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Toto číslo vyšlo v březnu 2011
Vydává Obec Radslavice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 4.zasedání se uskutečnilo dne 9.3.2011 v HZ za účasti 12-ti zastupitelů a 7
spoluobčanů a bylo zaměřeno, kromě projednání stálých bodů zasedání ZO-kontroly plnění usnesení,
zprávy o činnosti RO a OÚ a majetkoprávních záležitostí obce, především na schválení „Programu rozvoje obce na
období 2011 až 2015“. Tento materiál byl zpracován na základě analýzy stavu sídla a krajiny, sociálních a kulturních
potřeb obyvatel, zpracované územně plánovací dokumentace, projektů a studií. Na práci se podílelo Zastupitelstvo obce
Radslavice a komise pro rozvoj obce, využity byly rovněž zkušenosti z jiných regionů a příklady obcí úspěšných
v soutěži „Vesnice roku“. S obsáhlým materiálem se můžete seznámit na OÚ či jeho webových stránkách, kde je
dokument zveřejněn.
Ze zprávy o činnosti RO a OÚ vyjímáme: Období přelomu roku je tradičně spjato s inventarizací veškerého majetku obce
a uzavření účetnictví. V letošním roce byla tato oblast završena i provedením kontroly hospodaření obce ze strany KÚ
Olomouckého kraje. Vydaná závěrečná zpráva, v našem případě se závěrem bez zjištěných chyb a nedostatků, je
nedílnou součástí závěrečného účtu obce, jehož projednání je plánováno na příští zasedání ZO. Do této oblasti patří i
plnění zřizovatelských funkcí obce ve vztahu k příspěvkové organizaci ZŠ a SMŠ Radslavice. Schválena byla její účetní
závěrka včetně rozdělení vytvořeného hospodářského výsledku a provedení nákupu movitých věcí v rámci projektu z OP
vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Obec navštívila také Státní inspekce životního prostředí v oblasti lesního hospodářství s výstupem příkazu k zalesnění
části holiny v Hájku.
Pro období letošního roku byly zpracovány a podány žádosti z Programu obnovy venkova na opravu chodníku
v Přerovské ulici a na rekonstrukci hřiště na školní zahradě, zpracovává se žádost na akci Cyklostezka GrymovRadslavice, podána byla i žádost o příspěvek na pořízení výstroje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Prostřednictvím Mikroregionu Pobečví pak obec žádá o nákup čelního nakladače na obecní traktor z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje a prostřednictvím Místní akční skupiny Záhoří Bečva, je pak obec účastníkem projektu
přeshraniční spolupráce „Poznávejme se navzájem“ s Gminou Prőszkőw.
Mluvíme-li o aktivitách sdružení, jichž je obec členem, je naše obec v letošním roce hostitelem jedné ze společných akcí
Mikroregionu Pobečví a to cyklovýletu, který se uskuteční 21.5. a zakončen bude společnými soutěžemi v prostorách
střelnice. Obec se přihlásila rovněž k projektu nadace manželů Klausových, který organizuje počítačové kursy pro
seniory.
K mírnému pokroku došlo i na některých stavebních akcích obce.V případě stavebních úprav a přístavby střelnice jsme
po dodání stále chybějícího geodetického zaměření konečně získali kolaudační rozhodnutí, bylo zpracováno a podáno
hlášení změn na SZIF a je připraveno k předání závěrečné vyúčtování této akce.
U Propojení vrtu HVR 1 byl odsouhlasen dodatek smlouvy o dílo na Stavební úřad podána žádost o vydání územního
rozhodnutí.
U akce „Rekonstrukce soch u kostela“ obec přijala informaci o schválení projektu ze strany SZIF a očekává výzvu
k uzavření Dohody. Opětovně navázala spolupráci s Památkovým ústavem Olomouc a vypsala výběrové řízení na
zhotovitele akce.
Po předchozím připomínkování zadávací dokumentace, je v současné době v běhu i výběrové řízení na zhotovitele
stavební akce „Realizace úspor energií v Základní škole“
U akce technická infrastruktura Příčná, šlo již pouze o administrativní úkony. Jednak v zařazení celé akce do majetku
obce, dále uzavření smlouvy o přeložce trafostanice TR 3602 s firmou ČEZ Distribuce a schválení smluv o věcných
břemenech se stejnou firmou. Nejvíce úsilí však představovalo jednání s budoucími stavebníky k jejich konkrétním
záměrům realizace staveb na pozemcích. V tomto duchu byla vydávána stanoviska a rozhodnutí a uzavírány smluvní
vztahy vyplývající z požadavku stavebníků či k ochraně zájmů obce. Aktivně se obec zapojila rovněž do připomínkování
připravované rekonstrukce mostu u Grymova, zejména v rozšíření možností bezpečnějšího vedení pěší a cyklo dopravy
v jeho podélném i příčném směru.
V rovině diskusí a sbírání informací se nachází prozatím příprava akce „Modernizace vybavení školní kuchyně v SMŠ“.
Zatím taktéž v rovině diskusí je příprava projektu „Intenzifikace třídění odpadu o jeho biologickou složku“. S přelomem
roku byly zatím uzavřeny dodatky smluv se stávajícími svozci, pro období roku příštího by mělo být provedeno nové
výběrové řízení na svozce, který zabezpečí likvidaci i biologického odpadu.
Obec se dále zapojila do soutěže Zlatý erb a stojí před přípravou na soutěž Vesnice roku. Na základě předchozího
smluvního vztahu, vydala příslib úhrady poplatku pro přijetí občanů Radslavice do Domu s pečovatelskou službou
v Přerově a připojila se rovněž finanční částkou ke sbírce OFF MOTO.COM na elektrický vozík pro Matouše Jiříka.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rovněž připojení se obce k „Výzvě Města Chlumec nad Cidlinou“ se žádostí na vládu a
Parlament ČR, aby byly od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1.000 do 10.000“, které ze
sdílených daní dostávají od státu méně finančních prostředků než obce malé, které neplní roli spádových center, ale

