Radslavské noviny

95

Toto číslo vyšlo v říjnu 2012
Vydává Obec Radslavice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 12.zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 19.9.2012 za
přítomnosti 14-ti Zastupitelů a kromě tradičně projednávaných bodů bylo zaměřeno především na
schválení Rozpočtového opatření obce č.6 a majetkoprávní záležitosti. Úvodní část byla věnována zhodnocení akcí od
minulého zasedání ZO starostou obce, z něhož vyjímáme:
Nejvýznamnější, nejdůležitější a současně nejnáročnější záležitosti uplynulého období se vztahovaly k soutěži Vesnice
roku. Krátce po minulém zasedání ZO byla zveřejněna informace o vítězství naší obce v soutěži „Vesnice roku 2012
v Olomouckém kraji“. Vznikla nám tím povinnost uspořádat slavnostní předání cen, které se uskutečnilo 27.července
v dopolední části zhruba pro 200 pozvaných hostů, odpolední část pak byla spojena s následnou oslavou a kulturním
programem pro občany obce. Vítězstvím v krajském kole soutěže jsme se kvalifikovali do soutěže celostátní, čímž nám
vyvstal další úkol a to připravit ve spolupráci se spolky a společenskými organizacemi program a obec co nejlépe dne
5.září 2012 představit celostátní komisi. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se v této záležitosti jakkoliv
angažovali a obec prezentovali. Završením celého 3 měsíčního snažení se o co nejlepší prezentaci obce pak bylo
vyhlášení výsledků celostátního kola v sobotu 15.září v Luhačovicích, kam obec vypravila i zájezdový autobus. Přestože
se nakonec naše obec na prvních třech místech neumístila, je celé naše působení v soutěži jistě velkým úspěchem.
Mimo aktivit v rámci „Vesnice roku“ běžel další běžný provoz obce a akce, ze kterým vyjímáme to nejpodstatnější.
Víceúčelové hřiště na školní zahradě – další úpravy herních prvků v ní a osazení dvou nových fittness strojů pro cvičení
dospělých.
Modernizace kuchyně ZŠ a SMŠ Radslavice – byla podána žádost o dotaci ve 4.výzvě LEADER MAS
Cyklostezka Radslavice - Grymov – podepsána smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP a začátkem července zahájeny
stavební práce při její výstavbě.
Chodník Na Návsi – dopracována a podána žádost o dotaci na ROP Střední Morava.
Cyklostezka Radslavice - Sušice – po sdělení o přidělení dotace ze SFŽP, dopracována technická dokumentace,
dokončeny majetkoprávní záležitosti, podána žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu a na Stavební úřad MÚ
Přerov podána žádost o územní rozhodnutí.
Cyklostezka Bečva – technická dokumentace pro průchod cyklostezky pod Grymovským mostem projednána s Povodím
Moravy
Chodník Přerovská-Nová – zpracována studie řešení a objednáno dopracování dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení
Zateplení Obecního úřadu – podána žádost o dotaci ve 35.výzvě OPŽP na Státní fond životního prostředí
Kanalizace a ČOV – majetkoprávní dořešení stavby, realizováno druhé odlehčení z komory OK1, úprava výletního
objektu prvního odlehčení
Propojení obecního vodovodu na VaK – vydáno územní rozhodnutí a schválen Dodatek č.1 ke Smlouvě s VaK Přerov.
Rada obce dále projednávala a seznamovala se s úkony a rozhodnutími ke stavebním akcím v obci, schválila výpověď
smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou SITA CZ s.r.o. a rozpočtové opatření č.4/2012, zapojila obec do aukce
na odběr el. energie a plynu s následným uzavřením smlouvy o dodávkách a uzavřela nájemní smlouvy na pronájem
některých obecních pozemků, užívaných pro zemědělské účely.
V další části zasedání ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2012 podle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 935 000 Kč, na straně výdajů o 1 152 333 Kč. Financování o
217 333,- Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2012 činí po úpravách příjmy 14 759 907,-Kč, financování 1 016
333,-Kč a výdaje 15 776 240,- Kč.
V části projednávání majetkoprávních záležitostí Zastupitelstvo obce dále schválilo:
- vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Radslavice na zajištění předfinancování a spolufinancování projektu
„Vybudování cyklostezky Radslavice – Sušice v trase Jantarové stezky“ ve výši 3,5 mil. Kč po dobu jeho realizace
v letech 2013-2015
-záměr přijetí úvěru nebo půjčky k zabezpečení financování akce „Vybudování cyklostezky Radslavice
Sušice v trase Jantarové stezky do částky 3,5 milionu Kč se splatností do 4 let
-Smlouvu o partnerství a spolupráci při realizaci projektu „Vybudování cyklostezky Radslavice – Sušice v trase
Jantarové stezky“ s obcí Sušice
-Smlouvu o partnerství a spolupráci při realizaci projektu „Vybudování cyklostezky Radslavice – Grymov v trase
Jantarové stezky“ s obcí Grymov
-Plánovací smlouvu k technické infrastruktuře v ul. Sportovní s Liborem Zichem, Daliborem Zichem a René Zichem
-Pověření Radě obce schvalovat plánovací smlouvy s dalšími stavebníky v ulici Sportovní
-Veřejnoprávní smlouvu se společností Sport centrum Morava, s.r.o., se sídlem Brno, Křenová 19, PSČ 659 00 na
užívání účelových komunikací obce k přepravě štěrkopísku z lokality Topolík dle upraveného návrhu.
-Dodatek č.1 ke smlouvě s VaK Přerov o vzájemné spolupráci při výstavbě vodohospodářských zařízení a Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o dodávce a odběru vody se společností Vodovody a kanalizace Přerov.

