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Z činnosti obce
II/434 Radslavice - průtah
Dne 12.11.2019 provedl Magistrát města Přerova závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a tímto dnem byla
oficiálně ukončena oprava komunikace II/434 přes naši obec. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších a
nejnáročnějších stavebních akcí na území obce a je samozřejmé, že se stavba neobešla bez určitých komplikací.
Díky dobré komunikaci obyvatel a zástupců obce a také díky vstřícnosti dodavatele stavebních prací byly téměř
všechny připomínky vyřešeny ke spokojenosti všech zainteresovaných stran. Bohužel některé změny nešlo
v rámci projektu a v době realizace uskutečnit, a to především kvůli rozporu se zákonnými normami a také
kvůli nesouhlasu majitele a provozovatele krajské komunikace či dopravního inspektorátu. Jedná se především
o plánované navýšení počtu přechodů v obci, místo kterých vznikla místa pro přecházení, a také o snahu omezit
průjezd obcí přetíženými nákladními automobily. Nyní je na dalším jednání, abychom se snažili tyto problémy
vyřešit. I přes všechny obtíže a komplikace byla akce v termínu dokončena a jednoznačně změnila vzhled obce
k lepšímu. Z rozpočtu obce Radslavice byl hrazen především chodník mezi ulicemi Přerovská a Nová včetně
dešťové kanalizace, nová parkovací stání u kulturního domu a Slaměníkovy mateřské školy, nové autobusové
zastávky, úprava koryta potoka u hasičské zbrojnice a byly předlážděny chodníky podél celé komunikace do
jednotného vzhledu. Celková výdaje z rozpočtu obce činí 4,1 mil. Kč včetně DPH.
Dotace poskytnuté Olomouckým krajem
V letošním roce se podařilo získat dotaci na opravu střechy Hasičské zbrojnice v Radslavicích z Programu
obnovy venkova Ol. kraje 2019 ve výši 500.000 Kč. Hodnota veřejné zakázky je 1,22 milionu Kč. Tato akce je
téměř hotová a v nejbližší době bude ukončena a předána.
Z programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury
v Olomouckém kraji pro obce nad 1000 obyvatel byla obci Radslavice
poskytnuta dotace ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci podlahy
v Kulturním domě v Radslavicích. Celkové náklady rekonstrukce činí 2,76
mil. Kč.
V rámci programu na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019 jsme získali
finanční podporu z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 210.000 Kč na opravu věžového vodojemu. Celková
cena opravy je 425 tisíc Kč bez DPH.
Další získanou dotací z rozpočtu Olomouckého kraje je investiční dotace z programu na podporu JSDH 2019,
pro dotační titul na pořízení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Ol. kraje 2019.
Výše této dotace činí 200.000 Kč a byla použita pro nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení. Celková
pořizovací hodnota tohoto zařízení činí 493.523 Kč.
Poslední získanou dotací z rozpočtu Olomouckého kraje je účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2019. Dotace ve výši 82.043 Kč bude použita především na opravy
stávající požární techniky.
Informace pro občany
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech od 19.12.2019 do 5.1.2020 je OÚ pro veřejnost
uzavřen.
Dvůr OÚ – stavební odpad, železo a bioodpad v 1. pololetí roku 2020 – sobota 10.00-11.30 hod.:
14.3., 18.4., 16.5., 13.6.
Termíny svozu odpadu v 1. pololetí roku 2020 - 10.1., 31.1., 21.2., 13.3., 3.4., 24.4., 15.5., 5.6., 26.6., 17.7.
PET láhve – opakovaně žádáme občany, aby do žlutých kontejnerů na plasty vhazovali pouze PET láhve, které
jsou řádně sešlápnuté. Nesešlápnuté láhve brzy zaplní kontejner a musí být častěji vyváženy, což zvyšuje
náklady na odvoz tohoto odpadu. Dále žádáme občany, aby u kontejnerů na tříděný odpad udržovali pořádek a

