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Z činnosti obce
Novela zákona o odpadech:
Vážení spoluobčané, jistě již někteří z vás zaregistrovali informace o schvalování nového zákona o odpadech,
který by měl platit od 1.1.2021, ale ještě není schválený. Jisté je to, že změna tohoto zákona bude mít velký
ekonomický vliv na každého z nás, na každou rodinu. O co se jedná? O zvýšení poplatku za skládkování
zbytkového komunálního odpadu (dále jen ZKO) z 500 Kč za tunu odpadu v letošním roce na poplatek 1850
Kč za tunu odpadu v roce 2030 a zároveň každoroční snížení produkovaného ZKO na jednotlivého občana.
Součástí zákona by měla být i sleva za vytřídění použitelného odpadu a tím pádem záleží na každém z nás, jak
vysoký poplatek za likvidaci ZKO bude každý občan hradit. Obec připravuje novinky v oblasti odpadového
hospodářství a podařilo se nám získat dva dotační tituly, které by měly pomoci při snížení zbytkového
komunálního odpadu.
Řešení separovaných odpadů v obci Radslavice – jedná se o dodávku
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, sklo a textil, a dále popelnic na
plasty a bioodpad do každé domácnosti. Akce bude podpořena finančními
prostředky z rozpočtu Operačního programu životního prostředí a dotace činí
85% uznatelných nákladů. Předpokládané náklady činí 1,45 milionu Kč a dotace
by měla být ve výši cca 1,23 milionu Kč.
Kompostéry pro občany obce Radslavice – II. etapa – jedná se o pořízení 180 ks kompostérů pro občany obce.
Dotace z rozpočtu OPŽP činí taktéž 85%, předpokládané náklady akce jsou 890.000 Kč, předpokládaná dotace
je 750.000 Kč.
Další dotační projekty obce:
Regenerace ÚSES lokální biocentrum Přerovský hájek
Jedná se o regeneraci a výsadbu přední části Přerovského hájku. Projekt je
realizován za finanční podpory Místní akční skupiny Moravská brána a
Operačního programu životní prostředí Ministerstva životního prostředí. Náklady
na realizaci projektu činí 1,6 milionu Kč, dotace pak 1,36 milionu Kč.
Bezpečné chodníky v obci Radslavice (součást II/434 Radslavice - průtah)
Předmětem dotace je proplacení uznatelných nákladů na výstavbu chodníku Přerovská – Nová a úpravu
chodníků kolem silnice II/434 v obci Radslavice tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců kolem této
komunikace. Akci podpoří finančními prostředky ve
výši 1,9 milionu Kč MAS Moravská brána spolu
s Integrovaným regionálním operačním programem
Ministerstva pro místní rozvoj.
Dotace poskytnuté Olomouckým krajem
V letošním roce se podařilo získat několik dotací z rozpočtu Olomouckého kraje.
První dotace byla z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 a posloužila
na výměnu oken, dveří a vrat v přízemí Hasičské zbrojnice v Radslavicích. Celková
hodnota veřejné zakázky činila 369.050 Kč a Olomoucký kraj na tuto akci přispěl
částkou 143.000 Kč.
Další získanou dotací z rozpočtu Olomouckého kraje je investiční dotace z programu na podporu JSDH 2020,
pro dotační titul na pořízení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2020. Výše této dotace činí 56.000 Kč a byla použita pro nákup
prostředků k osvětlení místa zásahu. Celková pořizovací hodnota tohoto
zařízení činí 124.660 Kč. Olomoucký kraj také finančně podpořil vzdělávání
členů JSDH a tím i zajištění akceschopnosti jednotky. Přispěl částkou 10.000
Kč na získání řidičského oprávnění skupiny C pro jednoho člena JSDH
Radslavice.
Poslední získanou dotací z rozpočtu Olomouckého kraje je účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2020. Dotace ve výši 57.576 Kč bude použita především na opravy
stávající požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky.