Informace pro občany Sběr a ekologická likvidace rostlinných olejů. V minulém čísle RN jste byli informováni
o tom, že se obec na základě nabídky firmy Galati Morava s.r.o., přihlásila do projektu
zaměřeného na sběr a ekologické zpracování rostlinných olejů z domácností a veřejných
stravoven, v našem případě školní jídelny. Dle smlouvy firma přistavila na dvůr OÚ
speciální nádobu o objemu 1000 l, do které mohou občané odevzdávat již téměř půl
roku rostlinný olej z domácností s jedinou podmínkou a to nemíchat použitý rostlinný
olej s ostatními odpadními tuhými tuky z kuchyní. Skutečnost je bohužel taková, že
obrovská nádoba na dvoře OÚ zeje prázdnotou a rostlinné oleje jsou nadále v domácnostech likvidovány neekologicky.
Znovu proto tuto službu pro občany připomínáme a zveřejňujeme termíny sběru a to vždy v sobotu od 10,00 do 11,30
hod. v termínech shodných pro odběr stavebního odpadu a železa, to je 13.10, 10.11 a 8.12.2012, případně po dohodě
s pracovníky OÚ kdykoliv.
Dále spoluobčany žádáme, aby do nově instalovaných kontejnerů u hřbitova odkládali pouze odpad z něj a to v roztřídění
-hnědý kontejner- pouze rostlinný odpad ze hřbitova /seznam uveden na kontejneru/
-černý kontejner- všechen ostatní odpad ze hřbitova /věnce a kytice s dráty, umělohmotné kalíšky atd/.
Upozorňujeme spoluobčany, že tyto prostory jsou monitorovány.
Vodné a stočné - Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na obecním úřadu ve dnech 25.10. – 10.11.2012.
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. Současně bude vybírána platba za uložení stavebního
odpadu na dvoře OÚ za období 11/2011 – 10/2012. Případně lze doplatit i všechny předchozí nedoplatky
Informace z knihovny Letošní hody byly pro občany a jejich hosty obohacené o tyto aktivity:
V sobotu 29. září od 15 hod. a v neděli po dopolední slavnostní mši proběhla u příležitosti oslav 80. výročí posvěcení
kostela svatého Josefa v Radslavicích prohlídka kostela s výkladem. Historické události s kostelem spojené připomenula
Mgr. Martina Trumberová.
Dvoudenní výstavu panenek v háčkovaných oděvech zhotovených na motivy historických událostí či příběhů, ale i
současných výjevů ze života mohli občané navštívit v sobotu a v neděli. Panenky byly naaranžované do tematických
skupin jako Cukrárna, Hudební odpoledne v období rokoka, Loupežníci v baroku, Vánoce v empíru, Svatební salón,
Nebe, Peklo a další. Své výrobky k nám na naše pozvání přivezly autorky Simona Mecerododová a Kateřina Citová.
Výstava se konala za finanční podpory Olomouckého kraje.
V průběhu výstavy v kinosále byl v neděli odpoledne promítán filmový záznam pořízený v Radslavicích 27. července při
slavnostním předávání cen soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2012.
V knihovně sbíráme vršky od PET lahví, které mohou pomoci malé nemocné Klárce ze Zlína, ta potřebuje různé
rehabilitační pomůcky, které jsou finančně náročné. Proč nepomoci, když je to tak jednoduché,... Pokud si tohle řeknete
také, můžete vršky přinést do knihovny, zajistíme předání. Každý vršek se počítá,,, každý vršek udělá obrovskou radost...
V listopadu budeme vždy v pondělí od 17 hodin v knihovně s dětmi vyrábět dárkové krabičky. Cena za materiál na jednu
krabičku 3,- Kč.
Klub aktivních důchodců pořádal 20.září „Kurz přípravy a pečení z listového těsta“. Pod vedením paní Aničky
Janáčkové se ženy naučily zadělávat si listové těsto a z něho pak upéct oblíbený moučník – trubičky plněné bílkovým
sněhem. Závěr patřil ochutnávce a plánování aktivit klubu důchodců pro další období.
Naše cvičenky Zumby Gold z řad důchodkyň účinkovaly 1.října se svým tanečním číslem v programu osvětové
a vzdělávací akce "Senior symposium" v Klubu Teplo pořádaném Magistrátem města Přerova. V Radslavicích předvedly
novou taneční sestavu při besedě s důchodci.
Ve čtvrtek 18.10.2012 při zájezdu do Jiříkova navštívili důchodci Pradědovu galerii s velkým množstvím vyřezávaných
dřevěných soch a Arboretum Makču Pikču v Pasece. Počasí přálo, byl krásný podzimní den, výlet se vydařil.
Ve čtvrtek 25. října klub pořádal pro své členky ale i pro veřejnost kurz tvoření vypichovaných vánočních věnečků.
Reklamní předměty obce V souvislosti se soutěží Vesnice roku 2012 se rozšířilo spektrum reklamních předmětů obce,
které je možné za nákladové ceny zakoupit na obecním úřadu. K dosud nabízeným keramickým hrníčkům a štamprlím
přibyla 3dcl sklenice s uchem, pohlednice a igelitová taška. V doprodeji je k dispozici rovněž tričko s emblémem Vesnice
roku. K distribuci je také připraveno CD se záznamem slavnostního vyhlášení Vesnice Olomouckého kraje 27.7.2012
v Radslavicích.

