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Toto číslo vyšlo v březnu 2008
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: První letošní a celkově 9.zasedání ZO ve volebním období se
uskutečnilo dne 14.2.2008 za účasti 12-ti zastupitelů obce a téměř již tradičně za minimální účasti občanů.
Hlavním bodem bylo schválení nového rozpočtu obce na rok 2008, projednání majetkoprávních záležitostí
obce a projednání a schválení žádosti o poskytnutí dotace obci z „Programu obnovy venkova“.
V úvodu zasedání zrekapituloval starosta obce akce a události od minulého zasedání ZO, především
administrativní ukončení loňských staveb a jejich vyúčtování, zejména kolaudace prací u „Hrubé studny“ a
„Přechodu pro chodce na ul.Přerovská“, dokončeny byly i všechny administrativní práce k dotaci LEADER
na komunální techniku. Začátkem roku bylo vydáno stavební povolení na přeložku a rozvod NN „Dostavby
Příčná“ a byla uzavřena smlouva o věcném břemenu se společností ČEZ na uložení uvedeného zařízení na
pozemcích obce. Obci byla dále předána zpracovaná dokumentace sběrného dvora a studie na rekonstrukci
kulturního domu Radslavice, bylo provedeno vyhodnocení vypsaného výběrového řízení na obnovu pomníku
TGM . Na tuto akci máme pro rok potvrzenou jedinou dotaci z MO ČR.
Zpracovány a zaslány byly rovněž žádosti o dotaci na Cyrilometodějské
slavnosti v rámci kulturních aktivit Olomouckého kraje, na opravu sochy
„Pocta praporu“ z programu obnovy místních památek Ol. kraje a doplnění
místní knihovny z programu VISK 3, s Městskou knihovnou Přerov byl
uzavřen dodatek na doplnění knihovního fondu v roce 2008. Rada obce
dále schválila smlouvu na zpracování vzorků vody se Zdravotním ústavem
Olomouc, smlouvu na zabezpečení dopravní obslužnosti obce s firmou
CONNEX Morava a.s. na rok 2008 a vzhledem ke končící nájemní
smlouvě na pronájem pohostinství na koupališti, zveřejnila nový záměr na
pronájem tohoto zařízení. Od poloviny ledna je na OÚ plně zprovozněno
kontaktní místo CZECH POINT, kde mohou občané získat ověřené
výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy a to výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního
rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů. V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, předložil předseda finančního výboru Zastupitelstvu obce
návrh rozpočtu obce na rok 2008 a rozpočtový výhled do roku 2011. Schválený rozpočet je koncipován jako
vyrovnaný na straně příjmů i výdajů obce a to ve výši 10 252 600,-Kč.
V rámci projednávání majetkoprávních záležitostí obce, předložil starosta obce zastupitelstvu návrh na koupi
pozemku p.č.433/7 – orná půda od manželů Bouchalových, který leží na trase přivaděče a doprovodných sítí
k ČOV. Posledním projednaným bodem bylo schválení žádosti o poskytnutí dotace obci z „Programu
obnovy venkova“ a to ve výši 244 000,-Kč. Uvedená dotace se spoluúčastí obce v částce 164 000,-Kč bude
využita k výměně oken na budově OÚ Radslavice.
Informace pro občany Vodné stočné - v době od 27.3. do 3.4. proběhne odečet stavu vodoměrů za
období 10/2007 – 3/2008. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude
vybírána na OÚ ve dnech 21.4. – 30.4. Ve stejném termínu lze uhradit
nájemné z obecních pozemků.
Upřesnění k tříděnému odpadu - znovu připomínáme, že na OÚ je možné si
vyzvednout, a ke sběru tříděného odpadu použít, dva druhy sběrných pytlů: oranžový na sběr nápojových kartonů-krabic od džusů, vína, kefírů,
mléčných výrobků atd. Tyto pytle jsou občanům vydávány zdarma. Sběr plných je prováděn výměnným
způsobem za prázdné na OÚ. Na základě dohody ( ústní, písemné např.i přes poštovní schránku umístěnou
u vchodu na OÚ, telefonické na 581 202 894 nebo 724 082 059 i SMS) lze dohodnout odvoz pracovníkem
obce. Stejným způsobem lze požádat o doručení prázdných pytlů.
-zelený s logem „SITA“ na domovní odpad za poplatek 12 Kč/ks. Opětovně ovšem připomínáme, že
ukládání domovního odpadu do těchto pytlů je možné jen výjimečně, povinností občanů je předávat odpad
k tomu účelu určených nádobách-popelnicích, které je rovněž možné si na OÚ zakoupit.
Velký domovní odpad - v sobotu 26.dubna 2008 v době od 10.00 do 11.30 hod. proběhne v obci sběr
nestandardního TKO. V uvedené době lze na dvoře OÚ do připraveného kontejneru odložit tzv. „Velký