Informace pro občany
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech od 21.12.2020 do 3.1.2021 je OÚ pro veřejnost
uzavřen.
Poplatek za směsný komunální odpad (SKO) a psa – od 20.2.2021 lze hradit poplatek za likvidaci odpadu ve
výši 480 Kč za osobu, u dítěte do 6 let činí poplatek 240 Kč. Poplatek za psa činí 150 Kč za každého psa.
Splatnost poplatků je do 28.2.2021. Z důvodu epidemiologické situace žádáme o využití bezhotovostní platby
na účet 1882953309/0800 variabilní symbol pro poplatek za SKO je 1340 + č.p. domu, pro poplatek za psa
1341 + č.p. domu. Bližší informace sdělíme na tel. 724 193 800 nebo na emailu ucetni@radslavice.cz

Informace z obecní knihovny
Knihovna bude otevřena v letošním roce naposledy dne 21.12.2020 a během vánočních svátků bude uzavřena.
V novém roce bude otevřeno opět od pondělí 4.1.2021. Při první návštěvě knihovny v roce 2021 se bude
vybírat registrační poplatek 20,-Kč. Bez uhrazení poplatku lze knihy pouze vrátit, ne však provádět nové
výpůjčky. Aktuální informace naleznete na https://www.radslavice.cz/knihovna/
Mikulášská nadílka
Navzdory všem nepříznivým okolnostem dnešní doby jsme se rozhodli, že ani v letošním roce nepřipravíme
naše děti o Mikulášskou
nadílku. Ta letos kvůli
opatřením proběhla pro
naši
obec
netradičně.
Mikuláš se svou družinou
čítající dva anděly a tři
čerty obešel v sobotu 5.
prosince
vpodvečer
všechny hodné děti a
odměnil
je
balíčkem
sladkostí. Tento rok se
bohužel Mikuláš musel
obejít bez osobního setkání
s dětmi
a
jejich
libozvučných písniček a
básniček. Dětem zanechal
balíčky za oknem, nebo za
dveřmi a ony jej tak mohly sledovat alespoň zpovzdálí z tepla a bezpečí svých domovů.
Všem organizátorům Mikulášské nadílky patří velké a srdečné díky!

Klub aktivních seniorů v Radslavicích
Rok 2020 jsme zahájili večírkem, který se jako vždy vydařil a s vlastním programem a hudbou naše členy
pobavil. V průběhu roku jsme se setkávali při kavárničkách, hráli jsme bowling a organizovali jsme pěší
vycházky. V březnu jsme oslavili MDŽ, kde se senioři zapojili do kvízů, luštění tajenek a do soutěží jak
pohybových, tak znalostních. Během prázdnin jsme se scházeli ve venkovních prostorách na hřišti, střelnici a
koupališti. Také jsme přijali pozvání od města Přerova na akci Jdeme společně, ale vzhledem ke špatnému
počasí byla účast i z naší obce malá.
Největší
společenskou
akcí
v druhém pololetí bylo 1. Setkání
seniorů a jejich přátel v obci
Hradčany. Na výletišti v sobotu
12.září 2020 proběhla soutěž
v petanqu, losovala se tombola a
hrála
Záhorská
kapela. Vše
v příjemné atmosféře a hlavně za
pěkného počasí. V petanquovém
turnaji dvojic jsme získali 2. místo.
Zrodil se nápad, aby podobný turnaj
v petanqu uspořádaly i ostatní
zúčastněné seniorské spolky. Pak to
bude nádherná soutěž, při které
poznáme i jiné obce, nové
spoluhráče a nové přátele. Jen mít to
hřiště! Byli jsme za tuto společenskou akci moc rádi, protože byla opravdu v tomto roce poslední. Přejeme si,
ať to všechno ustojíme a sportování a společného scházení se my jen tak nevzdáme.
Jen krásné a klidné dny v příštím roce Vám přejí senioři z Radslavic.
Distanční výuka a co k ní patří
Na rok 2020 nikdo asi jen tak nezapomene. Byl celosvětově poznamenaný šířením nemoci Covid-19 a
opatřeními vlády, které k zamezení šíření
epidemie hluboce zasáhly celé rodiny i životy
našich školáků. Od května se učitelé museli
podrobit školením pro komunikaci přes
moderní školní informační systém Škola
OnLine, kde se lehce a pohodlně propojují přes
počítač s žáky i zákonnými zástupci a mohou
řešit distanční výuku.
Jakmile se přehouply prázdniny a nastal první
školní den, přivítali jsme do školy 22 prvňáčků.
Hned v polovině září jeli žáci 4. ročníku na

