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Toto číslo vyšlo v srpnu 2007
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: Ve čtvrtek 28.června se uskutečnilo již páté zasedání zastupitelstva obce.
V jeho úvodu složil předepsaný slib člena ZO pan František Havlík, který převzal mandát po zemřelém Václavu Vrbovi.
Čest jeho památce vyjádřili přítomní minutou ticha. Ve zprávě o činnosti byl rekapitulován postup přípravy investičních
akcí – Kanalizace a ČOV a výstavby TI ul.Příčná, informace o výsledku geofyzikálního průzkumu prameniště s možností
realizovat nový 60-70-ti metrový vrt za účelem nalezení kvalitnější vody. Představena byla i variantní zastavovací studie
ulice Ke Skále. Vzpomenuta byla i výměna kontejnerů na sběr plastů, oprava prvků na školní zahradě, pořízení
základního kamene pro novou budovu Národní knihovny v Praze, provádění sčítání dopravy i aktivity MAS. Přítomní
byly seznámeni s obsahem a průběhem družební návštěvy na Šarišských slavnostech v Raslavicích. V bodu majetkoprávní
záležitosti byla opětovně schválena směna pozemků v trati Rejny s Obcí Prosenice, nákup pozemku v prostoru prameniště
vodovodu od paní Librontové a prodej pozůstatku RD č.p. 17 Milanu Šmídovi k výstavbě nového RD. Odmítnut byl
naopak požadavek p.Simona na změnu územního plánu v lokalitě B6.

Výročí osobností Radslavic - 2. pololetí 2007
Dne 26.8.2007 uplyne 40 let od úmrtí řídícího učitele Stanislava Taufera. Narodil se 3.1.1887 v Němčicích na Hané. Od
r. 1913 působil v Radslavicích jako učitel, po náhlém úmrtí Josefa Zikmunda ve školním roce 1922-23 jako ředitel.
V roce 1915 se v Kojetíně oženil s Boženou Zikmundovou. S ní a dvěma syny bydlel v učitelském domě č.p.111, který
byl postaven v r. 1923. Byl členem obecního zastupitelstva, pracoval v osvětové komisi a finančním výboru . V roce 1925
odešel z naší obce na významnější místo - měšťanskou školu. Na ředitelský post v radslavické škole se vrátil v roce 1938
a funkci vykonával do svého odchodu do důchodu v roce 1950. Měl lví podíl na kulturní práci v obci, byl dlouholetým
obecním tajemníkem a prvním pisatelem obecní kroniky, režisérem ochotnického spolku divadelního a dirigentem známé
kapely Pavlovické. Byl též činný v Jednotě Sokol, nejdříve jako jednatel a pak její vzdělavatel. V Radslavicích žil až do
své smrti a je pochován na místním hřbitově.

Informace pro občany -

Dvůr OÚ – stavební odpad a železo II.pololetí 2007 – sobota 1000-1130 hod. ve
dnech 11.8., 1.9., 22.9., 13.10., 3.11., 24.11., 15.12.,
Problematika studní a vypouštění odpadních vod – občanům, kteří požádali o