domovní odpad“ (podlahové krytiny, lepenky, koberce, matrace, polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty
apod.)
Nebezpečný odpad - v sobotu 26.dubna 2008 proběhne v době od 10.00 do 11.30 hod. na obecním úřadě
pravidelný jarní sběr drobného nebezpečného odpadu. Sbírají se 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.
Štěpkování - v návaznosti na nově pořízenou komunální techniku obec nabízí občanům možnost likvidace
větví ze stromů. Pokud se chcete zbavit nepotřebných větví z ořezů svých stromů, dovezte je v sobotu
19.dubna 2008 v době od 9.00 do 15.00 hod. do dvora domu Na Návsi 19.
Výběrové řízení FRB - obecní úřad, v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky č.1/2006 o zřízení a
použití účelového fondu pro poskytování půjček vlastníkům bytových a rodinných domů, vyhlašuje
výběrové řízení žadatelů o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení obce Radslavice. Termín
předložení žádostí se stanovuje na 31.května 2008. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři OÚ. Vše je
také dostupné na webové stránce obce.
Sociální komise OÚ ve spolupráci s Diakonií Broumov, uskuteční v naší obci dne 10.dubna 2008 od 17,00
do 19,00 hodin v kinosále Kulturního domu humanitární sbírku letního a zimního, dámského, pánského a
dětského ošacení a lůžkovin. Věci do sbírky je možné přinést zabalené v igelitových pytlích, nemusí být
vyprané nebo čištěné. Další informace na vývěskách OÚ
Tříkrálová sbírka 2008 - v Tříkrálové sbírce, která proběhla v naší obci na počátku letošního roku se vybralo
22.369,- Kč, v regionu Přerov pak 568.028,- Kč. Všem dárcům srdečně děkuje Charita Přerov i pořadatelé sbírky.
Výtěžek sbírky bude použit přímo v regionu Přerov na kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní a částečně
mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a na přímou pomoc rodinám v nouzi.

Mikroregion Pobečví připravuje na sobotu 17.května 2008 slavnostní otevření cyklookruhu Pobečvím,
vytvořeného v rámci výroby informačních tabulí v obcí MR z POV Ol.kraje 2007.
WEB obce - v těchto dnech obec zprovozňuje nové webové stránky spravované jiným redakčním systémem.
Ty by měly splňovat všechny zákonné požadavky a snad být i uživatelsky přívětivější. Nově umožňují službu
rozesílání zveřejněných aktualit na zaregistrovanou emailovou adresu. Data přesunutá z původní stránky
budou postupně aktualizována. Přesto již nyní přivítáme Vaše připomínky. Veřejný přístup na internet bude
v průběhu měsíce března kromě knihovny zprovozněn i v zádveří obecního úřadu.
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích ve Svatém týdnu a o Velikonocích
15.3. sobota, svátek sv.Josefa patrona zdejšího kostela 18.00 hod. 21.3. Velký pátek
18.00 hod.
16.3. Květná neděle
10.30 hod. 22.3. Bílá sobota
20.00 hod.
17.3. pondělí
18.00 hod. 23.3. Zmrtvýchvstání Páně, neděle 10.30
20.3. Zelený čtvrtek
18.00 hod. 24.3. Pondělí velikonoční
10.30 hod.
Při slavnostních bohoslužbách uslyšíme zpěvy pěveckého sboru Radslavice. Na všechny bohoslužby srdečně
zve farní společenství.
Z knihovny - v úterý 4.března 2008 se vydala tříčlenná delegace obce vedená členkou rady a knihovnicí Ladou
Veselou na cestu do Prahy. Obec se zařadila mezi dárce
základních kamenů pro stavbu Národní knihovny. Připravený
kámen, vyrobený z Tučínského travertinu jste mohli od
loňského podzimu vidět v obecní knihovně. Předávání
proběhlo na půdě starobylého Klementina. Náš kámen
převzala za národní knihovnu ředitelka Novodobých fondů a
služeb NK ČR PhDr. B. Stoklasová. Předáním se tak připojil
mezi ostatní kameny svezené z různých míst České
republiky.Všechny věnované kameny jsou nyní vystaveny
v chodbě Klementina. V blízkosti modelu vítězného návrhu
knihovny čekají na
dobu,
kdy
budou
usazeny do základů
nové, tolik významné
budovy. Předávání bylo zdokumentováno a je zveřejněno na webových
stránkách www.nkp.cz Na závěr předávacího obřadu dostali členové
delegace pozvání na výstavu unikátní Ďáblovy bible z 13.století,
kterého samozřejmě rádi využili.