exkurzi do Muzea Komenského v Přerově na program: „ Hurá
na mamuty“. Dále jsme pro žáky připravili projektový den
Bezpečně do školy. Pod vedením policistů a učitelů si žáci
nacvičili situace v silničním provozu, ukázali si, jak co
nejbezpečněji zvládnout cestu do školy a seznámili se s
dopravními značkami v obci. Následovala příprava další akce,
kterou pořádá SPZŠ Základní školy a Slaměníkovy mateřské
školy - DRAKIÁDA. Akce byla naplánována na začátek října.
Se zhoršující situací šíření nemoci byly bohužel tyto
hromadné akce zakázány. Už jsem tušila, co bude následovat.
Rodičům jsem poslala dotazník na počítačové vybavení
domácnosti.

V úterý 13. října bylo vládou a MŠMT ČR rozhodnuto o zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole. Opět nastala
distanční výuka žáků. Jako ředitelka školy jsem měla vše připraveno. Změnila jsem rozvrhy, upravila skupiny
tříd na online hodiny přes Zoom Meeting a kontaktovala rodiče na přihlašování do online hodin.
Nejtěžší byla koordinace malých skupinek žáků 1. ročníku s ostatními ročníky. V každé rodině je většinou
jeden počítač. Rodiče potřebovali, aby se děti na něm s online hodinami střídali. Situaci jsme vyřešili
zapůjčením vybavení školních notebooků a tabletů.
Musím konstatovat, že jsme od března udělali veliký pokrok a distanční výuka se nyní dařila mnohem lépe.
Podle mého mínění udělala škola v
této těžké době absolutní maximum.
Ukázaly
se
povahové
rysy
samotných žáků, někteří se zocelili
v samostatnosti, pilně pracovali na
zadaných úkolech, jiní zase hledali
neustálé výmluvy, proč úkol
nesplnili. Musím poděkovat všem
rodičům a prarodičům, kteří měli
nejtěžší úkol: zajistit, aby se jejich
dítě účastnilo online hodin, po nich
pracovalo na zadaných úkolech pro
samostatnou práci a ještě se naučilo
látku na další den. Zvládlo se to
pouze díky intenzivní spolupráci
všech.
Na návrat žáků do školy jsme se
nesmírně těšili. Připravili jsme herní
stanoviště: stůl na stolní tenis ve
zrekonstruovaných šatnách a velké
maňáskové divadlo ve školní družině. Musela jsem informovat zákonné zástupce žáků o omezeních a
opatřeních, která musíme dodržovat. Po návratu k prezenční výuce se rodinám i žákům ulevilo. I když tradiční
akce jako vánoční besídka, běh o vánočního kapra, zpívání v kostele a další jsou zrušeny, neztrácíme naději, že
příští rok to bude lepší. Žákům jsme připravili mikulášskou nadílku, programy Sdružení D, besedu se
spisovatelkou Petrou Braunovou a v rámci ŠD cirkusovou dílnu.
I přes zakrytí úst a nosu jsme rádi, že výuka může být v běžném režimu. Za to bych chtěla ze srdce poděkovat
rodičům, prarodičům, zaměstnancům školy i školky a popřála bych všem andělsky krásné Vánoce a po čertech
dobrý nový rok 2021.
Mgr. Ivana Zenáhlová, ředitelka školy
Radslavská rodačka se vrátila
Už dlouhá léta jsme z Německa s dětmi jezdili do Radslavic na svátky a při té příležitosti jsme chodívali do
školy na dílničky, besídky a další akce pro veřejnost.
Nakonec v souvislosti s první vlnou nemoci Covid-19
padlo rozhodnutí o návratu a stěhování zpátky do Čech.
Po 20 letech návratu do rodné vesnice na mě čekala nová
dobrodružství. Jako zázrakem se mi zde nabídla možnost
vrátit se k mému prvnímu povolání do školství. Jako by to
bylo včera, vzpomínám na praxi v družině, kdy mě má
vesnická škola vzala pod křídlo. Také bydlení na vesnici
v domku s velkou zahradou pro mé děti byl jako splněný
sen. V létě spousta práce se stěhováním a vyřizováním se
vyplatilo.
Nový školní rok byl v září na škole odstartován plný
očekávání a s důvěrou, že už pojede vše v zajetých
kolejích, bez mimořádných opaření a uzavírání škol. Dcera
si našla spoustu nových kamarádek ve 3. třídě, oblíbila si
paní učitelku a nadchla se zvířátky, které mají žáci ve
třídách, o které se společně starají. Konaly se akce ve
školní družině, děti si užívaly na hřišti hřejivé sluneční paprsky. I po letech jsem tady opravdu doma, úžasná
škola a školka pro mé děti a skvělý kolektiv v mém povolání.