zpracování HG posudku hromadně prostřednictvím OÚ sdělujeme, že dle dohody se
zpracovatelem by měl být realizován v průběhu měsíce září.
Vodné stočné V době od 1.10. do 8.10. proběhne odečet stavu vodoměrů za období
4/2007 – 9/2007. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve
dnech 17.10. – 1.11.2007. Současně bude současně vybírána platba za uložení st.odpadu na dvoře OÚ, př. všechny
předchozí nedoplatky. Obec provedla zákonné vyúčtování kalkulace ceny a nákladů roku 2006. Cena za dodání 1m3 vody
činila 15,49 Kč, odvedení odpad.vod 6,13 Kč/m3. Rozpis nákladů je vyvěšen na úřední desce a webové stránce obce.
Knihovna Na jaře v květnu jsme v knihovně pořádali kurz pletení košíčků z pedigu. Paní Poláková nás učila a
rozdávala spoustu rad a návodů. Přestože jsme všichni pletli poprvé, práce se nám moc dařila, všechny dívky a ženy bez
rozdílu věku si odnášely krásné výrobky. Pletení z přírodního materiálu pedigu není práce složitá, je tvůrčí a
příjemná.Vzniklé vkusné výrobky přinášejí radost. Účastnice prvního kurzu mají zájem o pokračování výuky. Proto
připravujeme další setkání na podzim. Nabízíme pletení zvonečků k Vánocům, a opět i košíčků. Přivítáme i nové
zájemkyně. Vhodné pro různé věkové skupiny. Pozvání platí i pro „nečtenáře“. Materiál dostanete za poplatek. Termín
upřesníme po dohodě. Zájemci dostanou více informací přímo v knihovně. Fotografie z minulého si můžete prohlédnout
v knihovně, kde je vystavený i košíček na ukázku. V červenci jsme opět pořádali pro děti a mládež ve čtvrtek 26.7. již
tradiční společnou návštěvu filmového představení Harry Potter v Přerově. V září opět budeme dětem pomáhat s
obalováním školních učebnic podle knihovnických postupů. Výhody ručního obalení: Obal je přesně na míru a pevnější,
nepadá. Začínáme už v pondělí 27.srpna.

11. CM slavnosti
Střelecká soutěž - výsledková listina 32.ročníku soutěže společenských a zájmových organizací konané dne 6.7.2007
Kategorie dorost, muži
241 bodů 2.Sokol Radslavice
219 bodů
3.Holubáři
204 bodů
Družstva:
1.MS Katová
Jednotlivci: 1.Lukáš Josef ml.
87 bodů
2.Pavelka Milan
83 bodů
3.Jemelík Stanislav
81 bodů
Kategorie dorostenky, ženy
102 bodů
2.SDH Radslavice II 96 bodů
3.Dorostenky
75 bodů
Družstva:
1.Lukášky
Jednotlivci: 1.Dr.Lukášová Magda 59 bodů
2.Jurečková Jana
56 bodů
3.Zbořilová Ludmila 56 bodů
Malá kopaná – výsledky 9.ročníku turnaje v malé kopané, konaného dne 8.7.2007
Skupina uliční družstva: finálové utkání Trávník + Dolní – V Zahradách
4:1
Konečné pořadí: 1. Trávník + Dolní; 2. V Zahradách; 3.Slaměníkova
Skupina zájmové a společenské organizace: finálové utkání Alka Prosenice - Koupák 1 : 1 /1:2 p.k./
Konečné pořadí: 1. Koupák; 2. Alka Prosebnice; 3.TVCK

