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Toto číslo vyšlo v listopadu 2011
Vydává Obec Radslavice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. Od posledního vydání RN se uskutečnila celkem tři zasedání zastupitelstva
obce. 6.zasedání se zabývalo především rozdělením finančních příspěvků neziskovým
organizacím a spolkům v obci v roce 2011 podle nově schválených pravidel, v rámci kterých obdržela TJ Sokol
57.000,-Kč, Sbor dobrovolných hasičů 11.000,-Kč, Myslivecké sdružení Katová a Sportovně střelecký klub po
10.000,-Kč, Sdružení rodičů základní školy 7.000,-Kč a Občanské sdružení Beruška Racing Team 1.500,-Kč.
Zastupitelstvo se dále zabývalo úpravou rozpočtu obce č.3/2011, v rámci kterého došlo k navýšení příjmů o
782.092,-Kč, výdajů o 988.325,-Kč a financování o 206.233,-Kč, v majetkoprávních záležitostech po projednání
schválilo záměr směny části pozemku p.č. 877/4 – orná půda za pozemek p.č.916/36 – orná půda dle předloženého
návrhu smlouvy a záměr směny a koupě části pozemku p.č. 165 – zahrada a p.č. 163 – ostatní plocha, vše v k.ú.
Radslavice u Přerova dle předloženého návrhu smlouvy. Obě výše uvedené záležitosti se vážou k připravované
výstavbě cyklostezky Grymov-Radslavice.
7.zasedání, konané dne 20.září, projednalo a schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místních
poplatcích, kterou bylo přesněji vymezeno tzv. “veřejné prostranství“, za které může být obcí vybírán poplatek za
užívání, dále pak schválilo v pořadí 4.úpravu rozpočtu roku 2011 a tradičně se zabývalo majetkoprávními
záležitostmi. V rámci nich schválilo prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy o zřízení práv věcného břemene
k pozemku p.č. 754/146 s manžely Milanou a Romanem Pírkovými, bytem Přerov, Budovatelů 3, uzavření kupní
smlouvy se společností REGRET CZ s.r.o. na prodej pozemek p.č.754/148 a kupní smlouvy na pozemky p.č.877/38
a 877/2 - vodní plocha Radslavský potok se společností MZ a.s. Prosenice pro výstavbu cyklostezky GrymovRadslavice a neschválilo záměr na prodej pozemku p.č.762/53 v k.ú Radslavice u Přerova. Nejdůležitějším bodem
zasedání však bylo projednání problematiky vodního zdroje a pitné vody v obci do budoucna vzhledem ke zhoršené
jakosti vody ve vodním zdroji, projevující se především dlouhodobě nadlimitním výskytem dusičnanů v ní a
ukončením platnosti , vydané KHS, k 1.10.2013. Starosta obce informoval zastupitele o variantách řešení tohoto
stavu a to: 1. napojením na centrální vodovod Přerov; 2. chemickou úpravou stávající vody; 3. propojením vrtu
HVR1 do stávající sítě s prípadnou úpravou vody dle varianty 2.
Přítomný ředitel VaKu ing.Dundálek seznámil přítomné s nabídkou VaK Přerov na napojení obce na vodovod
Přerov ze stávajícího přivaděče do Pavlovic a to v části Stupníky v k.ú. Tučín. Investiční akci za cca 7 mil. Kč by
hradil VaK, své pozemky pro výstavbu přivaděče v délce 2600 m by obec poskytla bezplatně, včetně vkladu
věcných břemen do KN.
Po obsáhlé diskusi byl přijat závěr do 14.10. 2011 zvážit všechny možnosti a varianty řešení a následně svolat
veřejné zasedání ZO ke konečnému rozhodnutí, jak dál se zdrojem pitné vody v obci.
Zatím poslední 8.zasedání ZO v tomto roce se konalo dne 15.11. 2011. Úvodem zrekapituloval starosta obce plnění
úkolů v uplynulém období. Na minulém zasedání ZO Radslavice byl radě obce uložen úkol kontaktovat Policii ČR v
Přerově s požadavkem na monitorování osob v prostoru školní zahrady ve večerních hodinách. Problematika byla
osobně projednána s místně příslušným příslušníkem PČR a následně písemně zaslána na územní odbor PČR
v Přerově. Tímto byl úkol splněn a starosta přikročil k rekapitulaci akcí za uplynulého období.