v případě naplnění kontejnerů a větších kusů nenechávali odpad (sklo, papír, plasty) ležet na zemi a vedle
odpadových nádob.
Na základě opakovaných stížností místních občanů žádáme všechny nedisciplinované majitele psů, aby
dodržovali obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/98 o čistotě a pořádku v obci a uklízeli psí výkaly!!!
Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti
vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné
očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení
by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes,
který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování
psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší
průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti
postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují
za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké
a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný
a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů
zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve po zeregistrování plní mikročip funkci prostředku
k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
Sběr jedlých olejů a tuků
Upozorňujeme občany, že od ledna 2020 je povinností obce zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů
a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci. Nádoba na sběr použitých jedlých olejů a
jedlých tuků bude umístěna na dvoře OÚ a občané budou moci plnit tuto nádobu každý pracovní den během
pracovní doby OÚ. Do této nádoby je možné odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako
máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Tyto oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte výhradně v
plastových dobře uzavřených obalech - např.v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném
případě do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke
znečištění nádoby.
Informace z obecní knihovny
Knihovna bude otevřena v letošním roce naposledy dne 21.12.2019 a během vánočních svátků bude uzavřena.
V novém roce bude otevřeno opět od soboty 4.1.2020. Při první návštěvě knihovny v roce 2020 se bude vybírat
registrační poplatek 20,-Kč. Bez uhrazení poplatku lze knihy pouze vrátit, ne však provádět nové výpůjčky.
Lada Veselá
Tříkrálové koledování
V Radslavicích budou opět koledovat Tři králové. Koledování proběhne v sobotu 4. ledna 2020. 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 2020, 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.
Poděkování
Jménem celého společenství věřících v Radslavicích, děkuji obci Radslavice za veškeré finanční dary na kostel,
ale také všem občanům a farníkům. Myslím si, že i veřejná sbírka v obci je viditelným znamením toho, že lidé
nejsou vůči kostelu lhostejní, ale berou ho jako svojí dominantu. Kostel není jen místem setkávání věřících, ale
celé obce. Je to dominanta kraje a obce, místo setkávání všech lidí a generací. Doufám, že i do budoucna to tak
bude. Upřímně děkuji každému z Vás. Přeji požehnaný adventní čas.
Přeji vše dobré.
P. Zdeněk Mlčoch

