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Toto číslo vyšlo v dubnu 2013
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 14. zasedání Zastupitelstva obce bylo svoláno především za účelem
schválení Smlouvy o přijetí úvěru č.0378271419 s Českou spořitelnou a.s. ve výši 3,5 mil. Kč na
financování akce „Vybudování cyklostezky „Radslavice-Sušice“ v trase Jantarové stezky“, jejíž výstavba bude
zahájena v polovině roku 2013.
Koncem roku 2012 byl vydán kolaudační souhlas na první část propojení obcí Grymov-Radslavice-Sušice
cyklostezkou a to na část Radslavice – Grymov. Po provedení zápisu do katastru nemovitostí bylo proto možné zahájit
majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků tak, jak bylo stanoveno ve smlouvách o smlouvách budoucích s
vlastníky dotčených pozemků.
V rámci projednávání bodu majetkoprávní záležitosti byl schválen návrh na prodej pozemku p.č. 754/132 ing.Michalu
Ptáčkovi a Haně Zámorské a odsouhlaseno zrušení usnesení z 13.zasedání ZO, na kterém bylo schváleno podání
žádosti v dotačním titulu č.1 POV Ol.kraje na rok 2013. Z následně schválených pravidel pro čerpání dotace totiž
vyplynulo značné omezení možnosti jejího využití. Námi předpokládané využití dotace na opravy sociálního zařízení v
KD, případně výměny oken v budově OÚ, není možné.
Vzhledem k velmi špatnému stavu komunikace přes naši obec byl Radě obce uložen úkol zabývat se stavem
komunikace II/434 přes Radslavice.
15.zasedání ZO se pak věnovalo především ekonomickým záležitostem - účetní závěrce roku 2012, závěrečnému
účtu obce za rok 2012, návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2015, rozdělení finančních
příspěvků neziskovým organizacím a spolkům v obci. Úvod ovšem tradičně patřil kontrole usnesení a zhodnocení
činnosti a akcí od začátku roku 2013, z níž vyjímáme.
Na minulém zasedání Zastupitelstva byl Radě obce uložen úkol zabývat se dlouhodobě špatným stavem komunikace
II/434 přes obec Radslavice a podniknout u Olomouckého kraje jako majitele a správce výše uvedené komunikace,
nezbytné kroky pro nápravu stávajícího stavu. Rada obce se uloženým úkolem zabývala, problematiku projednal
starosta obce dne 25.února 2013 na osobním jednání s ved. odboru dopravy KÚ ing.Růžičkou, nám.hejmana
ing.Mačákem i ředitelem SSOK ing.Babničem. Od všech zúčastněných byl ujištěn o znalosti stavu a snaze o sjednání
nápravy. Byla poskytnuta informace o sporu SSOK s ŘSD ve věci oprav komunikací po výstavbě D1 a snaze o
dokončení dalších úseků včetně naší obce. Při jednání byla opětovně požadována rekonstrukce silnice 43415
Radslavice – Grymov. Byli jsme ujištěni, že její příprava zdárně pokračuje.
Cyklostezka Radslavice – Grymov: ve stanoveném termínu byla poskytovateli dotace předložena žádost o platbu, ze
strany poskytovatele dotace byla potvrzena korekce dotace ve výši 10%. Naše advokátní kancelář v tuto chvíli
připravuje podklady pro získání této částky od firmy zabezpečující výběrové řízení na zhotovitele. Na stavbu byl vydán
kolaudační souhlas a průběžně probíhalo majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.
Revitalizace Návsi: regionální rada zrušila 32.výzvu, v níž jsme žádali o dotaci na tuto akci. Následně byla vypsána
analogická 40.výzva s upřesněnými podmínkami pro žadatele. Na jejich základě Rada obce rozhodla o rozšíření
projektu až po objekt základní školy a k dopracování projektové dokumentace byl uzavřen dodatek smlouvy.
Cyklostezka Radslavice – Sušice: pokračovala příprava akce, byly uzavřeny majetkové smlouvy s Povodím Morava a
Státním pozemkovým úřadem, vydáno územní rozhodnutí na stavbu a podána žádost o stavební povolení. Ve
stanovených lhůtách jsou na Úřad regionální rady předávány doklady pro dopracování žádosti, byla vypsána a
vyhodnocena výběrová řízení na provedení VŘ na zhotovitele a technický dozor investora.
Cyklostezka Bečva: po zajištění souhlasných stanovisek a uzavření majetkových smluv byl vydán územní souhlas pro
průchod cyklostezky pod Grymovským mostem, proběhlo jednání s městem Přerov o převzetí role investora této stavby
a projednána byla rovněž možnost její podpory Olomouckým krajem.
Zateplení OÚ: na základě nového ocenění prací a vyhodnocení rizik, rozhodla Rada obce o vrácení přiznaných podpor
z programu Zelená úsporám i OPŽP.
Vrt HVR 1, resp. propojení na VaK: bylo vydáno stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Ve vazbě na dokumentaci propojení vrtu v oblasti řízení provozu a desinfekce je nutné se připravovat na realizace do
10/2013
Plynovod Radslavice: RWE předložilo nový návrh na odkup zařízení bez přípojek, je připravováno veřejné projednání
za účasti zástupce RWE.
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a SMŠ Radslavice: byly zahájeny práce na realizaci akce, vypsáno a vyhodnoceno
výběrové řízení na výběr zhotovitele, technický dozor investora a vypsáno výběrové řízení na dodavatele technologie.
Kolumbárium hřbitov: provedeno zaměření hřbitova, objednáno vypracování projektové dokumentace, zahájeno kácení
zbylých tújí.
5.výzva LEADER MAS: návrh na opravu pravostranného chodníku v části ulice U Kostela po ZŠ, objednáno
zpracování projektové dokumentace a geodetické zaměření.
Hrob Františka Slaměníka na městském hřbitově v Přerově: jednání s vlastníkem hrobky, která je ve velmi špatném
stavu, správou městského hřbitova a městem Přerov se záměrem obce o převzetí hrobky a její následné rekonstrukce.