Realizace úspor energií v ZŠ (zateplení) – byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a k 30.9. 2011 akce stavebně
dokončena a na SFŽP zaslány faktury ke kontrole a následnému proplacení.
Víceúčelové hřiště na zahradě ZŠ – akce je rovněž ukončena a vyúčtována. Plánované slavnostní otevření
pořádaným hodovým turnajem v nohejbale trojic se pro nezájem hráčů neuskutečnilo.
Biocentrum v Krouhách – akce je dokončena a ze strany AOPK i zkontrolována s návrhem na proplacení slíbené
dotace
Oprava chodníku Přerovská – fyzická realizace akce je
ukončena, připravuje se závěrečné vyúčtování poskytnuté
dotace.
Rekonstrukce soch u kostela – akce rovněž dokončena,
proběhla dokladová a fyzická kontrola ze strany
poskytovatele dotace, očekává se proplacení dotace
Cyklostezka Grymov – běží lhůta na dopracování žádosti,
vydáno územní rozhodnutí, zaslána žádost o podporu akce
obci Grymov
Rekonstrukce kuchyně ZŠ a SMŠ Radslavice – vydáno
stavební povolení, podaná žádost v 3.výzvě programu
Leader MAS nebyla bohužel vybrána k podpoře.

Chodník Na Návsi – postupně doplňovány podklady a vedena řízení předcházející vydání územního rozhodnutí,
které je vypsáno na 20.12.2011
Dopravní prostor ulice V Zahradách a Nová – projednáno s veřejností 9.11.2011, po dopracování je nutno zvážit
další postup v této záležitosti.
Oprava kanalizace Husník – provedeny terénní úpravy trati Husník, příprava jednání s vlastníky okolních pozemků
Zateplení OÚ – sdělení k výsledku vyhodnocení podané žádosti v programu Zelená úsporám – 79,6 bodu ze 110
možných, čekání na vypsání výzvy z OPŽP
Kanalizace a ČOV – prováděny úpravy odlehčovacích šachet V8, Š66 a Š39, vybudováno odlehčení šachty Š37 na
dvoře OÚ vč. úpravy poklopu šachty, výroba zpětných klapek na přepady dvora OÚ a na Dolní.
Rada obce schválila smlouvy o zřízení věcných břemen k energetickým zařízením ČEZ v lokalitě Příčná a ul.
Sportovní, licenční smlouvu na novou ortofotomapu s firmou Geodis Brno, smlouvy k rekonstrukci mostu u
Grymova, vzala na vědomí nové podmínky výkonu veřejně prospěšných prací a veřejné služby v roce 2012 a její
využití pro potřeby obce, zabývala se požadavky na vedení objízdných tras při uzavírkách silnic II/150 a I/47 a
vyjadřovala se k úpravám jízdních řádů a lince autobusové dopravy, několikrát se zabývala rovněž výstavbou RD
v ulici Sportovní, zejména ve vazbě na objekt střelnice.
V další části jednání zastupitelstvo schválilo v pořadí již 6.úpravu rozpočtu obce v roce 2011, jíž se rozpočet obce
zvyšuje na straně příjmů o 256 679,- Kč, na straně výdajů o 897 625,- Kč a financování o 640 946- Kč. Celkový
objem rozpočtu obce na rok 2011 činí po úpravách v příjmech 17 116 521,-Kč, financování -129 121,- Kč a
výdaje 16 987 400,-Kč. Nejvýznamnějším rozhodnutím v rámci majetkoprávních záležitostí, bylo rozhodnutí o
napojení se na vodovod Přerov a schválení Smlouvy mezi obcí a VaK Přerov a.s. o vzájemné spolupráci při
výstavbě vodohospodářských zařízení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce a odběru vody.