především největší města v čele s Prahou, která dostávají na obyvatele do svého rozpočtu o desítky procent finančních
prostředků více, než které obdrží např. naše obec.

Informace pro občany - Dvůr OÚ – stavební odpad a železo rok 2011 – sobota 10.00-11.30 hod.:
5.3., 2.4., 30.4., 28.5., 25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2011 - 25.3., 15.4., 6.5.,
27.5., 17.6., 8.7., 29.7., 19.8., 9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12.
Na OÚ lze zakoupit popelnice plechové velikosti 110 l, plastové velikosti 120 l i 240 l
za nákupní cenu a pro mimořádný odpad pytel SITA za 12,- Kč, zdarma jsou
vydávány pytle na kompozitní obaly.

Sběr nestandardního a nebezpečného odpadu – proběhne v sobotu dne16.4.2011 v době od 9,00 do 10,00hod.
Mobilnímu svozci a do velkoobjemových kontejnerů ve dvoře OÚ, můžete odevzdat podlahové krytiny,
lepenky, koberce, matrace, polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty a dále staré barvy, ředidla, mořidla,
spreje, štětce a nádoby se zbytky barev, chemikálií, baterie všech druhů, zářivky, výbojky, prostředky na
ochranu rostlin, oleje a hadry znečistěné olejem a jinými nebezpečnými látkami, televizory, rozhlasové
přijímače a jejich součásti, další elektrotechnické přístroje, ledničky a mrazničky. Vzhledem k tomu, že
pneuservisy mají zákonnou povinnost použité pneumatiky zpětně zdarma od zákazníků odebírat, zatímco obec
za likvidaci tohoto odpadu svozci platí, bude obec za likvidaci pneu vybírat poplatek a to 20,-Kč za osobní
pneu a 100,-Kč za pneu nákladní a z traktoru, všechny bez ráfku. Vzhledem k výše uvedenému, nepočítá již
obec v budoucnu s odběrem a likvidací tohoto odpadu. Žádáme spoluobčany, aby bez přítomnosti pracovníka
OÚ žádný odpad před budovu Obecního úřadu neodkládali!
Vodné a stočné - V době od 30.3. do 5.4.2011 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 10/2010 – 3/2011.
Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na obecním úřadu ve dnech 25.4. – 9.5.2011. Variabilní
symbol pro bezhotovostní platbu je 2310XXX, kde X vyjadřuje číslo popisné místa odběru. Výši částky k úhradě
lze zjistit telefonicky nebo emailem na obecním úřadě. Po vyhodnocení nákladů na vodné a stočné za rok 2010,
se s platností od 1.4.2011 mění jeho cena následovně: vodné 15,- Kč + DPH (celkem 16,50), stočné 11,- Kč +
DPH (celkem 12,10). Ve stejném termínu bude vybírána i platba za pronájem obecních pozemků.
Tři králové v Radslavicích - Již tradičně se kolem svátků Tří králů setkáváme s koledníky, kteří s přáním do nového
roku přicházejí požádat o příspěvek do charitní
Tříkrálové sbírky. V Radslavicích bydlíme asi rok, a tak
jsem uvítal oslovení paní Hedviky Lukášové, která mě
s mými dvěma malými syny přijala do skupinky jako
koledníky. Alespoň jsme měli příležitost se sousedsky
seznámit. Vytrvalým koledováním a zpěvem koledy
„My tři králové jdeme k Vám…“ jsme se celkem unavili
a moc teplo taky nebylo, ale bylo to příjemné setkání
s řadou občanů Radslavic. Zdá se mi, že postupně se
tříkrálové koledování stává pěkným zvykem, v němž
nejde o peníze, ale o lidské setkání spojené navíc
s možností pomoci potřebným prostřednictvím Charity.
Společně si připomínáme vánoční radost z narození
Krista. A taky je důležité, že se v těchto zvycích oživuje
starobylá tradice. Tři skupinky v Radslavicích se aktivně
zapojily a výtěžek v obci činil úctyhodných 23.530 Kč.
Všem dárcům za nás i za Charitu velmi děkujeme a to
nejen za příspěvky, ale i za vlídné přijetí.
Petr Prinz.
Názvy nových ulic v lokalitě Příčná – V minulém čísle RN jste byli vyzvání k předkládání návrhů na pojmenování
nově vzniklých ulic v lokalitě „Příčná“, kde probíhá výstavba 25-ti nových RD. Ve stanoveném termínu bylo na
obecní úřad doručeno 14 návrhů, jimiž se rada obce zabývala na svých zasedáních ve dnech 1. a 15.3.2011 a rozhodla se