Hasičské odpoledne konané dne 5.7.2007 - soutěž koňských stříkaček: 1.Radslavice; 2. Lhota; 3. Rokytnice; 4. Tovačov
Netradiční víceboj-muži: Radslavice II; 2. Pavlovice I; 3. Henčlov; 4. Bochoř + Radslavice I; 6.Pavlovice II; 7.Vlkoš
Netradiční víceboj-ženy: 1.Bochoř I; 2. TVCK; 3. Vlkoš; 4. Bochoř II
Den setkání obcí mikroregionu Radslavické obecní slavnosti a den s přímo magickým datem 7.7.2007 se nabízelo
využít k 1.setkání vesnic našeho Mikroregionu Pobečví. Připravili jsme pro tento svazek obcí společné sportovně recesní
odpoledne.
Sobotní červencové setkání úvodním slovem zahájil a všechny účastníky, hosty a diváky přivítal předseda mikroregionu,
kterým je radslavický starosta Stanislav Jemelík. Pod svými obecními vlajkami, se kterými si pohrával vítr a předváděl je
v celé jejich kráse, nastoupila v barevných dresech pětičlenná soutěžní družstva i se
svým doprovodem k zahájení zápolení v duchu soutěží Hry bez hranic pod názvem:
Z Radslavic až na vrchol Mont Everestu. Družstva obcí Dolní Újezd, Lazníky,
Radslavice, Sobíšky, Sušice a Tučín byla připravená zdolávat překážky výstupu na
vrchol hory v podobě deseti disciplín prověřujících jejich důvtip, logické myšlení,
zdatnost, sílu, pohotovost a souhru spoluhráčů,... prostě všechny vlastnosti, které je
třeba ke splnění vysokých cílů a úkolů. Sportovní klání započalo. Atmosféru
vysokohorského výstupu nám navodilo postavení barevného stanového tábora. Šestice
statečných družstev se proměnila v horolezecké výpravy. Horský vůdce seznamoval
účastníky s nástrahami putování a prováděl je jednotlivými disciplínami. Prvním
úkolem jsme prověřili souhru týmů při skládání rozstříhaných lidových rčení a přísloví.
Pokračovali jsme zdatnostmi sportovními. Soutěžící se pořádně zapotili, když museli
absolvovat přeplavení přes divokou řeku simulované veslařským trenažérem, tahle
disciplína nebyla rozhodně pro žádné „padavky“. Zdolávání přechodu přes rokli
s pomocí chůd mohlo vypadat zdánlivě jednoduše, ale jen pro některé. K lehčím
úkolům patřilo obstarání vody pro výpravu - nalámání ledových rampouchů pomocí tenisových míčků. Svůj postřeh a
obratnost předvedli vedoucí výprav, když museli nachytat na lyžařskou hůlku k jídlu preclíky, které „mohly“ někomu
připomínat jako gumové kroužky. Na setkání a zápasení s Yettim se trénovali účastníci výpravy v soubojích na kladině
s pomocí zákeřné zbraně. Po přestávce jsme vyzkoušeli schopnosti logického myšlení závodníků při luštění Sudoku.
K dalšímu zápolení nastoupila všechna družstva společně na dlouhou startovní čáru. Započal rychlý běh se sněhovými
koulemi, v podobě velkých míčů, pro postavení sněhuláka. V druhém závodu si museli účastníci navozit po náročné
překážkové trase v převleku za domorodé ženy zásoby do výškového tábora na stavebních kolečkách. V závěrečné
soutěži celé družstvo ustrojené do zimní výbavy- čepic šál a rukavic mělo za úkol vystoupat až na samotný vrchol Mt.
Everestu na dřevěných sněžnicích. Boje byly líté a všichni se snažili dorazit na vrchol jako první a tím proslavit svou
obec.
Přestávky sloužily k poradám o taktice boje za vítězstvím, také k odpočinku a regeneraci sil, občerstvení u stánků a
v neposlední řadě k sdělování
dojmů a navazování přátelství
mezi soupeřícími družstvy.
Připravené soutěžní atrakce
byly i pro diváky natolik
lákavé, že si je chtěl vyzkoušet
leckdo z přihlížejících, a to se
jim i splnilo. Po soutěžích byly
volně přístupné. Všichni si
mohli ověřit, že uspět a
dokonce
zvítězit
nebylo
v našich záludných disciplínách
vůbec snadné. Doprovodným
programem
zpestřujícím
sváteční
odpoledne
bylo
vydařené a potleskem diváků
oceněné
dvojí
taneční
vystoupení děvčat ze Sušického
Sokola,
které
sklízely
zasloužený obdiv. Ukázaly, že
umí nejen krásně tancovat, ale
taky šít, protože kostýmy pro vystoupení si připravují samy. Pro menší neposedné děti nechyběl na hřišti skákací hrad,
kde si dosyta zaskotačily.
Podvečer patřil vyhodnocení. Jak jsme všichni viděli, všechna soutěžící družstva plnila uložené úkoly s obrovským
nasazením a zápalem, jen jedno však mohlo být nejrychlejší a nejšikovnější, a tím se letos stalo družstvo z Tučína,
následované domácími Radslavicemi a třetím na bedně vítězů bylo družstvo z Dolního Újezda. I když velkým putovním
pohárem získaným za prvenství se mohou chlubit po celý rok v sousedním Tučíně, za vítězné považujeme všechny obce,
které se setkání zúčastnily, do připravených her se zapojily, a dokázaly postavit své družstvo z nebojácných, pro hru