Rozpočet obce na rok 2013 byl navržen z rozpočtových příjmů a výdajů běžného účetního období, na straně příjmů ve
výši 18.390.400,-Kč a výdajů ve stejné výši, to je 18.390.400,-Kč. Součástí předloženého návrhu rozpočtu obce na
rok 2013 byl i rozpočtový výhled na roky 2014-2015.
Finanční příspěvky obce: Zastupitelstvo dále schválilo finanční příspěvky obce na podporu činnosti neziskovým
organizacím a spolkům
Schválilo: kupní smlouvu na pozemek p.č.754/132 mezi Obcí Radslavice a ing.Michalem Ptáčkem a Hanou
Zámorskou, směnu části pozemku p.č. 916/38, nově označenou jako p.č. 916/40 – orná půda za pozemky p.č. 877/39,
877/40 a 877/48, vše ostatní plocha v k.ú. Radslavice u Přerova mezi Obcí Radslavice a Mgr.Martou Ryšánkovou,
Grymov, plánovací smlouvu pro výstavbu RD v ul.Sportovní s manž. Lonovými,
podání žádosti ve 40.výzvě ROP SM pro opatření 2.3.1 Fyzická revitalizace území na akci „Revitalizace návsi Obce
Radslavice“, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na její předfinancování a financování ve výši 2,5 mil.
Kč a zajištění udržitelnosti projektu po dobu 5-ti let.

Informace pro občany

Dvůr OÚ – stavební odpad a železo rok 2013 – sobota 10.00-11.30 hod.:
27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2013: 19.4., 10.5., 31.5.,
21.6., 12.7., 2.8., 23.8., 13.9., 4.10., 25.10., 15.11, 6.12., 27.12.
Sběr nestandardního a nebezpečného odpadu: proběhne v sobotu dne 4.května