Pořad vánočních bohoslužeb
Rorátní mše svaté (ranní mariánské mše v době adventní) ve filiálním kostele sv. Josefa v Radslavicích
proběhnou 2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12. vždy v 6:00 hodin.
Mše svaté:
22. 12. – Adventní koncert ve farním kostele sv. Jiljí v Pavlovicích u Přerova
24. 12. - Štědrý den, mše svatá v 15:00 (pro děti) ve farním kostele sv. Jiljí v Pavlovicích u Přerova
25. 12. - Narození Páně, mše svatá - filiální kostel Radslavice v 18:00
26. 12. - Svátek sv. Štěpána, mše svatá - filiální kostel Radslavice v 18:00
28. 12. - Svátek sv. Rodiny - filiální kostel Radslavice v 18:00
1. 1. 2020 - Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše svatá - filiální kostel Radslavice v 18:00
4. 1. 2020 - filiální kostel Radslavice v 18:00
11. 1. 2020 - filiální kostel Radslavice v 18:00
Jak jsme prožili kalendářní rok 2019
Měsíc leden jsme začali večírkem s bohatým kulturním programem. Taneční vystoupení s názvem Deset
malých černoušků, pásmo na píseň skupiny
Queen a Vyznání od P. Nováka publikum
pobavilo, ale vrcholem večera byla „Tvoje
tvář po radslavsku“.
Jarní měsíce jsme zahájili vycházkami, z
nichž byla nejdelší k lípě nad Sušicemi.
Zahráli jsme si bowling a oslavili MDŽ.
V letošním roce jsme také dost cestovali.
První jarní výlet byl na Chvalčov s pobytem
na chatě, výšlapem na Hostýn a domácím
opékáním špekáčků. Druhý výlet vlakem do
Malína, pěšky do Hraběšic s pobytem na
chatě. Uskutečnili jsme autobusový zájezd do termálních lázní do Podhajské, dále na jarní a podzimní výstavu
Floria do Kroměříže. V naší obci jsme se zúčastnili sportovně střeleckého dopoledne, vystupovali jsme na
charitativní akci, zapojili jsme se do soutěže ve vaření kotlíkových gulášů a snažili jsme se všechno neprohrát
ve volejbalovém turnaji.
Na místní střelnici ve spolupráci se střeleckým klubem a za finančního přispění obce jsme zorganizovali Hry
pro seniory, kterých se zúčastnilo 87 osob z 10 obcí. S finančním přispěním SPZŠ v Radslavicích jsme
připravili zábavné odpoledne ke Dni dětí na hřišti za školou. Do soutěží se zapojilo 131 dětí.
Využili jsme pozvání seniorů z Troubek, kde jsme soutěžili ve hře pétanque o Pohár starosty. S touto obcí se
scházíme již několik let. Dobrou spolupráci máme i s Grymovským sportovním spolkem, který připravil pěkné
sportovní odpoledne s pětibojem, s hudbou a bohatým občerstvením.
Naší poslední akcí v tomto roce je napečení perníčků a jejich prodej na jarmarku. Část výtěžku z prodeje
perníků bude věnována místní mateřské škole.
Přejeme krásné vánoční svátky.
Klub aktivních seniorů v Radslavicích
Na co se ve škole nesmí zapomínat
Oslavou významných výročí naší republiky,
povídáním o slavných rodácích z našeho
regionu, návštěvou muzeí, divadel, přírody se
snažíme našim žákům přiblížit krásu a tradice
naší země. Snažíme se vychovat děti hrdé na
úspěchy předků, aby si vážili kulturního
dědictví.
Jeden z radslavických rodáků, herec Svatopluk
Matyáš, oslavil v říjnu 90 let. Naši žáci mu
napsali blahopřání s pozváním do rodné vísky a
místní školy. Pan Matyáš nám na dopis
odpověděl, což nás velmi potěšilo.
Také významnému výročí 30 let od 17. listopadu
roku 1989 jsme věnovali více času, abychom
dětem přiblížili dobu státního převratu. V pátek