zapálených občanů všech věkových skupin, kterým nechyběl smysl pro humor a recesi. Hlavním cílem bylo společně
pobavit sebe i diváky, spřátelit a reprezentovat své obce. Tohle všechna zúčastněná obecní družstva naplnila přímo
skvěle. Doufáme, že první setkání Mikroregionu Pobečví nebude posledním, a těšíme se, že příští rok budeme pozvaní do
některé z dalších obcí v okolí.
Balón. Přestože jsme pro nepříznivé povětrnostní podmínky museli z bezpečnostních důvodů ustoupit od slíbených vzletů
horkovzdušným balónem pana Kuči, děti o tuto svou atrakci nepřijdou, je přeložená na pozdější termín, pravděpodobně
na tradiční loučení s prázdninami, které pro ně připravují naši hasiči. Snad povětrnostní podmínky tentokrát výlety do
výšky dovolí. Bezpečnost dětí je na prvním místě.
Akce MAS – komunitní plánování sociálních služeb V posledním období se podařilo dopracovat celkový popis
sociální situace, byly zpracovány výsledky výzkumů potřeb uživatelů sociálních služeb, sociodemografický přehled,
finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb a obecný přehled území. Z výsledků bychom chtěli uvést následující
problémy, které občané vnímají jako potřebné k řešení. Nejčastěji obyvatelé postrádají nabídku startovacích bytů pro
mladé (svobodné i rodiny s dětmi), dále malé bytové jednotky pro seniory. Velká poptávka je po nabídce pečovatelské
služby pro seniory i pro osoby se zdravotním postižením. Z dalších služeb občané zmínili potřebu zlepšení dostupnosti
sociálního poradenství, celkové rozšíření informovanosti o sociální problematice, pomoc při dostupnosti návštěv u lékařů
a při vyzvedávání léků. Pro skupinu rodiny s dětmi, mládež se velmi často objevovala poptávka po rozšíření nabídky
sociálně aktivizačních a volnočasových aktivit.
Na zmíněných problémech nyní začíná pracovat řídící skupina v tématických setkáních vždy zaměřených na cílové
skupiny senioři, rodiny s dětmi a osoby se zdravotním znevýhodněním, děti a mládež 6 - 18 let. Na tato setkání bychom
chtěli pozvat všechny zájemce, kterých se výše uvedené problémy týkají, nebo se o ně zajímají. Podrobné informace
můžete získat také na Zastupitelstvu obce, které se bude konat ve středu 12.9.2007 v 18,30 hodin v DH v Radslavicích a
u koordinátorky projektu Heleny Zavadilové, tel. 737 475 405.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem spoluobčanům a příznivcům za podporu SMS hlasy
v posluchačské soutěži Českého rozhlasu Olomouc „Hoří má panenko“, které mu pomohly
postoupit do finále soutěže, konané 18. srpna 2007 v Přerově. To se uskuteční po skončení
krajského kola sportovní soutěže hasičských družstev v době mezi 15 – 17 hod. na stadionu TJ
Spartak Přerov. Finálová družstva z Velké Bystřice, Řimic a Radslavic budou ve čtyřech
netradičních disciplínách a požárním útoku soupeřit o vítězství, jehož odměnou je zábavný
program ČRO v hodnotě 100.000,- Kč. Neváhejte a přijďte se na finále podívat, protože
jakákoliv podpora, ať bouřlivým potleskem, či povzbudivým výkřikem naše soutěžní družstvo
požene za vytouženým cílem. Celkové výsledky a program finále najdete ve vývěsní skříňce a
webu sboru www.radslavice.cz/hasici.