na příštím zasedání zastupitelstva obce navrhnout pojmenování ulice č.2 „Slunečná“ /ulice blíže ke stávající
zástavbě ulic Příčná a Široká/ a ulice č.1 „K Hájku“ /souběžná vzdálenější ulice/.
Na stejném zasedání ZO současně zvažuje pojmenovat i ulici, kde se nachází nová ČOV. Pracovně byl navržen
název „K Čistírně“. I v tomto případě máte ještě možnost, nejpozději do konce dubna 2011, na OÚ opět
adresovat jiné návrhy na její pojmenování.
Aktuality ze ZŠ a SMŠ Radslavice
Při zápisu dětí do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2011/12, který proběhl dne 21.1.2011, bylo přijato celkem 22
budoucích žáků. Z Radslavic – Marek Bednárik, Radovan Mikš, David Nečas, Martin Padalík, Marek Pavelka,
Ondřej Umrian, Michal Vinklárek, Martin Vyňuchal, Tereza Bartlová, Tereza Benová, Monika Hoffmannová,

Kateřina Jurajdová, Zuzana Mrázková, Vendula Vybíralová, Nikol Zaoralová, Alexandra Zichová, ze Sušic
Radim Lukáš, Tereza Koldová, Aneta Kolářová, Kateřina Prvá a z Oldřichova Sáva Biječek.
Zápis dětí do SMŠ Radslavice proběhne ve čtvrtek dne 14.4.2011 v době od 12,30 do 15,30 hodin v budově
SMŠ
Zájezd žáků školy do Mnichova v SRN, jehož hlavní náplní je celodenní návštěva zábavního centra Legolandu,
se uskuteční ve dnech 28.4.-29.4.2011. Zájezd škola obdržela jako odměnu za úspěšné zapojení se do projektu
Comenius AMAZING EUROPE a získání Evropské jazykové ceny LABEL 2010.
Ozdravný pobyt dětí u Jaderského moře v Itálii, organizovaný SPZŠ Radslavice, se uskuteční v termínu od
17.6. do 26.6.2011 a hned na něj bude navazovat škola v přírodě, která proběhne ve dnech 26.6.-30.6.2010
v Trhové Kamenici u Chrudimi.
Poznávací výlet do hlavního města Prahy, organizovaný každoročně pro žáky 5.ročníku, odcházející z naší
školy, se uskuteční ve dnech 29.6. a 30.6.2011
Družební styky – naše škola navázala kontakty s podobnou školou v polských Zlotnikách. Obě školy podaly
společný projekt z Fondu mikroprojektů Fondu přeshraniční spolupráce ČR-PR, který v případě, že bude
úspěšný, umožní vzájemnou návštěvu žáků obou škol v měsíci září 2011.
Informace z knihovny Jarní výměna cirkulačních souborů knih proběhne opět počátkem dubna, prosím proto čtenáře,
aby vrátili knihy z těchto cirkulačních souborů do konce března, aby mohly být převezeny do další knihovny. Které
knihy patří k jarní cirkulaci zjistíte z nálepky na první stránce knihy.
Březen - měsíc čtenářů. Připojili jsme se k tomuto celostátnímu projektu vyhlášenému Sdružením knihovníků a
informačních pracovníků (SKIP) na podporu čtenářství.
SKIP připravil novou soutěž – Čtenář roku. V letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok chceme
oceňovat naše nejlepší čtenáře a vybrat našeho „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a
prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře
roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. Bude vyhodnocen
čtenář roku v přihlášených knihovnách. Vítězové kol krajských a celostátního budou odměněni poukázkami na nákup
knih od fy SKANSKA. Do této soutěže jsme nominovali naši nejpilnější čtenářku paní Zuzanu Kučerovou. V radslavické
knihovně odměníme i nejpilnějšího dětského čtenáře, kterým byl v loňském roce Ondřej Petráš. K měsíci čtenářů jsme
připravili pro své dětské návštěvníky i další aktivity, například soutěž v rychločtení. Všichni účastníci dostanou sladkou
odměnu a na památku záložku do knihy. Čteme z knihy Astrid Lindgrenové: Já chci taky do školy. Pokud by někdo chtěl
tuhle originální záložku, ale soutěžit nechce, může ji získat i jen za hlasité předčítání v knihovně, třeba ukázky ze své
oblíbené knihy. O dalších akcích se dozvíte v knihovně nebo na webových stránkách knihovny.
Noc s Andersenem letos proběhne 1. dubna. Pokud bude zájemců z řad dětí více než je kapacita knihovny (max12 dětí),
aktivní čtenáři budou mít při přijímání k dobrodružnému večeru a noci přednost.