Informace pro občany - Dvůr OÚ – stavební odpad a železo rok 2012 – sobota 10.00-11.30 hod.:
7.1., 4.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 113.10., 10.11., 8.12.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2012: 13.1., 3.2., 24.2., 16.3.,
6.4., 27.4., 18.5., 8.6., 29.6., 20.7., 10.8., 31.8., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11, 14.12.
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.
Aktivity na Základní škole Radslavice
Ani se nám nechce věřit, že jsme z koláče školního roku 2011/2012 ukousli už celou jednu čtvrtinu. Čas nám všem
plyne poněkud rychleji, než bychom si mnozí přáli. Stačí se však jen ohlédnout zpět, kolik práce za námi zůstalo, a
s uspokojením musíme konstatovat, že jsme se opravdu činili všichni - žáci, pedagogové, zaměstnanci školy a
hlavně Obec Radslavice.
Tou největší událostí bylo dokončení zateplení budovy školy s novou sluníčkovou fasádou a nové hřiště s umělým
povrchem. Celý podzim ho naše děti využívaly k plné spokojenosti. Škoda, že si tak nákladného a nádherného
prostředí neváží všichni, kdo je navštěvují. Často jsme zde nacházeli nedopalky cigaret, střepy, hlínu a mnoho
jiného, co na hřiště s umělým povrchem nepatří. Doufejme, že nám hřiště bude sloužit co nejdéle ke spokojenosti
všech!
V září jsme přivítali nejvíce prváčků za posledních 10 let. Ti se s naší krásnou školičkou velice rychle sžili a s chutí
nasávají moudro do svých zvídavých hlaviček. V půlce září jsme vyjeli do Polska navštívit partnerskou školu ve
Zlotnikách, v rámci Evropského operačního programu: Překračujeme hranice. S touto školou máme družbu díky
spřátelenému regionu Prósków s mikroregionem MAS Záhoří Bečva. Koncem září jsme přivítali naše přátele u nás
ve škole a připravili pro ně bohatý program. Pan F. Jiřík se synem se ujali sportovního klání ve fotbale. Naši hoši se
snažili, jak mohli, ale podlehli polské přesile. Jejich šesťáci to našim druhákům až páťákům pěkně natřeli. Ve
vybíjené děvčat bylo skóre nerozhodné. Odpoledne polští přátelé navštívili Helfštýn a navečer odjeli domů. Obě
strany se shodly, že by bylo hezké v navázané spolupráci pokračovat. Tak uvidíme......
V září nás navštívili chovatelé dravého ptactva a předvedli všem
neposluchům, jak umějí být jejich svěřenci disciplinovaní.
Oblíbenou tradiční drakiádu jsme si nenechali ujít v říjnu.
Navštívil nás také přerovský malíř a karikaturista pan Lubomír
Dostál. Dokázal nám, že naučí kreslit i ty, kteří o sobě tvrdí, že
to neumí.
Ve středu 12. 10. 2011 se konala na naší škole dopravní soutěž
malotřídních škol ve spolupráci s Policií České
republiky a Městskou policií Přerov. Akce se zúčastnilo téměř
50 páťáků z pěti škol. Soutěž se skládala ze čtyř částí - teorie,
zdravověda, znalosti dopravních značek a jízdy na kole v
prostoru dopravního hřiště. Vítězkami se stala trojice děvčat:
Kateřina Klarová, Veronika Vařáková a Kateřina Dostalíková.

Radslavické děti opět potvrdily, že mnohaletá tradice dopravní výchovy na naší škole je na dobré úrovni.
V témže měsíci nás poprvé navštívila pracovnice Rodinného centra Ráj Petra Školoudová z Pavlovic. Formou
zábavných aktivit byly děti uvedeny do problematiky mezilidských vztahů a správného chování. Tentokrát byla řeč
o rodině, blízkých lidech a vztazích mezi nimi. Opět se děti zamýšlely nad tím, co je správné a co ne.