Rozpis fotbalových soutěží podzim 2007
A mužstvo–1.Btř.sk.A podzim 2007
(odjezd)
Ne 12.8.Radslavice-Beňov
16,30
Ne 19.8.Kostelec n.H-Radslavice16,30 15,00
Ne 26.8.Radslavice-Jesenec
16,30
So 1.9.Nezamyslice-Radslavice 16,30 14,30
Ne 9.9.Radslavice-Kojetín
16,30
16,00 14,15
Ne 16.9.Hustopeče-Radslavice
Ne 23.9.Radslav.-Vrchoslavice 16,00
15,30
Ne 30.9.Radslavice-Bělotín
Ne 7.10.Pivín-Radslavice
15,30 14,00
Ne14.10.Radslavice-Všechovice 15,00
15,00 13,45
Ne21.10.Tovačov-Radslavice
Ne28.10.Radslavice-Domaželice 14,30
Ne 4.11.Němčice n.H-Radslavice 13,30 12,10
13,30 12,15
Ne11.11.Beňov-Radslavice
Ne18.11.Radslavice-Kostelec n.H13,00
B mužstvo OP – podzim 2007
So 11.8.Radslavice-ŽelatoviceB 16,30
So 18.8.H.Moštěnice-Radslavice 16,30 15,15
So 25.8.Radslavice-Prosenice
16,30
So 1.9.Újezdec-Radslavice
16,30 15,15
So 8.9.Radslavice-Stará Ves
16,30
Ne 17.9.Soběchleby-Radslavice 10,00 8,45
So 22.9.Radslavice-Lazníky
16,00
So 29.9.Radslavice-Kovalovice 15,30
So 6.10.D.Hranice-Radslavice
15,30 14,15
So13.10.Radslavice-Ústí B
15,30
15,00 13,45
Ne21.10.Říkovice-Radslavice
14,30
So27.10.Radslavice-Měrovice
Ne 4.11.Pavlovice-Radslavice
13,30 12,30
So10.11.ŽelatoviceB-Radslavice 13,30 12,30
So17.11.Radslavice-H.Moštěnice 13,00

Dorost-OP–podzim 2007
(odjezd)
Ne 26.8.Radslavice-H.Moštěnice 14,15
Ne 2.9. Troubky -Radslavice
10,15 9,00
14,15
Ne 9.9. Radslavice-Tovačov
Hustopeče-Radslavice
hlášenka
Ne 23.9.Radslavice-Pavlovice
13,45
Ne 30.9.Radslavice-D.Újezd
13,15
Ne 7.10.Lověšice-Radslavice
13,00 12,00
13,15
Ne14.10.Radslavice-Bochoř
12,15 11,15
So20.10.Čekyně-Radslavice
So27.10.Beňov-Radslavice
14,30 13,30
Ne 4.11.Radslavice-Domaželice 11,15
Mladší žáci – podzim 2007
Ne
2.9.Stará Ves-Radslavice 10,00
Ne
9.9.Radslavice-H.Moštěnice10,00
Ne 16.9.Radslavice-Majetín
10,00
10,00
Ne 23.9.Bochoř-Radslavice
Ne 30.9.Radslavice-Troubky
10,00
So 6.10.Brodek-Radslavice
12,30
Ne 14.10.Lobodice-Raslavice
13,00
Ne 21.10 Radslavice-Újezdec
10,00
Ne 28.10.Radslavice-Křenovice 10,00

Společenská rubrika 2.pol. roku 2007
Významného životního jubilea se v 2. pololetí 2007 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
55 let
Caletka Jindřich
Sušeň Jaroslav
Haluzíková Marie
Bednařík Antonín
Zajac Ladislav
Lukáš Josef
Midrlová Ludmila
80 let
Valentová Marie
Novák Antonín
Kuča Svatopluk
84 let
Kuželová Pavla

172
294
137
168
138
34
195
181
138
60
30

60 let
Paliderová Helena 203
Neckař Jiří
230
Lukáš Ladislav
201
Navrátilová Marie 129
Šenková Eva
306
81 let
Váňa Josef
167
Hradilová Anna
101
83 let
16
Cagašová Marie
87 let
Pechová Marie
13
Šindlerová Františka 3