Výročí osobností Radslavic – 1.čtvrtletí 2011
Dr. Alois Knop - narodil se 31.5.1917 v Radslavicích v č.p. 36, pochází z početné rolnické rodiny. Po absolvování
Reálného gymnázia v Přerově r. 1937 studoval na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor čeština,
němčina) a současně na soukromé dvouleté Pedagogické akademii v Brně (učitelství na národní škole). Než nacisté
v listopadu 1939 uzavřeli vysoké školy, dokončil studia na akademii a na univerzitě vykonal 1.státní zkoušku z oboru
čeština – němčina, čímž se stal odborným učitelem. Během okupace učil na sedmi školách (od obecné až po gymnázium)
na Litovelsku a Přerovsku. Přitom se stále vzdělával, což mu umožnilo po znovuotevření vysokých škol v r.1945 dokončit
vysokoškolské studium na brněnské univerzitě a získat plnou kvalifikaci středoškolského profesora. V letech 1946 až
1953 učil na středních školách na Ostravsku, z toho 4 roky jako ředitel. Profesor Knop je jedním ze spoluzakladatelů
vysokého pedagogického školství na Ostravsku - Vyšší pedagogické školy v Opavě a její pokračovatelky Pedagogické
fakulty v Ostravě. Na těchto školách působil nejprve jako odborný asistent, od r.1962 jako docent a kandidát věd. V září
1964 byl pověřen vedením katedry českého jazyka a literatury. K 1.10.1971 musel školu opustit, protože v r.1968
podepsal článek „ 2000 slov“. Působil pak na jazykové škole v Ostravě, kde se snažil uplatňovat své pestré učitelské
zkušenosti a dávat příklad mladším kolegům. V r.1978 odchází poprvé do důchodu, ale aktivním zůstal i nadále jako
překladatel a tlumočník z němčiny a ruštiny. V r.1990 je povolán zpět na Pedagogickou fakultu, jmenován profesorem
bohemistiky a je mu svěřena katedra jazyka českého. Po dvou letech odchází definitivně do důchodu. Kromě učitelské a
pedagogické práce se stal profesor Knop známým i svými vědeckými a odbornými pracemi. Zabýval se výzkumem
češtiny ve Slezsku v 16.století, dějinami českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku, vypracoval didaktický model
jazykové školy, napsal „Krátký přehled mluvnice českého jazyka“ pro obyvatele polské národnosti i pro polské občany na
Těšínsku. Celkem mu vyšlo 5 knižních publikací, ve sbornících a časopisech uveřejnil na 30 odborných článků, studií a
referátů a k tomu se řadí 42 různých zpráv, recenzí, jazykových úprav a překladů. Profesor Alois Knop zemřel 6.2.2001
v Ostravě.
Jaromír Padalík, narodil se 30.9.1921, před 90 lety v Malých Prosenicích, v rodině koláře prosenického cukrovaru.
Vyučil se zahradníkem, pak pracoval jako zahradnický příručí či zahradník u různých firem až do znárodnění v r.1948,
kdy přešel do průmyslu. Za okupace byl totálně nasazený v Rakousku (1942 – 1945). Od r.1951 až do odchodu do
invalidního důchodu v r. 1980 pracoval v Přerovských strojírnách v různých hospodářských funkcích. V r.1947 se přiženil