2013 v době od 9,00 do 10,00hod. Do velkoobjemových kontejnerů ve dvoře OÚ,
můžete odevzdat podlahové krytiny, lepenky, koberce, matrace, polystyrén, rozměrné
tvrdé a směsné plasty. Mobilnímu svozci před OÚ pak 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, mrazničky a pneu za poplatek a to z osobních automobilů za 20,-Kč a 100,-Kč za pneu z nákladních aut a
z traktorů, všechny bez ráfku. Žádáme spoluobčany, aby bez přítomnosti pracovníka OÚ žádný odpad před budovu
Obecního úřadu neodkládali!
Vodné a stočné - V době od 2.4. do 15.4.2013 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 10/2012 – 3/2013.
Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 24.4. – 10.5.2013. 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 pronájem obecních pozemků.
Veřejně prospěšné práce - obec v posledních letech každoročně využívá podpory Úřadu práce k zaměstnávání
uchazečů vedených v jeho evidenci k provádění sezónních prací na obci a k údržbě jejího majetku a zařízení. Zájemci o
zaměstnání v rámci VPP se mohou hlásit u starosty obce nebo na OÚ.
Prodej plynárenských zařízení - obec stále pokračuje v jednáních o odkupu plynárenských zařízení se společností
RWE. V návaznosti na získané informace a vzhledem k nezajištění vlastnického práva obce ke všem vybudovaným
přípojkám bude, zřejmě v druhé polovině května, (po potvrzení termínu zástupce RWE) svoláno druhé veřejné
projednání této problematiky za účasti zástupce RWE, který bude na místě schopen vysvětlit stanoviska a postupy
RWE v této záležitosti.
Tříkrálová sbírka 2013. V sobotu 5. ledna 2013 probíhala v Radslavicích již tradiční Tříkrálová sbírka, při níž
byla letos vybrána částka 25.141,-Kč, z toho 500,-Kč dar z Grymova. Celkově se v letošním roce koledovalo v
Přerově a 36 okolních obcích a výtěžek činí 690.980,-Kč. Celá částka byla odeslána na sbírkový účet Charity Česká
republika a po jejím přerozdělení se do Přerova vrátí 65% této částky. Oblastní charita Přerov použije tuto částku na
pomůcky pro paliativní péči, pro domácí hospicovou péči a rovněž na přímou pomoc rodinám v nouzi a podporu
charitních projektů. Oblastní charita Přerov i Obec Radslavice tímto děkují všem koledníkům pod vedením Václava
Šenka, Jarmily Svozílkové a Petra Prinze, kteří sbírku organizovali, i dárcům, kteří přispěli na pomoc lidem v nouzi u
nás i v zahraničí.
Jarní cena Radslavic . Soutěž SSK Radslavice ve střelbě ze vzduchové pušky mládeže v leže na 10 m se uskutečnila
dne 26.3.2013 v areálu střelnice. Pořadí nejlepších :
- Kategorie do 10 let : 1. Vránová Martina, 2. Bartlová Tereza, 3. Janek Daniel.
- Kategorie 11 až 14 let : 1. Seidlová Ivana, 2. Petráš Ondřej, 3. Sléžka Vít.
Poděkování. Ředitelka Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy v Radslavicích děkuje Všem sponzorům a
rodičům za věcné ceny do tomboly. Rodičům dále i za koupi lístků. Výboru SPZŠ za pomoc při organizování školního
plesu. Občanům z Radslavic za finanční přispění. Výtěžek z plesu bude využit ve prospěch dětí ZŠ a SMŠ Radslavice
na kulturní akce, soutěže, výlety ŠvP, dílny apod. Vážíme si toho, že i v takto nelehké době jste nám zůstali nakloněni.
Děkujeme.
Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy

Pozvání
Sociální komise pořádá pro seniory další setkání v KD a to v pátek 12.dubna 2013. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti svátku sv. Floriána autobusový zájezd na sv.Hostýn, který se
uskuteční v sobotu 27.dubna 2013. Odjezd od čekárny v 8.30 hod. Přihlášky všech zájemců přijímá p. Václav Kudrna,
Nová 220, do 23.dubna. Děti a mládež do 15-ti let zdarma.

Čarodějnice a čarodějové od TYGŘÍKŮ zvou všechny na předčasnou oslavu filipojakubské noci, která se
uskuteční v sobotu 27.dubna 2013 na "Skalnaté hoře"(fotbalové hřiště). Zaplane ABRAXASŮV OHEŇ. Občerstvení v
místě, dobrou náladu a masky s sebou.
Myslivecké sdružení Katová pořádá dne 4.5.2013 v areálu střelnice okresní přebor v myslivecké disciplíně K4
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici ve středu
8.května 2013 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.
Okrsek Prosenice je v letošním roce pořadatelem sportovní soutěže hasičských družstev okrsků Pavlovice a
Prosenice. Akce se uskuteční v sobotu 11.května od cca 10 hod. ve sportovním areálu TJ Sokol Prosenice.
Pietní akt, který se koná u příležitosti ukončení II.světové války, se uskuteční ve středu 8.května 2013 na místním
hřbitově od 19,30 hodin. Proslov přednese diplomat konzulátu Ruské federace v Brně. V případě příznivého počasí
bude tato akce pokračovat táborákem na školní zahradě.
Hry Mikroregionu Pobečví se uskuteční v sobotu dne 8.června 2013 v cukrovarské zahradě v Prosenicích.
Kdo by měl chuť reprezentovat naše obecní barvy, nechť se přihlásí do soutěžního družstva u předsedy KŠKT Lady
Veselé, nebo na OÚ. Není tolik důležitý sportovní výkon, ale hlavně smysl pro recesi, legraci a nesmí chybět snaživost.
Podrobnější informace před akcí na plakátech a webu obce.
17.Cyrilometodějské slavnosti se letos konají ve dnech 4.7. – 7.7.2013 a hlavními spoluorganizátory jsou Sbor
dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol. Slavnosti zahajují ve čtvrtek 4.7. slavnostním zasedáním ZO,
které bude zakončeno divadelním představením. V pátek 5.7. slavnosti pokračují výstavou hasičské techniky,
ukázkovým cvičením a taneční zábavou ve sportovním areálu TJ. Sobota je ve znamení oslav 100 let TJ Sokol s
dětskými soutěžemi a fotbalovými zápasy družstva mužů s Obecným fotbalovým klubem Raslavice a starých pánů
s FK Kozlovice. Neděle je vyhrazena oslavám 120 let hasičského sboru. Proběhne tradiční budíček s kladením věnců,
mše svatá, valná hromada sboru, odpoledne pak v areálu TJ Sokol proběhne již 13.Hasičské odpoledne, v rámci něhož
se uskuteční soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí a celý program završí Lidová veselice.
Beruška Racing Team Radslavice připravuje i v letošním roce soutěž mopedů a fichtlů „Žhavé rozety“. V pořadí již
6.ročník se uskuteční v sobotu 20.července 2013. Podrobnosti sledujte na http://www.beruskaracingteam.cz/.