Z činnosti ZŠ a SMŠ
Ani se nechce věřit tomu, že nejen prázdniny, ale i první měsíc nového školního roku je za námi. Není se čemu divit,
vždyť jsme se do práce vrhli rovnýma nohama a na rozkoukání nebylo příliš času. Naši prvňáčci jsou už ve škole jako
doma a nikdo by v nich nehledal vyplašené a stydlivé začátečníky. Zvykají si na nové prostředí, nové tváře a především
na povinnosti, kterých byli v mateřské škole uchráněni. Dostali mnoho krásných učebnic i pěkné pomůcky, aby se jim
dobře pracovalo. Také jejich starší kamarádi museli odhodit bezstarostnost prázdninových dní. Během zářijového
opakování učiva z minulého ročníku měli sice dost času na „rozběh“, ale v říjnu už začnou naostro s novým učivem,
které se pedagogové školy snaží podávat zajímavou a pestrou formou. Slouží jim k tomu mnoho nových učebních
pomůcek, které škola mohla zakoupit díky zapojení do projektu „EU peníze do škol“, jenž bude začátkem příštího roku
ukončen. Celým letošním školním rokem nás budou provázet práce související se dvěma projekty mezinárodní
spolupráce škol. Druhý ročník dvouletého projektu Comenius – Euro School Links jsme zahájili bilaterálním mítinkem s
polskými partnery, který se uskutečnil ve dnech 17. – 22. září. Během něj naši polští přátelé navštívili Adršpach a Prahu.