do Radslavic na č. 112. Od dětství byl členem Sokola, hrával fotbal, nejdříve za rodné Prosenice, od r.1951 za Radslavice.
Byl mnoholetým členem výboru TJ Sokol Radslavice, z toho v letech 1961 až 1963 a 1969 až 1974 jejím předsedou,
v letech 1963 až 1969 jejím místopředsedou a současně předsedou turistického odboru TJ. Pod jeho vedením se stal
turistický odbor jedním z předních odborů přerovského okresu. V šedesátých letech byl organizátorem zdařilých
prázdninových stanových táborů pro děti. Uspořádal několik desítek zájezdů (i několik hudebních), nejprve v rámci TJ
Sokol, později, po r. 1975, kdy se stal členem radslavického hasičského sboru, i v rámci tohoto spolku. Měl hudební
nadání, byl spoluzakladatelem populárního orchestru Prosenští Kosi a podílel se na založení malé hudební skupiny
Radslavanka. Byl členem divadelního souboru Radslav, hrál v mnoha divadelních představeních tohoto souboru a
k některým představením upravoval či skládal hudbu. V letech 1957 až 1971 byl voleným členem či poslancem MNV,
současně i členem různých komisí MNV a v letech 1962 až 1968 účetním MNV. V r. 2000 mu byla udělena cena obce,
Medaile Fr. Slaměníka. Zemřel 24.2.2001
Jan Petřík, narozen před 110 lety 12.2.1901 v Radslavicích na č.p.18. Po sňatku v r. 1927 přebírá hospodaření na své
rodné usedlosti č. 18. Veřejně činný byl od mládí. V letech 1920 až 1941 byl členem výboru TJ Sokol, v letech 1924 až
1927 jeho náčelníkem. Členem výboru TJ byl i po osvobození v letech 1946 až 1961, v období 1951 až 1961 jeho
předsedou. Jako předseda TJ se podílel na stavbě sokolovny, v době jeho předsednictví byl založen fotbalový oddíl a
turistický odbor, aktivní v té době byl cyklistický a jezdecký oddíl. Od r. 1945 do r. 1964 byl členem (poslancem) MNV
Radslavice a většinou i členem rady MNV, v r. 1947 až 1948 předsedou MNV. Po únoru 1948 byl nucen rezignovat,
neboť předsedou MNV směl být jen člen KSČ. Má nemalý podíl na tom, že v padesátých letech nebyl v Radslavicích
vyhlášen žádný kulak, i když tlak okresních orgánů na vyhlášení byl. V r. 1958 vstoupil do JZD, ale v r. 1963 z něj
vystoupil, jelikož se mu nelíbily různé nepořádky v družstvu. Soukromě hospodařil až do svého náhlého úmrtí 9.11.1974.
Prof. PhDr. Jiří Sehnal, Csc., narozen 15.2.1931 před 80 lety, významný brněnský hudební historik. V šesti letech se
s rodiči odstěhoval do Přerova a od té doby žije mimo Radslavice. Po studiích vystřídal několik zaměstnání jako
knihovník, od r. 1964 až do důchodu v r. 1994 působil v oddělení dějin hudby Moravského muzea v Brně. Od r. 1990
přednáší na universitách v Brně a v Olomouci. I po odchodu do důchodu přednáší a vědecky pracuje. Publikoval přes 200
prací z oboru dějin hudby a věnuje se převážně dějinám hudby na Moravě v 17. a 18. století. Publikuje i přednáší též
v zahraničí.
Metoděj Svoboda se narodil 27.3.1886 v Dolním Újezdě v rodině dělníka- tesaře Jana Svobody. Po ukončení povinné
školní docházky se vyučil tesařem a při tomto řemesle zůstal celý život. Dne 19.6.1911 se oženil s Marií Jiříkovou
z Radslavic, dcerou tesaře a domkaře Inocence Jiříka z č. 38. Po svatbě převzala dcera s novomanželem od jejich rodičů
dům č. 38 v Radslavicích, při němž bylo i malé zemědělské hospodářství. Se svou manželkou Marií měli 4 děti, které se
dožily dospělosti (páté dítě zemřelo v mládí). Prvé obecní volby po 1. světové válce v Radslavicích v r. 1919 vyhráli
sociální demokraté (6 členů obecního zastupitelstva z 15). Mezi zvolenými sociálními demokraty byl i Metoděj Svoboda
(byl zařazen na 1. místo na kandidátní listině). Při volbě obecní rady obecním zastupitelstvem 28.6.1919 byl zvolen
starostou obce poměrem hlasů 10:5 a tuto funkci vykonával pak 3 roky, v letech 1919 – 1922. Tehdy ještě nebyla
kancelář obecního úřadu, úřadovalo se v bytě starosty, pouze schůze se konaly v tzv. radnici v obecním hostinci (č.84).
Vykonával funkci starosty v nelehké poválečné době, která se vyznačovala drahotou, nedostatkem potravin a také
nucenými nákupy obilí od rolníků státem. Funkce starosty mu dosti komplikovala jeho zaměstnání i osobní život, což
vyvrcholilo v červnu 1922, kdy byl zbaven úřadu starosty obce. V této době mu zemřela i manželka, takže v r. 1923
prodal nejprve půlku domu č.38 (nynější č.57), pak i druhou (1924) a v r. 1925 se odstěhoval se svými 4 dětmi zpět do
svého rodného Dolního Újezdu. Časem se znovu oženil a až do konce života žil v Dolním Újezdě a do odchodu do
důchodu se živil tesařstvím. Zemřel 5.10.1948 v nemocnici v Lipníku nad Bečvou.