Společenská rubrika 1.pol. roku 2013 - omlouváme se jubilantům, které jsme nezveřejnili v minulém čísle
Richard Stržanovský, Sušická 231 - 70 let, Eva Váňová, Přerovská 167 - 80 let. Gratulujeme a přejeme do
dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Personální kronika 2. pololetí 2012
Přihlášeni:
Kytlica Vladimír, Milada, Přerovská 173
Zemánková Karolína, Trávník 152
Boudová Kateřina, Na Návsi 6
Pekař Jaroslav, Sušická 161
Hájek David, Hana, Na Návsi 74
Hanus Jiří, Nová 212
Macíková Renata, K Hájku 352
Menšík Ladislav, Jonáš, Viktor, K Hájku 352
Odhlášení:
Hradil Tomáš, Školní 2
Zaoralová Šárka, Markéta, Přerovská 185
Umrian Ondřej, Přerovská 185

Narození:
Pavelka Šimon, V Zahradách 295
Bařina Lukáš, Sušická 110
Prinz Rostislav, Dolní 107
Guláš Robert, Na Návsi 103
Knichal Lukáš, Na Návsi 78
Josepčuk Michal, Trávník 104
Úmrtí:
Lukášová Drahomíra, Slaměníkova 34
Danielová Jana, Na Návsi 74
Mořkovská Zdeňka, U Mlékárny 108
Šindlerová Františka, Přerovská 294

Rozlosování fotbalových soutěží JARO 2013
I.B tř. - skupina A - jaro 2013
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Ne
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Ne
Ne
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-
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15,30
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15,00
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Ne
Ne
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Ne
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Ne

7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

Radslavice Lověšice
Radslavice Radslavice Vlkoš
Radslavice Křenovice Radslavice -

Bělotín
Radslavice
Ústí
Soběchleby
Radslavice
Du.Hranice
Radslavice
Troubky

12,30
16,00
13,00
13,00
14,00
13,30
14,00
13,30

14,45

12,45
12,15

Ne 26.5. Radslavice - Tovačov
So 1.6. Nezamyslice- Radslavice
Ne 9.6. Radslavice - Hranice
So 15.6. Kostelec n H.-Radslavice

16,30
16,30 14,45
16,30
16,30 14,45

Ne 2.6. VOLNÝ TERMÍN
Ne 9.6. Radslavice - Hustopeče
So 15.6. Újezdec Radslavice

Turnaje přípravek – JARO 2013
Starší přípravka
Mladší přípravka
Sobota 20.4.2013 Beňov
10,00 hod.
Sobota 20.4.2013
Sobota 4.5.2013 Kozlovice 14,00 hod.
Sobota 27.4.2013
Neděle 12.5.2013 Dolní Újezd 10,00 hod.
Středa 1.5.2013
Sobota 18.5.2013 Radslavice 13,00 hod.
Sobota 4.5.2013
Sobota 25.5.2013 Kozlovice 14,00 hod.
Neděle 12.5.2013
Sobota 8.6.2013 Beňov
12,00 hod.
Sobota 18.5.2013
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a SMŠ Radslavice uspěla se svou žádostí

13,30
13,30

Radslavice
Hranice
Kozlovice
Radslavice
Viktorie Přerov
Kozlovice

12,15

10,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
10,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.