Přišel říjen a s ním opět nouzový stav. Jen po 6 týdnech výuky opět vše organizovat distančně. Tímto velmi
děkuji, i jako maminka třeťačky, paní ředitelce, která už předvídavě zařídila Školu on-line a postarala se o
bezproblémový přechod na on-line výuku. Klobouk dolů i před všemi učitelkami. Vydali ze sebe maximum,
aby se děti vše naučily a nestrádaly v sociálních kontaktech s vrstevníky. Ale i tak, školní budova zesmutněla.
Škola bez dětí je jako tělo bez duše. Tato škola si ale vždy ví rady. Vše zlé může být k něčemu dobré.
Nezahálelo se, investovalo se do renovace šaten a celkovému zvelebení školy.
Konečně nastal den, kdy se 1. a 2. ročníky vrátily do školy. Za pár dní mohli i ostatní žáci zpět do školy. Všem
se ulevilo, rodiče mohou konečně v běžném režimu do práce a my máme zase plnou školu. I když nás přísná
hygienická opatření stále omezují a komplikují školní provoz, jsem si jistá, že je naše škola připravena na vše,
co přijde.
Tímto děkuji všem za příjemné přijetí zpět do rodné vesnice a přeji krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
Zuzana Sušeňová, vychovatelka ŠD
Jak se střelci Radslavic vypořádali s koronavirovou epidemií
Když se mladí střelci vraceli z prvního závodu letošní sezony, který se konal v Březolupech 29. února s poháry
za druhé a třetí místo v disciplíně
vzduchová pistole (VzPi) 40 ran, nikdo
ještě netušil, co nás v letošním roce
čeká. Na základě vládních opatření
byly v březnu přerušeny společné
tréninky a činnost kroužku mládeže.
Mladým střelcům byl výborem
doporučen individuální trénink a na
základě jejich zájmu byl rodičům
zapůjčen materiál pro střelbu ze
vzduchové pistole. Z téhož důvodu se
také nekonalo 8.5.2020 tradiční
Sportovně střelecké dopoledne ve
střelbě z malorážky vleže pro družstva
společenských organizací s dalšími
soutěžemi pro celou rodinu. Zrušeno
bylo také Zábavné setkání seniorů na
střelnici plánované na květen. Věříme,
že obě akce se v příštím roce uskuteční. Po částečném uvolnění
opatření v závěru května pokračoval střelecký kroužek ve venkovní
části střelnice. V Olomouci se 30. května uskutečnila Jarní cena v
disciplíně VzPi 40 ran s naší účastí – v kategorii dorost starší byl
Grygar třetí a Hradil Marek pátý, v mladším dorostu – třetí
Pluháček, pátá Brodová a dále se zúčastnili Vavrušková A. Hradil P.
Olomoucké diabolky 13.6. jsme se zúčastnili v silném obsazení a
také se závodníkům dařilo, v kategorii dorost mladší obsadili prvá
čtyři místa v pořadí Brodová, Pluháček, Hradil M., Grygar, dále se
zúčastnil Hradil P. a Vavrušková A. V kategorii ženy, dorost starší
byla Sedláčková A. druhá.
Ukončení kroužku mládeže cyklu 9/2019 – 6/2020 se uskutečnilo
26.6.2020 se soutěžemi ze vzduchových zbraní, ukázkami střelby z
malorážní zbraní a táborákem. V disciplíně vzduchová puška vleže
do 10 let zvítězil Korejz A. V kategorii do 14 let byl nejlepší
Pluháček R., 2. místo Vavrušková A., 3. místo obsadila Kuklová J.
V disciplíně vzduchová pistole na 10 m, ročník 2005 a mladší 1.
Pluháček R., 2. Hradil P., 3. Vavrušková A. V kategorii ročník 2002
a mladší byl nejlepší Hradil Marek před Brodovou T., 3. Grygar I.
V prázdninových měsících se uskutečnily tři postupové soutěže
Českého poháru mládeže – v Ostravě a Plzni v disciplíně VzPi 40
ran s účastí Marka Hradila a I. Grygara. Do finále postoupili oba
jmenovaní. Ve finále, které se konalo 5. září na Armádním střeleckém stadionu v Plzni – Lobzích na
elektronické terče si Marek Hradil vystřílel v kategorii dorostu do 18 let krásné 26. místo z 37 střelců ČR.