Josef Caletka se narodil 9.3.1916 v Radslavicích jako 4. dítě z 9 sourozenců. Rodiče měli menší hospodářství, otec
však zemřel, když nejmladšímu dítěti byly 2 měsíce a tak matka vychovala děti sama. Po vychození obecné školy
v Radslavicích se šel učit do Oseku n.Bečvou malířem a natěračem. Po vyučení pracoval 2 roky u mistra za stravu a
vypomáhal při polních pracích u sedláků. Pak nastoupil jako malířský pomocník a v době války dostal povolení
k provozování venkovské malířské činnosti. Po válce nastoupil do Komunálního podniku, ze kterého se stal po
reorganizaci Okresní stavební podnik a v něm setrval až do odchodu do důchodu. Od mládí se aktivně zapojoval do
činností v obci, např. v Sokole. Obětavou a nezištnou prací se zapsal na poli kultury. Velmi se přičinil o otevření kina
v obci, v němž působil jako vedoucí a promítač až do r. 1962. Celý život, až do své nemoci projevoval neutuchající zájem
a angažovanost ve veřejném dění obce Radslavice. Byl dlouholetým organizátorem májového průvodu od Památníku
osvobození na místní hřbitov ke hrobu padlého vojína za 2. světové války. Jeho mravenčí práci vidíme na psaní soukromé
kroniky rodiny Caletků. Jeho práce je prostá, ale poskytuje všem údaje o dlouhodobém dění veškerého radslavického
života. Vše co dělal, dělal z lásky a obětavosti k rodné vsi, bez nároku na odměnu nebo uznání. Za jeho záslužnou činnost
pro obec mu v roce 1998 byla Obecním zastupitelstvem v Radslavicích udělena Medaile Františka Slaměníka. Byl to
člověk prostý, ale o to víc si zasluhuje naši vděčnost a uznání za jeho velké nadšení a obětavost pro jakoukoliv věc.
Zemřel 5.10.2002 v Pavlovicích u Přerova.
Dne 1.3.1946 zemřel v Radslavicích RNDr. Jindřich Zapletálek, přírodovědec, nar. 4.11.1909 v Radslavicích na
č.p.10. Po absolvování obecné školy a přerovského gymnázia nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy
Univerzity v Brně, kde se věnoval přírodopisu. Univerzitní studia zakončil získáním doktorátu přírodních věd. Rád
cestoval po evropských zemích, aby si rozšířil svůj vědecký obzor. Vědecky začal pracovat na biologické stanici
v Lednici (součást brněnské univerzity) a z tohoto pobytu vzniklo několik publikací se zaměřením na botaniku. Po

uzavření vysokých škol nacisty nastoupil jako profesor na Gymnáziu na Velehradě. Pro nemoc však po roce musel
vyučování zanechat a s nevyléčitelnou plicní chorobou se vrátit do svého rodiště kde zemřel. Byl nadaným a pilným
člověkem, ale nelítostný osud mu nedopřál, aby se stal významnou osobností na vědeckém poli.
21.2.1981, před 30 lety, zemřel Bohumil Barbořík, dlouholetý ředitel radslavické školy. Narodil se 14.9.1913
v Sušicích v rodině malorolníka. Po absolvování škol, včetně učitelského ústavu, začal od počátku roku 1935 vyučovat na
obecných školách. Až do r. 1941 vystřídal různá místa svého učitelského působení, než 1.9.1941 nastoupil na obecnou
školu v Radslavicích. Zde působil (s vyjímkou posledního roku okupace) až do odchodu do invalidního důchodu v r.
1972. Od r. 1950 do r. 1972 byl nejdéle působícím ředitelem radslavické školy. Zájem o divadelní ochotnictví jej přivedl
k ochotnickému divadlu v Sušicích a pak v Radslavicích. S radslavickými ochotníky hrál nejméně ve 12 představeních a
po r. 1960 několik her režíroval. Též se svými žáky připravil řadu divadelních vystoupení. Jako výborný hudebník a
zpěvák byl 18 let členem Pěveckého sdružení moravských učitelů. Od r. 1932 byl členem TJ Sokol Radslavice – Sušice,
po roce 1945 byl řadu let členem jeho výboru, povětšinou jako vzdělavatel. Členem Sboru dobrovolných hasičů
v Radslavicích se stal v r. 1944, kde též po více let byl členem výboru jako vzdělavatel. Členem (poslancem) MNV
Radslavice byl v období 1945 až 1954 a 1960 až 1964, členem rady od r. 1950 do r. 1954, členem komisí MNV v r. 1954
až 1960 a 1964 až 1971. Po odchodu do důchodu se přestěhoval se svou manželkou do rodinného domu své sestry
v Sušicích, kde žil až do svého úmrtí. V r. 2000 mu byla udělena in memoriam cena obce Radslavice – Medaile Fr.
Slaměníka.