o dotaci z Programu rozvoje venkova
v rámci IV.výzvy Leader a připravuje se v současné době na rekonstrukci školní jídelny, která se nachází v přízemí
budovy SMŠ. Projekt navazuje na dlouhodobý záměr školy a obce, jako zřizovatele příspěvkové organizace, na
postupné zlepšování materiálních a technických podmínek pro výchovu a výuku dětí a žáků v ZŠ a SMŠ.
Stavební úpravy jsou v budově ZŠ prováděny postupně již od roku 2004, kdy nejprve došlo k úpravě topného
systému z pevných paliv na vytápění plynem, následně roku 2005 pak k přestavbě v budově školy, kdy byla na místě
bývalé kotelny vybudována knihovna a informační centrum s polopatrem a sociálním zařízením. V 2009 byla
realizována největší stavební úprava budovy školy od jejího vzniku a to vybudování 2 nových počítačových a
jazykových učeben v půdních prostorách školy a zajištění bezbariérovosti v celém objektu rekonstrukcí schodiště a
vstupu do budovy, instalací speciální plošiny a výstavbou WC pro tělesně postižené. Tato stavební akce byla
zrealizována a financována především z dotace ROP Střední Morava.
Vzhledem k vyššímu počtu narozených dětí v obci v posledních letech a
tím vzniklé nedostatečné kapacitě předškolního zažřízení, došlo ve stejném
roce, na náklady z rozpočtu obce, k vybudování 3.oddělení v SMŠ.
Zatím poslední stavební akcí, realizovanou v areálu školských zařízení, je
zateplení obvodového pláště objektu ZŠ a výměna fasádních výplní otvorů
v roce 2011.
Projekt rekonstrukce školní jídelny řeší jen část školní kuchyně, do prostor
mateřské školy nijak nezasahuje. V rámci projektové dokumentace je
ponecháno stávající dispoziční uspořádání i určení jednotlivých místností s
výjimkou místnosti č.1.06 - hrubá přípravna zeleniny, která nahrazuje původní šatnu personálu školní kuchyně, která
bude přesunuta do II.NP. Dispoziční uspořádání školní kuchyně sestává z místností: kuchyně-varny, jídelny, skladu
potravin, chodby, hrubé přípravny zeleniny, úklidové komory, kanceláře a provozního WC. Realizace projektu vyřeší
problém současného velmi špatného technického stavu školní kuchyně, zabezpečí odpovídající pracovní i hygienické
podmínky pro přípravu jídel jak pro děti SMŠ, tak i pro žáky a pedagogické pracovníky Základní školy, seniory a
sociálně potřebné občany Radslavic . Stávající vybavení školní jídelny je staré v průměru 25 let a neodpovídá
pracovním ani hygienickým podmínkám pro školní stravování. Celkové náklady na výměnu technologií ve školní
jídelně činí 1,084 mil.Kč, z nichž 840.000,-Kč činí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, zbytek pak
hradí obec Radslavice ze svého rozpočtu jako zřizovatel školy..

Výstavba cyklostezky Radslavice - Sušice
Rovněž obec Radslavice byla úspěšná při podání žádosti o dotaci v rámci 31.výzvy MMR ČR, prioritní osy 1, oblasti
podpory 1.3 Bezmotorová doprava. Předmětný projekt úzce navazuje na projekt obce Radslavice z roku 2007
podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci dotačního programu podpory cestovního ruchu, v rámci kterého
byl vybudován nástup na cyklostezku „Putování Pobečvím a Záhořím“.
Záměrem současného projektu je výstavba druhé části regionálně významné stezky pro bezmotorovou dopravu
"Jantarová stezka" a to za účelem propojení obcí Radslavice a Sušice, která navazuje na právě dokončenou první část z
Grymova do Radslavic. Cílem je podpora vybudování kvalitní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu v trase
dálkové trasy Jantarové stezky pro účely každodenního využívání
v rámci produktivních činností i trávení volného času. Akce
přispěje k vybudování části páteřního úseku reg. významné
cyklostezky, bude řešena bezpečnost pohybu v předmětném úseku,
eliminace počtu cyklistů jedoucích po frekventované silnici II.třídy
a tím eliminace rizika vážných dopravních nehod a podpora
rozvoje cestovního ruchu v regionu. Cílovou skupinou jsou
obyvatelé obcí Radslavice a Sušice, MAS Moravská brána, ORP
Přerov, návštěvníci a turisté regionu. Projekt bude financován z ROP Střední Morava ve výši 70-ti % celkových
nákladů, které činí 3,8 milionů Kč, zbytek ve výši 30-ti % bude hrazen z rozpočtu obce.