Odtud ve čtvrtek 20. září přicestovali do Radslavic, kde se ubytovali v hostinci Pod kaštany. Pátek patřil programu ve
škole s prezentacemi, workshopy a sportovnímu turnaji škol. Ve druhé části dne jsme pro ně zorganizovali výlet na
Dlouhé stráně, naši unikátní přečerpávací vodní elektrárnu.
V rámci jiného projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme hranice“, letos naši žáci spolu s polskými
kamarády ze Zlotniků budou zpracovávat téma Cesta časem. Hlavním cílem je výuka nových uměleckých dovedností –
práce s hlínou - ve workshopech. Výstupem těchto dílen bude soubor prehistorických zvířat. Za tímto účelem odjela ve
středu 26. září třicetičlenná skupina dětí a pedagogických pracovnic do polských Zlotnik na již druhou přátelskou
návštěvu. Polští partneři pro nás připravili opravdu bohatý program, který ničím nezaostal za tím minulým. Pro děti byla
nejatraktivnější návštěva Jura Parku, kde nebyly jen přihlížejícími návštěvníky, ale staly se i aktivními badateli. Dovezly
si dostatek keramické hlíny ke tvoření, ale i výčet úkolů, které budou v průběhu roku plnit. Na konci projektu v měsíci
červnu u nás přivítáme naše přátele z Polska. Setkáme se s nimi v Čekyni na ŠvP, kde společně projekt zakončíme.
Mgr .Eliška Petrášová a Mgr. Václava Hanáková
7. ročník CENA RADSLAVIC - V sobotu 15.9.2012 uspořádal Sportovně střelecký klub Radslavice další ročník
střelecké soutěže pro mládež ve střelbě ze vzduchové pušky vleže. Pořadí nejlepších bylo následující : Kategorie do 10 let
1. Hradil Marek, 2. Skopal Lukáš, 3. Vránová Martina, 4. Neckář Adam, 5. Švitelová Anna všichni Radslavice. Kategorie
11 - 12 let : 1. Seidlová Ivana, Radslavice, 2. Sléžka Vít, Velký Újezd. Kategorie 13 - 14 let : 1. Švitelová Marie,
Radslavice, 2. Petráš Ondřej, Radslavice
Smíšená stezka Radslavice – Grymov V těchto dnech vstupují do finiše stavební práce na letošní investičně největší akci
obce Radslavice – „Vybudování cyklostezky Radslavice –
Grymov v trase Jantarové stezky“. Na její realizaci je uzavřena
Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu Střední Morava v částce 4 890 655,- Kč. Celkové
náklady projektu jsou plánovány ve výši 6 993 722,50 Kč. O
nutnosti a prospěšnosti akce se její zhotovitel ke své malé
radosti přesvědčuje v podstatě již od samého zahájení
stavebních prací, neboť i rozpracovaná trasa poskytuje
cyklistům lepší podmínky pro jízdu než přilehlá silnice III/43415. Veškeré stavební práce budou ukončeny do 30.11.2012
a po následné kolaudaci bude 1,5 km dlouhá stezka plně k dispozici všem cyklistům, chodcům i bruslařům.

Pozvání
Sociální komise zve všechny seniory na další z tradičních podzimních setkání v KD, které se uskuteční v pátek
23.11.2012. K tanci a poslechu bude hrát dechovka ze Sušic -Moravská Veselka, občerstvení je zajištěno.
Mikulášská nadílka. V neděli 2.prosince 2012 bude opět obdarovávat Mikuláš naše děti dárečky. Poukázky na
dotované balíčky pro radslavické děti do 15 let lze zakoupit od 5. do 19. listopadu na Obecním úřadě nebo v knihovně.
Cena za poukázku 50,- Kč (hodnota balíčku 100,- Kč). Každé dítě může dostat jeden balíček. Ostatní děti mohou dostat
poukázky na balíčky za plnou cenu. Po datu ukončení prodeje bude účtován příplatek 50,-Kč.

28.říjen Památný Den vzniku samostatného československého státu uctíme 28. října 2012 v 17 hod.
lampiónovým průvodem od obecního úřadu k Pomníku Svobody, po slavnostním projevu místopředsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vystoupí žáci ZŠ, závěr bude patřit ohňostroji. Klub důchodců tentokrát
připraví i něco na zahřátí.
Tygříci TJ Sokol zvou všechny děti a své příznivce na společenskou akci „Ať žijí duchové“, která se uskuteční
v sobotu 17.11.2012 od 15,00 hodin v Kulturním domě
v Radslavicích.
Blahopřání k významnému jubileu
V těchto dnech se poprvé v historii obce dožila významného životního
jubilea - 100 let naše občanka a rodačka,
paní Matilda Brázdová.
Jubilantka se narodila dne 6.10.1912 v Radslavicích, kde s výjimkou
několika let, kdy pobývala v Kostelci u Holešova, strávila celý svůj
život. Zde si také s manželem postavili rodinný dům, kde společně
vychovali 2 děti a radosti si užívá i se 4 vnoučaty a 7 pravnoučaty.
Paní Brázdová pracovala v mlékárně v Radslavicích a dlouhou dobu také
v Meoptě Přerov.
V Radslavicích žije dodnes , obklopena laskavou péčí svých nejbližších.
Jménem všech spoluobčanů paní Brázdové
srdečně blahopřejí
zastupitelé obce a přejí zdraví, spokojenost a veselou mysl.