15. listopadu přijal pozvání vážený host - pan Stanislav Jemelík. Jako bývalý starosta obce Radslavice, který
svou funkci začal vykonávat v porevoluční době a 24 let tuto funkci zastával, dokázal dětem přiblížit období
rozvíjející se demokracie v naší zemi i v naší obci a ještě jim prozradil spoustu kuriozních situací, které se staly.
Všichni zaujatě poslouchali a odnesli si mnoho nových poznatků.
Připomenutí výročí jsme završili zhlédnutím divadelní hry "Vévévéčeskoslovensko.cs" v kulturním domě Echo
v Lipníku nad Bečvou. Byl to souhrn českých dějin od vzniku Československa v roce 1918 až po rozdělení na
Českou a Slovenskou republiku v roce 1993 plný písniček, rozhovorů, interakce s publikem, převlékání
kostýmů se spoustou rekvizit. I když dané téma je pro žáky 1. stupně ZŠ náročné na porozumění, tímto
způsobem se žáci nad minulostí zamysleli a diskutovali o poučení se z dějin.
Blíží se Vánoce a ve škole se
všechno připravuje na akce,
které se k období adventu vážou.
V neděli 1.12. vystoupí žáci
základní
školy
s kulturním
programem
na
vánočním
jarmarku u kostela. Ve čtvrtek
5.12. bude ve školce i škole
chodit Mikuláš s nadílkou. Také
obchod COOP nám připraví
balíčky, za které jim zazpíváme
koledy a poděkujeme. V pátek
6.12. bude ve školní družině
Čertovský rej. Pro děti z
mateřské školy si dramatický
kroužek připravil na pondělí
16.12. vánoční pohádku „Kouzelné kolečko“. Ve středu 18.12. provoní budovu školy chvojí a svíčky, od rána
začnou Vánoční dílny pro žáky, rodiče a prarodiče. Ve čtvrtek se veřejnost může přijít na výrobky a výzdobu
školy podívat, po celý den bude Den otevřených dveří spojený s výstavou výrobků z dílen. Ten den bude ale ve
škole klid, protože všichni pojedeme na výlet do Hradce nad Moravicí na program Vánoce na zámku.
V podvečer potom budou rodinné týmy závodit v orientačním Běhu o vánočního kapra. V pátek 20.12. nás čeká
již tradiční Zpívání v kostele a třídní vánoční besídky s diskotékou ve školní družině.
Potom už budou následovat dny odpočinku, rodinných setkání a vánočního rozjímání. Přeji Vám za všechny
zaměstnance školy pohodové svátky plné lásky, hodně štěstí v Novém roce a úspěšný celý nový rok 2020.
Ivana Zenáhlová, ředitelka školy
Novinky z naší školky
Nastal podzim a s ním také nový školní rok. I letos je školka zcela naplněna. Ve třídě předškoláků je 21 dětí,
což nebývá zvykem. Z požadavků rodičů jsme zavedli přes poledne „nespací třídu”, ve které je 16 dětí převážně
v předškolním věku. Děti si po obědě chvilku odpočinou a poté následují činnosti, které prohlubují nabyté
vědomosti z dopoledne. V teplém počasí chodí ven pozorovat přírodu, sportovat, sbírají přírodniny, vyrábí,
kreslí, tvoří, povídají si a hlavně … spát po
obědě už nemusí. V jednotlivých odděleních
opravdu nezahálíme.
Po celý rok se věnujeme tradičním akcím i
zajímavým návštěvám místních farmářů a
sadařů. Na začátku školního roku proběhl
seznamovací táborák, drakiáda ve spolupráci
se SPZŠ, piknik nejstarších dětí v přírodě,
výchovný koncert Abraka Muzika na téma
Naše
planeta,
zábavné
kouzelnické
představení. Děti chodily sbírat kaštany,
oříšky, šípky, v listopadu pak všichni společně
uzamkli les, aby se příroda mohla uložit
k zimnímu spánku.
V naší školce se určitě nenudíme. Vedeme děti
ke správným a důležitým životním hodnotám,
postojům, dovednostem, zkrátka mít radost ze
života.

Velmi důležitý je pro nás partnerský způsob komunikace s rodiči. Zapojili jsme se do projektu, kde se
pravidelně scházíme s pedagogy z jiných školek na setkání se zajímavými lidmi, kteří nám představí své umění,
zajímavé hračky, pomůcky nebo nám udělají besedu o tématech, týkajících se polytechnické výchovy. Měli
jsme setkání o robotických hračkách ozobotech, pletení z papíru, recepty a dobrůtky z dýně, besedu
s logopedem, se zahradním architektem a další. Náměty pak máme možnost využívat při společných akcích,
jako například společné pečení perníku, dýňování, vánoční dílničky a jiných.
A protože nastává doba adventu, ráda bych Vám popřála Vánoce plné radosti a pohody s těmi nejbližšími,
dětem bohatou nadílku a hodně zdraví v novém roce.
Romana Šramová, učitelka MŠ
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Radslavice
SSK Radslavice nabízí dívkám a chlapcům z Radslavic ročník 2012 a starším účast v celoročním střeleckém
kroužku mládeže. Kroužek probíhá na střelnici jedenkrát za týden v letních měsících na venkovní části a v
zimních měsících ve střeleckém sále střelnice. Zájemci si mohou vybrat pondělí nebo úterý vždy od 16.30
hodin. Účastníci 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.
V sobotu 2.11.2019 se střelci Radslavic zúčastnili Velké ceny ve střelbě ze vzduchových zbraní, která se konala
v tělocvičně TJ Chropyně. V disciplíně vzduchová pistole 40 ran na 10 m., v kategorii dorost zvítězil Jakub
Sosík z Elanu Olomouc, naši střelci – Brodová T., Hradil M.,Sedláčková A., Pluháček R. a Seidlová I., se
umístili na 4. až 8. místě. Krásného výsledku a umístění – 11. místo dosáhla teprve jedenáctiletá Andrea
Vavrušková. Blahopřejeme.
Výbor Sportovně střeleckého klubu Radslavice děkuje touto cestou všem sponzorům a příznivcům za
finanční a materiální podporu činnosti v roce 2019 a všem přeje mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce
2020.
Stanislav Lukáš