Listopadové aktivity rozšířily také tři členky pedagogického sboru. Ve dnech 3. - 9. listopadu se zúčastnily paní
ředitelka Eliška Petrášová s učitelkami Václavou Hanákovou a Ivanou Zenáhlovou prvního generálního mítinku
projektu Comenius - Spolupráce škol v Portugalsku. Mítink probíhal v Lisabonu a v Portalegre. Paní učitelky
navštívily několik škol a konstatovaly, že materiální vybavení našich českých škol je na vysoké úrovni. Když paní
učitelky ukázaly prezentaci o radslavské škole, vesnici a regionu, cítily velký obdiv, ale i mírnou závist
zúčastněných. Tak krásnou školu, jako je ta naše, zatím nikde neviděly. Velký dík patří zastupitelům obce,
jmenovitě panu starostovi a místostarostovi, kteří se nejvíce zasloužili o její rozsáhlé rekonstrukce.
Během setkání v Portugalsku byl domluven časový harmonogram projektových aktivit a bilaterální spolupráce
jednotlivých škol. V letošním roce budou našimi bilaterálními partnery Řekové z malé školy na Krétě. Se všemi
školami ale budeme společně plnit projektové úkoly a výsledky publikovat na webových stránkách projektu.
Nahlédnout do nich můžete i vy na adrese http://www.eb1-alegrete.rcts.pt/comenius.htm.
Zatím poslední větší aktivitou byla exkurze páťáků do prostějovské hvězdárny v pátek 18.11. Dozvěděli se zde
spoustu zajímavostí o vesmíru a prohlédli si hvězdářské dalekohledy. Čeká nás ještě mnoho aktivit, než spořádáme
celý koláč, o němž jsme se zmiňovali na začátku tohoto článku. Tou nejbližší jsou Vánoční dílny 29.11.2011
s Dnem otevřených dveří 30. listopadu a následně pak Vánoční jarmark v sobotu 3. prosince. Srdečně Vás všechny
zveme.
Eliška Petrášová, ředitelka školy
Z činnosti klubu seniorů.
V letošním roce se v obci začal formovat klub aktivních důchodců otevřený všem seniorům z obce. Tento nový klub,
s paní Martou Bouchalovou, jako hlavní organizátorkou,
uspořádal pro zájemce důchodového věku dva celodenní
zájezdy. Prvním z nich byl v dubnu zájezd do Luhačovic.
Navštívili společně Slavnost svěcení lázeňských pramenů,
prošli si lázeňské městečko s kolonádou. Odpoledne,
protože bylo deštivé a chladné počasí si prohlédli zámek
ve Vizovicích s bohatými interiéry. Při dalším, tentokrát
listopadovém zájezdu do Kroměříže absolvovali prohlídku
tamního zámku, prošli se Podzámeckou zahradou a
následovala prohlídka Květné zahrady s průvodcem. Při
obou zájezdech vždy byl dostatek volna pro odpočinek a
možnost posezení při obědě nebo možnost jiného
individuálního programu. Kromě těchto měli zájemci další
společné výlety po okolí, některé byly cyklistické, jiné
kombinované podle schopností a zájmu účastníků. Jedním z nich, a to velmi vydařeným, byl i výlet do Lipníku n.B.
Zdatnější důchodci jeli trasu na kolech, ostatní
linkovým autobusem. Na náměstí se obě skupinky
spojily a absolvovaly komentovanou prohlídku města.
Od průvodkyně z informačního centra se dozvěděli
spoustu nových zajímavostí z míst, o kterých si většina
z nás myslí, že je důvěrně znají. Jindy zase ryze
cyklistickou vyjížďkou po trase cyklostezky byl výlet
do přerovského parku Michalova s prohlídkou nově
otevřených skleníků. Program klubu aktivních důchodců
lze přizpůsobovat zájmu a kondici seniorů. Podáváním
svých návrhů si náplň činnosti klubu důchodci sami
vytváří. I pro příští rok plánují další aktivity. První
z nich bude Povánoční posezení u kafíčka 5. ledna od 14
hodin v knihovně, které je vhodné i pro méně pohyblivé.
Zvou mezi sebe všechny, co mají kolektivního ducha.