Poděkování
Obecní úřad tímto děkuje paní Marii Hábové za poskytnutí sazenic „afrikánů“ na výsadbu betonových květináčů před
kulturním domem.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem příznivcům za zaslání hlasu a podporu v soutěži „RWE Dobrovolní hasiči roku
2012“ o nejlepší sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů v kategorii „Nejlepší sbor dobrovolných hasičů“. Vaši

zásluhou se probojoval do finálové trojice a je pozván na slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskuteční ve čtvrtek
8.listopadu 2012 v OREA Hotelu Voroněž v Brně. Věříme, že Vaše podpora bude přetavena v ten nejcennější a
nejblyštivější kov.
Olomoucký kraj v letošním roce poskytl Obci Radslavice z dotačního titulu „Příspěvek na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení Jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouckého kraje 2012“
dotaci ve výši 84.000,- Kč. V souladu s podanou žádostí za ně byly pořízeny zimní
pneumatiky na zásahová vozidla CAS K24 LIAZ a DA 12 A31, vzduchová tlaková
kompozitní láhev k dýchacímu přístroji Dräger PA 90, záchranný člun a bude
provedena revize vyprošťovacího zařízení Narimex a oprava čerpadla CAS K24
LIAZ. Poskytnutý příspěvek tvoří v souladu s Pravidly pro jeho poskytnutí max.
50% vynaložených nákladů.
Personální kronika 1. pololetí 2012
Narození:
Přihlášeni:
Radová Nela, U Mlékárny 108
Malinová Bronislava, Slaměníkova 73
Haluzík Matouš, Trávník 137
Malina Lukáš, Slaměníkova 73
Petr Tomáš, Dolní 117
Rada Martin, Slaměníkova 97
Stoklásková Martina, Přerovská 165
Kovač Pavel, Přerovská 165
Odhlášení:
Kratochvíla Jiří, Přerovská 165
Horká Martina, Školní 3
Kratochvílová Danuše, Přerovská 165
Horký René, Školní 3
Krátký Michal, Široká 239
Horká Sabina, Školní 3
Procházková Petra, Školní 111
Horký Adam, Školní 3
Šimara Matěj, Školní 111
Úmrtí:
Bija Michal, V Zahradách 262
Jiříková Marie, Přerovská 164

Společenská rubrika 2.pol. roku 2012 - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2012 dožívají:
55 let
Lon Vladimír
Krutil Jaromír
Krejčí Alena
Sušen Bedřich
Lakomá Eliška
Šindler Miroslav
Kořenková Danuše
Haflant Jaroslav
60 let
Caletka Jindřich
Haluzíková Marie
Bednařík Antonín
Zajac Ladislav
Midrlová Ludmila
65 let
Paliderová Helena
Neckář Jiří
Lukáš Ladislav
Navrátilová Marie
Šenková Eva

254
237
199
177
238
135
142
240
172
137
168
138
195
203
230
201
129
306

70 let
Valenta Vladimír
Bednařík Josef
Knop Jaroslav
75 let
Sušeňová Marie
Hábová Marie
Gela Josef
80 let
Herníková Marta
81 let
Hába Zdeněk
Kundrát Jaroslav
Pavlištíková Zdeňka
Herník Vítězslav
82 let
Hrabalová Ludmila
Skácelík Augustin
83 let
Lukášová Drahomíra

141
205
36
71
186
93
190
186
85
183
190
7
166

84 let
Jemelka Karel
Kytlicová Hedvika
85 let
Valentová Marie
Novák Antonín
Kuča Svatopluk
86 let
Váňa Josef
Hradilová Anna
87 let
Caletková Anna
Smětáková Marie
Lon Vladimír
92 let
Pechová Marie
Šindlerová Františka
100 let
Brázdová Matilda

168
173
181
138
60
167
101
172
40
14
13
294
176

34

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě
Rozlosování fotbalových soutěží podzim 2012
I.B tř. - skupina A - PODZIM 2012

DOROST - OP - PODZIM 2012
Odjezd

Ne 28.10. Hranice

-

Radslavice

Odjezd

14,30 13,00 So 27.10. Bělotín

Ne 4.11. Radslavice - Kostelec n.H 13,30
Ne 11.11. Radslavice - Pivín

13,30

Ne 18.11. Mostkovice - Radslavice

13,00 11,30

Ne

-

Radslavice 14,30

4.11. Radslavice - Lověšice

10,30

13,00

