvou pořadatelé.
František Zlámalík, místopředseda SSK
Klub aktivních seniorů
Osm let, to není žádná zanedbatelná doba, ani v životě lidském, ale ani v tom spolkovém, kde v práci pro
druhé uběhne čas jako voda. Když jsme v roce 2011 zakládali náš Klub aktivních seniorů v Radslavicích,
neměli jsme pražádné zkušenosti a museli začínat od nuly systémem pokus-omyl. Aktivní nadšenci (po
anketě mezi důchodci) vytvořili a sepsali první plán činnosti. Ve srovnání s tím dnešním byl chudičký,
protože ten současný již obsahuje širokou paletu činnosti aktivního života našich seniorů. Každoročně jsme
připravili kolem 30 samostatných akcí a 4
akce ve spolupráci s místními spolky.
Některé činnosti se staly již tradicí, např.
Hry pro seniory, Den pro děti, večírek,atd.
Důležitá zkušenost! Zpočátku jsem
nevěřila, že jedním z nejžádanějších
požadavků budou kavárničky v Domě
hasičů.
Ukázalo se, že jsou hojně
navštěvované – že setkávání a vzájemná
komunikace jsou především pro ty, kteří
zůstali sami důležitější než třeba
přednáška. Je faktem, že prim hraje velká
skupina těch nejaktivnějších, kteří se
účastní všech akcí nebo při nich pomáhají.
Sám nejsi nic! A to platí i zde. Bez zápalu
a nadšení našich členů bych nedala dohromady tak pestrou činnost. Je obdivuhodné, jak aktivně a iniciativně,
často ze svých vlastních prostředků ,vše dělají.
Odměnou pro mě jsou pak naši spokojení senioři, kteří mají možnost žít plným a aktivním životem tohoto ne
vždy lehkého životního období.
Marta Bouchalová
Pasuji tě na čtenáře!
Z radslavických prvňáčků jsou rytíři knihy
Kdy jindy začít budovat vztah ke knihám
než v první chvíli, kdy se dítě naučí číst.
V knihovně v Radslavicích to vědí, a proto
prvňáčky z místní školy v květnu slavnostně
pasují na oficiální čtenáře. První čtenářské
krůčky překonali naši prvňáčci výtečně. Za
devět měsíců ve škole, kdy se pilně učili
jedno písmeno za druhým, jsou z nich malí
čtenáři, kteří již zvládnou sami přečíst
knížku. Tuto slavnostní akci si ve čtvrtek
30.5.2019 pro nás připravila paní knihovnice
Lada Veselá. Pro děti to byla nevšední
událost. Všichni nakonec ve čtení
neznámého textu obstáli a složili čtenářský
slib. Za jejich výkon dostali dárečky, ale
hlavně…kartičku
na
vstup
do
knihovny. Paní knihovnici moc děkujeme.
„Hlavním cílem úzké spolupráce s místní
knihovnou je, aby se děti ve čtení zdokonalovaly, a především, aby si ke čtení jako takovému vytvořily vztah.
I proto často navštěvujeme místní knihovnu s žáky i dětmi MŠ v průběhu celého školního roku, podporujeme
akce pořádané paní knihovnicí a vypracováváme čtenářské deníky, které starší žáci chodí do knihovny
ukázat," sdělila ředitelka školy Mgr. Ivana Zenáhlová.