Realizace úspor energií v Základní škole Obec byla úspěšná v podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osy 3- Udržitelné využívání zdrojů energie, takže klidného prostředí si žáci a pedagogové
dlouho neužili a v závěru školního roku
započne na škole opět stavební ruch, ikdyž
tentokrát ne uvnitř budovy ale na jejím
plášti.
Obsahem projektu je totiž zateplení stávající
fasády a výměna fasádních výplní otvorů
v budově školy, která slouží nejen žákům
Radslavic, ale i okolních vesnic- Sušic,
Grymova a Oldřichova, ze kterých děti do
naší školy dojíždí. Aktivity projektu mají
za cíl snížení energetické náročnosti objektu
v návaznosti na zjištění energetického
auditu, který klasifikoval objekt jako Dnevyhovující.
Zateplení bude provedeno na hlavní přední
části budovy, v zadní části šaten není se
zateplením v tomto projektu počítáno,
protože obec má připraven jiný projekt do jiného operačního programu, kde bude žádat o finanční prostředky na stavební
úpravy této zadní části budovy na pohybovou učebnu – tělocvičnu. V rámci zateplení bude provedeno protažení tepelné
izolace i v rámci soklu objektu ZŠ. Výplně okenních otvorů budou osazeny do líce původní fasády tak, aby bylo
vyloučeno zateplování ostění a nadpraží výplní otvorů a bylo zajištěno maximální vyloučení tepelných mostů
v konstrukci objektu. Vzhledem k tomu, že okna v uliční části školy byla vyměněna již v roce 2009, budou se vyměňovat
pouze okna stará v zadní části budovy. Rovněž zateplení střešní konstrukce není předmětem těchto stavebních úprav,
protože v rámci projektu vybudování půdní vestavby, byla již zateplena. Celá stavební akce je rozpočtována na 3,9 mil.
Kč, z nichž dotace představuje 1,6 mil. Kč a zbytek částky, to je 2,3 mil. Kč, bude financován z rozpočtu obce.

Pozvání
Sociální komise pořádá pro seniory další setkání v KD a to v pátek 18. března 2011. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.
Na poslední letošní ples v Radslavicích a to v sobotu 19.3.2011, Vás zve Sdružení přátel při ZŠ. Hraje taneční skupina
Formule III. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve všechny občany na jubilejní 10.ročník noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“, pořádané pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Ing.Martina Tesaříka. Odpolední štafeta startuje v sobotu 26.března 2011
ve 14,30 hod. v Koutě. Na start se stejně jako již tradičně postaví
soutěžní družstva z celé Moravy, Slovenska i Polska. Připraveno bude
i bohaté občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti svátku sv. Floriána
autobusový zájezd na sv.Hostýn, který se uskuteční v sobotu 30.dubna 2011. Odjezd od čekárny v 9.00 hod. Přihlášky
všech zájemců přijímá p. Václav Kudrna, Nová 220, do 20.dubna. Děti a mládež do 15-ti let zdarma.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici v sobotu 7.
května v 9.00 hodin. Pro mládež a dospělé, ženy i muže je připravena tradiční soutěž ve střelbě z malorážky vleže.

Mládež a děti vyzkouší svou dovednost v soutěžích ve střelbě ze vzduchové pušky a v řadě dalších soutěží. Pro
povzbuzení k velkým výkonům a dobré náladě jsou připraveny zajímavé ceny a bohaté občerstvení.
Sportovně střelecký klub Radslavice doplní střelecký kroužek o další členy. Zájemci se mohou přihlásit každý pátek
po 17.00 hodině přímo na střelnici u Stanislava Lukáše – předsedy SSK Radslavice.
Okrsek a Sbor dobrovolných hasičů Pavlovice je v letošním roce pořadatelem sportovní soutěže hasičských družstev
okrsků Pavlovice a Prosenice. Akce se uskuteční v sobotu 9.května od cca 9. hod. na hřišti.
Pietní akt, který se koná u příležitosti ukončení II.světové války, se uskuteční v neděli dne 8.5.2011 na místním
hřbitově od 19,30 hodin. V případě příznivého počasí, bude tato akce pokračovat táborákem na školní zahradě.
Cyklovýlet Mikroregionem Pobečví se uskuteční v sobotu dne 21.5.2011 a jeho cílovou stanicí bude v letošním roce
naše obec, kde program vyvrcholí soutěžemi mezi obcemi mikroregionu na místní střelnici. S podrobnějším programem
budete seznámeni dodatečně.