Při předvánoční besedě s důchodci letos spoluobčané měli možnost oslavit s naší nejstarší občankou paní Brázdovou
její krásné 99. narozeniny. Kapela jí zahrála sólo, nechyběl ani přípitek. Přejeme paní Brázdové jménem všech
spoluobčanů, aby jí neubývala její vitalita, těšila se dobrému zdraví a mohla se stále zabývat svými koníčky –
zejména květinami.
Na začátku září proběhl v obci Kurz počítačové gramotnosti „Senioři komunikují“ z prostředků nadace Václava a
Lívie Klausových určený pro cílovou skupinu senioři v důchodovém věku. Zájem projevilo 11 uchazečů.

Výročí osobností Radslavic – 1.pololetí 2012
7.1. 1862, před 150 lety, se narodil v Ivani u Tovačova Josef Zikmund. Po studiích na středních školách v Olomouci a
Přerově začal studovat na teologické fakultě v Olomouci. Po dvou letech studia zanechal, složil zkoušky učitelské
dospělosti a dal se na učitelskou dráhu. Vystřídal řadu obecných škol, nejprve jako podučitel, později jako nadučitel.
Působil v Pavlovicích u Nezamyslic, Tvorovicích, Vrchoslavicích, Kojetíně, Říkovicích a od r. 1899 v Polkovicích.
Odtud přešel v r. 1912 na uprázdněné místo nadučitele v Radslavicích, kde působil do svého náhlého úmrtí v r. 1922.
Jeho mladší kolega Stanislav Taufer na něj vzpomíná jako na člověka osvíceného, který se svým žákům snažil kromě
znalostí všípit víru v pravdu, dobro a lásku. Za 1. světové války byl nucen dva roky (pro nedostatek učitelů) učit sám ve
dvou třídách. Byl členem i funkcionářem TJ Sokol Radslavice. Zemřel náhle na mozkovou mrtvici 21.10. 1922 pochován
byl v Pavlovicích.
11.2. 1962, před 50 lety zemřel v nemocnici v Přerově Vojtěch Hošťálek. Narodil se 19.2. 1898 v Soběchlebích,
v rolnické rodině. V 18 letech byl odveden na frontu 1.světové války. Zde byl raněn do nohy a pro nedostatečné lékařské
ošetření o nohu přišel. Po návratu z války absolvoval mlékařskou školu v Kroměříži a počátkem r. 1920 nastoupil do
mlékárny v Radslavicích jako účetní a posléze se stal správcem mlékárny. V r. 1940 byl jmenován technickým ředitelem
mlékárny. Pod jeho vedením se mlékárna postupně rozšiřovala a modernizovala a náležela vždy k předním moravským
mlékárnám.
Za okupace byl zapojen do odbojové organizace „Obrana národa“, 1.3. 1943 zatčen a pak vězněn v koncentračním táboře
Dachau, odkud se vrátil po osvobození. Vrátil se pak do ředitelské funkce, které byl zbaven tehdejší politickou mocí
v květnu 1950. Pak pracoval až do odchodu do důchodu v Jutě Přerov.
Po příchodu do Radslavic v r. 1920 se stal členem TJ Sokol Radslavice a od r. 1922 byl členem výboru v TJ v různých
funkcích, přičemž od r. 1934 do rozpuštění Sokola v r. 1941 byl starostou TJ a včele TJ zůstal po obnově Sokola v r. 1945
a to do května 1950, kdy rezignoval. Za záslužnou veřejnou i hospodářskou činnost v obci mu byla v r. 1997 udělena cena
obce – medaile Fr. Slaměníka.
Miroslav Hošťálek se narodil 15.2. 1927 v Radslavicích, jeho otec byl vedoucí zaměstnanec Družstevní mlékárny.