Personální kronika 1. pololetí 2007

Narození:
Remeš Mikuláš,Příčná 251
Hradil Tomáš,U Mlékárny 149
Roháčová Alena, Na Návsi 76
Mikšová Eva, V Zahradách 286
Havelková Tereza, Trávník 29
Zemánková Tereza, V Zahradách 145
Pavelka David, V Zahradách 295
Sňatky:
Cagašová Jana-Tomek Michal,Na Návsi 16
Směták Petr-Nováková Irena, Široká 247
Suchánek Jiří-Maierová Petra,
Přerovská 164
Radová Monika–Zacpal Marek,Slaměníkova 97
Dobiáš Marcel-Lonová Kateřina,
V Zahradách 229, Přerovská 294
Dobiáš Daniel-Frülichová Veronika
Úmrtí:
V Zahradách 229
Dokoupilová Oldřiška,Slaměníkova 57
Zbružová Anna,V Zahradách 122
Vrba Václav,V Zahradách 229

65 let
Valenta Vladimír
Bednařík Josef
Knop Jaroslav
75 let
Herníková Marta
82 let
Caletková Anna
Smětáková Marie
Lon Vladimír
Směták Josef
95 let
Brázdová Matilda

141
205
36
190
172
40
14
195
176

Odhlášení:
Bařinová Svatava,Přerovská 178
Havlová Kateřina,Slaměníkova 43
Hradil Ladislav,Přerovská 294
Cagašová Jana,Na Návsi 16
Onyščuk David,Trávník 26
Hrabalová Božena,Sušická 160
Hrabalová Ilona,Ilona,Aneta,
Sušická 160
Umrian Petr,Přerovská 185
Fogelton Pavel,Přerovská 214
Zmeškal František,Školní 124
Harišová Lucia,Na Návsi 74
Přistěhování:
Seidlová Ludmila,Ivana, Trávník 152
Talášková Lucie, Na Návsi 6
Surovičová Soňa,Jana, Alena, Marek
Trávník 155
Pavlištíková Hana,Sušická 183
Rozsypalová Helena, V Zahradách 122
Lelková Darina Elizabeth,V Zahradách122

Pozvání:
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v neděli 26.srpna 2007 ve sportovním areálu TJ Sokol v Radslavicích
2.ročník pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku, zařazené do Velké ceny okresu Přerov. Začátek v 10. hod.
Akce MAS mládež – další připravovanou akcí je tzv. „Prázdninové táboření v Dolních Nětčicích“, které proběhne ve
dnech 27.-31.8.2007 na táborové základně ve výše uvedené obci. První den je zajištěn svoz autobusem. Podrobný
program jednotlivých dní je uveden na tradičním letáku k akci nebo jej naleznete na www.maszahoribecva.cz.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá u příležitosti ukončení prázdnin v sobotu 1.září 2007 od 16.00 hod. na
školní zahradě SPORTOVNÍ ODPOLEDNE ZAKONČENÉ TÁBORÁKEM. Připraveny jsou nejrůznější soutěže pro
děti, mládež i dospělé a ukázky hasičské činnosti. Zajištěno tradiční občerstvení i speciality z udírny.

Ředitelství ZŠ oznamuje, že slavnostní zahájení nového školního roku v základní škole se uskuteční v
pondělí 3.září 2007 v 7.45 hod. na nádvoří školy.
Střelecká soutěž – 9.září od 9,00 hodin se koná na střelnici v Radslavicích Memoriál Jaromíra Lukáše ve střelbě
z malorážné pistole SP 30+30 ran. Soutěž je zařazena do celostátního kalendáře a tak se očekává účast řady špičkových
střelců. Střelecký klub zve diváky k účasti.
Hodová mše – v neděli 30.9. bude v kostele v Radslavicích slavnostní hodová mše se zpěvy. Začátek v 10,30 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.
oznamuje maminkám, že zahajuje svou činnost od pondělí 3.9.2007. Připomínáme, že
klub je pro maminky s malými dětmi (i miminky), které ještě nechodí do školky, a které
si chtějí hrát s ostatními dětmi. Je otevřen každé pondělí kdykoliv mezi 9.00 a 12.00 hod
nahoře na Hasičské zbrojnici v místnosti bývalé knihovny. Vstup zdarma. Příští školní rok je na programu i loutkové
divadlo, promítání pohádek promítačkou na plátno, v případě zájmu i cvičení s malými dětmi.