Pozvání
Vánoční jarmark – Již čtvrtý ročník vánočního jarmarku s rozsvícením našich vánočních stromečků se koná
první adventní neděli 1. prosince 2019 od 15 hod. v prostoru u kostela. Od 15 hodin bude hrát živá hudba, poté
vystoupí žáci ZŠ a SMŠ Radslavice a stromeček rozsvítíme kolem 16:30 hodin.
Mikulášská nadílka - Obec Radslavice pořádá ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 17:00 hod. v prostoru u kostela
Mikulášskou nadílku.
Střelecká soutěž pro dívky a chlapce ze vzduchovky vleže na 10 m, ročník 2005 až 2008 - Soutěž se uskuteční
v sobotu 7. prosince 2019 v 9 hodin ve střeleckém sále střelnice. Pro nejlepší jsou připraveny medaile.
Česko zpívá koledy - Přijďte si s námi i letos zazpívat koledy. Akce se uskuteční ve středu 11. prosince 2019
v 18.00 hodin u vánočního stromečku před kostelem. Poté společně vypustíme balónky s přáníčky.
Večírková sezóna 2020 v Radslavicích
leden – Hasičský večírek - pořádá SDH Radslavice
sobota 15.2. 2020 - Sportovní večírek - pořádá SK Radslavice, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na výroční valnou hromadu,
která se koná v tradičním termínu 26. prosince 2019 v 10.00 hodin v Domě hasičů.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise se pro tento rok z důvodu rekonstrukce KD
nekoná.
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 6. února 2020 v Domě hasičů, zahájení v 17.00
hod. Na závěr bude připraveno občerstvení.
Valná hromada SK Radslavice, z.s. - pátek 7. února 2020 v Domě hasičů.
Vodění medvěda - SK Radslavice, z.s. uskuteční v obci v sobotu 22. února 2020 tradiční vodění medvěda.

Společenská kronika - významného životního jubilea se v nadcházejícím pololetí dožívají:
65 let
Eva Hostášková
Hana Suchánková

77 let
Josef Výstřela
Stanislava Nečasová

Zdeňka Krátká

Jaroslava Elšíková
Josef Jančík
Hedvika Libigrová
Ludmila Kolářová

70 let
František Dýmal
Jaroslav Vaculík
Jana Tallová
Marie Výstřelová
Marie Zemánková

78 let
Vladimír Raab
Karel Lukáš

75 let
Alois Šmíd
Jan Vodička

79 let
Josef Lukáš
František Pospíšilík

76 let
Jozef Palider
Václav Šenk

80 let
Jarmila Caletková
Zdenka Gelová
Svatopluk Libigr

81 let
Marie Hrabalová
82 let
Zdenka Hrbáčková
83 let
Jan Petřík
84 let
Josef Šmíd
85 let
Zdeněk Brázda
Božena Jemelíková
Jaroslav Sušeň
Josef Zmeškal

86 let
Anna Tallová
Stanislav Jemelík
Cecilia Kučová
Anežka Nevtípilová
Eva Váňová
87 let
Zdeňka Suchánková
Marie Valešová
88 let
Marie Hábová
89 let
Božena Hlobilová
90 let
Štěpánka Hrabalová
Miloslav Drbálek

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

Vítáme nově narozené občánky!
Tereza Uličná
Julie Mořkovská
Matyáš Stoklásek

Dominik Frodl
Barbora Václavíková
Julie Lonová
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