Trojtřídní obecná škola pod panem řídícím Sehnalem nebyla pro něj první zkouškou života, tou byla přijímací zkouška na
přerovském reálném gymnáziu v r. 1938. V březnu 1939 vpochodovala do Přerova německá armáda, byla zrušena
vlastivěda a zavedeno dvojjazyčné vyučování i v matematice. Budovu gymnázia obsadila německá armáda. Do šesté třídy
se nedostal, byli „totálně nasazeni“ k tzv. Technische Nothilfe v Brně a Ostravě, opravovali po bombardování zničené
centrální vodovodní vedení. V dubnu 1945 se rozhodli utéct a vrátit se na gymnázium, kde museli během jednoho roku
zvládnout látku za dvě třídy a k tomu maturitu. Po maturitě v r. 1946 se zapsal na Vysokou školu obchodní v Praze, prošel
dvěma vlnami prověrek, což bylo vylučování ze studia dětí tzv. „třídních nepřátel“, což byli podle tehdejší politické
terminologie podnikatelé, živnostníci atd. Jako formální záminka bylo nesplnění patřičného počtu zkoušek. V r. 1950 byl
zatčen a pro tzv. protistátní činnost odsouzen na 17 roků vězení. Po více než 10-ti letech byl na amnestii propuštěn. 9 a
1/2 roku musel pracovat v Jáchymovských dolech pod zemí. Po návratu do Radslavic nastoupil do Přerovských strojíren,
kde se vyučil svářečem. Po 5-ti letech odešel do Výstavby dolů v Ostravě, kde pracoval do r. 1968. Od jara 1968, kdy
vzniklo Pražské jaro, byl činný ve Výboru pro lidská práva a v K 231, což byla organizace bývalých politických vězňů.
Po obsazení republiky vojsky Varšavského paktu se dostal do Vídně. Zprvu pracoval fyzicky u různých firem a po roce se
přihlásil na konkurz k tehdy největšímu výrobci kancelářských strojů – firmě Olivetti, kde pracoval do 67 let. Nyní je
v důchodě a žije zde s rodinou.
Příspěvek pí. Libuše Mořkovské
Dne 22.11.1916 se v Radslavicích narodil pan Miroslav Mořkovský. Navštěvoval zdejší školu a byl velkým radslavským
patriotem. Od roku 1954 byl členem Národního výboru, byl rovněž autorem prvních plánů na rekonstrukci stodoly domu
č.48 na tělovýchovný, kulturní a společenský stánek v obci. Jako cvičitel se věnoval v Sokole mládeži, v pozdějším věku
se na rozvoji Sokola podílel i organizačně. Roky byl předsedou oddílu kopané, poslední pak ve funkci pokladníka. Za
aktivní činnost se mu dostalo ocenění nejen od obce, ale i na regionální úrovni. Další koníček, kterému se obětavě
věnoval, byla myslivost. V Mysliveckém sdružení Radslavice působil jako hospodář. Pro ochranu přírody a zvěře
obětoval svůj volný čas a do těchto aktivit zapojil i celou rodinu. Dalším spolkem, do kterého se zapojil, byl Sbor
dobrovolných hasičů, pro něž projektoval HZ, která slouží nejen hasičům dodnes. Veškerého dění v obci se nejen
účastnil, ale byl i častým organizátorem akcí. Byl zkrátka radslavčák tělem i duší, měl spoustu plánů, jak zlepšit vzhled
obce a zpříjemnit život jejím obyvatelům. Bohužel nemoc a následná smrt 16.11.1974 mu nedala možnost všechny jeho
nápady a plány realizovat. Díky za to, jaký byl a co pro svou obec udělal, vyjádřili občané hojnou účastí při jeho
posledním rozloučení. V listopadu letošního roku by se dožil 95 let.

Pozvání
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise - Děti a mládež v pondělí 26.12.2011 od 9,00 hodin
v Kulturním domě. Přihlášky budou přijímány nejpozději do 8:45 hod. Soutěžící budou rozděleni do tří
kategorií: I. kat do 9 let, II.kat. 9-12 let, II.kat. 12-15 let. Míčky zajistí pořadatel, ostatní vybavení vlastní.
Dospělí v pondělí 26.12. 2011 od 14. hod. v Kulturním domě. Přihlášky přijímáme telefonicky na č.723581316,
v knihovně na č. 724 193 799, e-mailem obec@radslavice.cz, nejpozději v den soutěže do 13:30 hod v KD.
Kategorie: 15-30 let, 31-50 let, nad 50 let. Míčky 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.