Od září se rozběhl také nový ročník střeleckého kroužku mládeže s přípravou na podzimní soutěže, které zahájil
Memoriál J. Lukáše ve střelbě z malorážní pistole SP 30+30 ran na domácí střelnici v Radslavicích. V soutěži,
které se zúčastnilo 22 střelců z Moravy zvítězil v kategorii muži, junioři a SH1 – Sosík J. - Elán Olomouc před
Mičkou M. z ASTRA Bruntál. V kategorii B – ženy, juniorky, dorostenky, dorostenci zvítězil Knichal O., z
Elánu Olomouc před mladými střelci Radslavic, kteří obsadili 2. až 4. místo v pořadí Hradil P., Pluháček R.,
Grygar I. Dále se soutěže zúčastnil Hradil Marek a Brodová T.. Letní ceny v Olomouci se zúčastnili čtyři střelci
do 18 let se ziskem třetího místa. V říjnu se opět přešlo z důvodu epidemie do režimu individuálního tréninku.
Další soutěže byly zrušeny. Po uvolnění opatření pro sportování uvnitř – zrušení povinnosti trénovat s rouškou
se opět rozběhne kroužek mládeže a společná příprava pistolářů.
SSK Radslavice nabízí dívkám a chlapcům z Radslavic ročník 2012 a starším účast v celoročním střeleckém
kroužku mládeže. Rodiče a zájemci se mohou přihlásit na telefonu 776 225 889 nebo 776 206 751. Výbor
Sportovně střeleckého klubu Radslavice děkuje touto cestou všem sponzorům a příznivcům za finanční a
materiální podporu činnosti v roce 2020 a všem přeje mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2021.
Stanislav Lukáš
Pozvání
Společné přivítání Nového roku a s tím spojený ohňostroj jsou z důvodu nejasné epidemiologické situace
zrušeny.
Valná hromada Honebního společenstva Radslavice - čtvrtek 4. února 2021 v Domě hasičů
Valná hromada SK Radslavice, z.s. - pátek 5. února 2021 v Domě hasičů
Sportovní ples – v pátek 12.2. 2021 - pořádá SK Radslavice, z.s., dle epidemiologické situace
Šibřinky – v neděli 14.2.2021 – pořádá SK Radslavice, z.s., dle epidemiologické situace
Vodění medvěda – v sobotu 13. nebo 20.února 2021 – termín bude upřesněn – pořádá SK Radslavice, z.s.
Společenská kronika - významné životního jubileum v II. pololetí 2020 oslavili:
65 let

76 let

81 let

Dýmalová Jarmila

Raabová Vlastimila

Petříková Ludmila

Vyňuchalová Marie

Bednaříková Anna

82 let

Hradilová Marcela

Harna Stanislav

Šmídová Marie

Lakomý Milan

Caletka Josef

83 let

Bijová Libuše

78 let

Gela Josef

Zajíc Rostislav

Bednařík Josef

87 let

70 let

Knop Jaroslav

Jemelíková Marie

Radová Milena

79 let

88 let

Lukášová Anežka

Navrátil Karel

Herníková Marta

Krátký Rostislav

Brázdová Marie

89 let

75 let

Lukášová Věra

Kundrát Jaroslav

Lukášová Hedvika

80 let

90 let

Jančíková Zdeňka

Kuběnová Eva

Hrabalová Ludmila

Lukáš Antonín

Krcánková Anna

93 let

Talla Jaroslav

Elšík Josef

Valentová Marie
Kuča Svatopluk

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