Personální kronika 2. pololetí 2010
Narození:
Bezděk David, Široká 244
Dulanská Petra, V Zahradách 304
Doupal Filip, V Zahradách 288
Zlámal Lukáš, Příčná 249
Zemánek Leoš, Na Návsi 89
Přihlášení:
Pfeiler Miroslav, Johana, Vojtěch
V Zahradách 260
Zlámalík Michal, Yveta, Michal
Sportovní 326
Truxová Daniela, Sportovní 326
Chromcová Vladimíra, Sušická 118
Danielová Jana, Jana, Na Návsi 74
Lonová Hana, Trávník 25

Odhlášení:
Caletková Vladimíra, V Zahradách 272
Dlouhý Ladislav, V Zahradách 260
Havlíková Hana, Nová 210
Doupal Filip, V Zahradách 288
Baitarová Renata, V Zahradách 288
Provdaly se:
Lukášová Magda, Přerovská 214
Nevrlová Vladimíra 272
Úmrtí:
Kuželová Pavla, Trávník 30
Librontová Marie, Na Návsi 75
Němec Vítězslav, Sušická 171

Rozlosování fotbalových soutěží JARO 2011
Muži I.B tř. – skupina A

Muži okresní soutěž - skupina B
Odjezd

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So

3.4.Radslavice-Pivín
16,00
10.4.Radslavice-Prostějov 16,00
17.4.Všechovice-Radslavice 16,30
24.4.Radslavice-Býškovice 16,30
1.5.Protivanov-Radslavice 16,30
8.5.Radslavice-Kostelec
16,30
15.5.Lipová-Radslavice
16,30
22.5.Radslavice-Hustopeče 16,30
28.5.Vrahovice-Radslavice 16,30
5.6.Radslavice-Mostkovice 16,30
11.6.Nezamyslice-Radslavice16,30

15,15
14,30
14,30
15,00
15,00

Ne
So
So
Ne
So
So
So
So
So
Ne
So
So
Ne

27.3.Drahotuše-Radslavice
10,00
2.4.Radslavice-Skalička
16,00
9.4.Radslavice-Jezernice
16,00
17.4.Černotín-Radslavice
16,30
23.4.Radslavice-Opat./Všech.„B“16,30
30.4.D.Hranice-Radslavice
16,30
7.5.Radslavice-Lipník „B“
16,30
14.5.Žákovice-Radslavice
16,30
21.5.Radslavice-Hustopeče „B“ 16,30
29.5.Prosenice-Radslavice
16,30
4.6.Radslavice-H.Nětčice
16,30
11.6.RadslaviceBělotín „B“ 16,30
19.6.Hranice „B“- Radslavice
16,30

Odjezd
8,30

15,00
15,00
15,00
15,30

15,00

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Zajisté jste již z médií informováni o Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Rozhodným okamžikem sčítání je
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Veškeré informace o sčítání najdete na www.scitani.cz, jsou zde i vzory vyplnění
tiskopisů.
Co se zjišťuje: Převážná část ukazatelů dle nařízení Evropského parlamentu; •Sčítací list osoby: 24 otázek; •Bytový
list: 13 otázek + seznam osob v bytě; •Domovní list: 10 otázek; •Otázky jako při SLDB 2001 + registrované
partnerství a vybavení domácnosti počítačem a připojením na Internet; •Dobrovolné otázky: národnost, náboženství;
•Žádné otázky na příjmy, majetek, zdraví; •Informační letáček do poštovních schránek před roznášením dotazníků –
již máte od pátku 4. 3. 2011. Obsahuje jméno komisaře, jeho číslo, číslo sčítacího obvodu a kdy Vám komisař doručí
tiskopisy. V obci pracuje 1 sčítací komisař – zaměstnanec České pošty - paní Kamila Benešová. V obci je vytvořen
jeden sčítací obvod. Tiskopis vyplňujete za každou osobu, byt a dům (za dům vyplňuje majitel, správce, domovní
důvěrník, apod.). Vyplněný tiskopis můžete odevzdat sčítacímu komisaři, bezplatně odeslat poštou (komisař Vám dá
obálku) nebo odeslat elektronicky (pozor i nyní budete potřebovat papírový formulář – obsahuje dva kódy, které
musíte vyplnit). E-formuláře budou ke stažení i na www.czso.cz. Způsob si dohodnete s komisařem při přebírání
tiskopisů. Bezplatná linka sčítání lidu 800879702. Volat můžete každý den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy
od 8 do 22 hod.