Zahradní slavnosti pro děti a
rodiče
ZŠ a SMŠ Radslavice uspořádala
v červnu na ukončení školního
roku pro všechny rodiče, prarodiče
a přátele školy zahradní slavnosti.
Pro žáky ZŠ prezentaci půlroční
práce
na
AKADEMII
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
ve
čtvrtek 6.6.2019 od 17 hodin na
dětském hřišti za školou, kde
rodičům své umění předvedli žáci
pěveckého sboru Slavíčku, zahráli
na flétny a kytary, předvedli
scénky
anglické
konverzace,
pobavili
hosty
pohádkou
dramatického
kroužku
a
vystoupením tanečního kroužku.
Přírodovědný
kroužek
měl
připravenou prezentaci MINIZOO školních i domácích mazlíčků. Bylo krásné počasí a přišla spousta lidí.
SPZŠ připravilo pro hosty oseckou zmrzlinu, chlazené nápoje a drobné občerstvení. Všichni si akci užili a
bohatý program lákal celé rodiny našich žáčků ven se pobavit.
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY
Jako každoročně i letos se v zahradě mateřské školy rozjela pod taktovkou klauna Pepina Prcka pořádná
veselice. Naši předškoláci dospěli do
závěru povinné předškolní výchovy a bylo
na čase, je poslat zase dál. Od září jim
začne nová životní etapa základní školy.
Pasování předškoláků na školáky se
vydařilo, po šerpování a vyslovení slibu si
děti zasoutěžily, zazpívaly a zatančily.
V horkém počasí si pro ně SPZŠ připravilo
chlazené nápoje a další občerstvení. Ze
školky odchází 9 předškoláků, kteří dostali
hezké dárky na cestu do školy - triko se
jmény dětí z MŠ na památku a knížku
s věnováním. Paní kuchařky ze školní
jídelny pro všechny přichystaly jablečný
zákusek. Děti si užily spoustu legrace.
V závěru zábavného programu děti
společně s rodiči poděkovali všem
zaměstnancům školky a předali jim krásné
dárky. Nyní už děti budou trénovat samostatnost a soustředění pro práci ve škole. Tímto jim přejeme šťastné
vykročení do školních tříd a hodně úspěchů ve škole.
Mgr.Ivana Zenáhlová
Poděkování
Chtěla bych zveřejnit velké poděkování Sdružení rodičů a přátel ZŠ a SMŠ Radslavice. Rodiče nám už
spoustu let obětavě pomáhají s organizací akcí pro děti a veřejnost, jsou ochotni připravovat školní večírek se
všemi starostmi, které každý rok (pokaždé jiné) přináší. Jelikož nám ale odchází více stěžejních členů,
potřebovali bychom nábor nových aktivních členů. Domluvte se sousedé, kamarádi se stejně starými dětmi a
přijďte s námi v září po hlavní společné třídní schůzce posedět do ředitelny. Děkuji a budu se těšit na nové
tváře.
Mgr.Ivana Zenáhlová

Pozvání
23. Cyrilometodějské slavnosti se uskuteční ve dnech 4. 7. – 7. 7. 2019. Zahájeny pro tento rok budou ve
sportovním areálu ve čtvrtek 4.7.2019 v 18:00 hod. prezentací výstavy Má vlast cestami proměn a následovat
bude již tradičně divadelní představení v podání divadelního souboru Ventyl. Ten nás pobaví situační
komedií Liga proti nevěře.
V pátek 5.7. započne v 8:30 hod. ve sportovním areálu klání ve vaření kotlíkových gulášů a od 10:00 hod. se
mohou děti i dospělí pobavit na Mysliveckém dopoledni, kde bude mimo jiné nachystána zvěřinová kuchyně,
laserová střelnice a od 14 hodin vystoupí Pepino Prcek se svým zábavným programem pro děti. Vyhodnocení
5. ročníku soutěže Hubertův kotlík pak proběhne od 15 hodin. Páteční program pak zakončí promítání
animované pohádky Asterix a tajemství kouzelného lektvaru od 21:00 hod. na školní zahradě.
V sobotu od 13 hodin pořádá SK Radslavice, z.s. ve sportovním areálu turnaj radslavských amatérských
družstev ve volejbale a děti pobaví od 15:00 hod. se svou show plnou písniček, her, soutěží a tanečků šašek
Viky. Od 20 hodin se mohou přijít dospělí pobavit na taneční zábavu, kde především k tanci zahraje hudební
skupina Galaxy.
V neděli od 10:30 hod. bude sloužena mše za obec Radslavice a její farníky v místním kostele sv. Josefa. Po
mši bude následovat průvod obcí k pomníku Cyrila a Metoděje. Celý program CMS 2019 bude ukončen
Hasičským odpolednem se soutěží ručních koňských stříkaček, které se koná od 13:30 hod. ve sportovním
areálu. Součástí programu bude i netradiční víceboj. Všichni zájemci mají možnost se zapojit do obou soutěží
a poměřit tak síly i se zahraničními družstvy.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 7. září 2019 od 15 hodin ve sportovním areálu
zábavné sportovní odpoledne pro děti a mládež k ukončení prázdnin. Pestrý program a občerstvení zajištěno.

Společenská kronika - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2019 dožívají:
65 let
Jiří Vyňuchal
Antonín Bija
Josef Nerušil

79 let
Eva Kuběnová
Anna Krcánková
Josef Elšík

70 let
Anna Lukášová

80 let
Ludmila Petříková
Stanislav Bouchal

75 let
Anna Bednaříková
Josef Caletka
Stanislav Harna
Vlastimila Raabová
Václav Šenk

81 let
Marie Šmídová
82 let
Marie Sušeňová
Josef Gela

77 let
Josef Bednařík
Jaroslav Knop

83 let
Miroslav Hrubý
Jaroslava Dvořáková

78 let
Karel Navrátil
Marie Brázdová
Věra Lukášová

84 let
Zdeňka Zmeškalová

87 let
Marta Herníková
88 let
Zdeněk Hába
Jaroslav Kundrát
89 let
Ludmila Hrabalová
92 let
Marie Valentová
Antonín Novák
Svatopluk Kuča

86 let
Marie Jemelíková

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