Cirkulace knih - jarní cirkulace knih proběhne na počátku dubna. Knihy z lichých cirkulačních souborů
vraťte prosím do konce března, aby mohly být připraveny k převozu.
Velikonoce - děti, přijďte si v sobotu vyrobit velikonoční dekoraci, přineste si s sebou skořápku od vajíčka
(raději dvě), ostatní potřeby dostanete v knihovně.
Březen měsíc ....internetu, knihy. Noc s Andersenem.
Naše knihovna se opět zapojí do celostátního projektu na podporu dětského čtenářství.
28.března děti prožijí večer a noc v knihovně na téma pohádky Josefa Čapka - O pejskovi a
kočičce. Akce je připravená pro děti mladšího školního věku, je nutné se předem v knihovně
přihlásit, protože kapacita prostor je omezená. Více informací o akci dostanete přímo v
knihovně.
Adolf Dudek v Radslavicích - 15.dubna přijede do Radslavic za dětmi SMŠ a ZŠ se svou show grafik
a výtvarník Adolf Dudek. Děti se mohou těšit na setkání a seznámení se
skutečným ilustrátorem a jeho prací od inspirace po vznik celé knihy. Vyzkoušejí
si, jak snadno si mohou cokoli namalovat a kromě spousty legrace si odnesou
informace, jak vypadají moderní dětské knihy a malířské techniky. Na závěr je
možná autogramiáda, můžete si přinést s sebou knížku k podpisu. Adolf Dudek je
držitelem ocenění nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih. Jistě doma
nějakou knihu s jeho obrázky najdete. Pořádáme ve spolupráci se ZŠ, SMŠ a
knihovnou v Pavlovicích.
Personální kronika 2. pololetí 2007
Narození:
Vaculíková Nikola, V Zahradách 301
Nitka Jan, Na Návsi 13
Haluzíková Gabriela, U Kostela 52
Zlámalová Adéla, Příčná 249
Hrabal František, Přerovská 191
Směták Marek, Široká 249
Sňatky:
Hrdličková Kateřina-Štěpaník Antonín 244
Huňková Jana-Cekota Petr 60
Bija Michal-Kretková Kateřina 262
Křišťál Boleslav100
Jurčová Jaroslava-Stokláska Jiří 182
Talla Jaroslav-Zobanová Jana 207
Váňová Pavlína-Adamek Robert Daniel 227
Hába Roman-Tunklová Lucie 186
Hradil Pavel–Kužílková Zuzana 250
Bija David-Zavadilová Pavla 262

Přihlášení:
Stokláska Jiří, Sušická 182
Hradil Ladislav, Přerovská 294
Lelko Čestmír, V Zahradách 122
Rousová Milada, Nová 213
Odhlášení:
Štěpaníková Kateřina, Široká 244
Fogeltonová Hana, Přerovská 214
Fogelton David, Jakub, Lukáš,
Přerovská 214
Jakubík Tomáš, V Zahradách 290
Křišťál Boleslav,U Mlékárny 100
Hába Roman, Přerovská 186
Talla Jaroslav, Nová 207
Bija David, V Zahradách 262
Mazán Zdeněk, Slaměníkova 96

Hasiči radí – opatrnost především - je tu opět jaro, které přímo vybízí k úklidu našich domovů a v
neposlední řadě i zahrádek a jiných pozemků. Odklízíme suchou trávu, listí ze zahrad, odpad ze zahrádek
apod. Nejčastější způsob odstraňování je spalování. Byť se zdá tento způsob nejjednodušší a
nejekonomičtější, není tomu vždy tak. Určitě znáte případ, kdy z malého ohýnku vznikl velký požár, který
pohltil nejen připravenou hromádku listí, ale i chatičku stojící opodál nebo také sousední les. Abychom
tomuto předešli, je nutné znát několik základních povinností.
Ti, kteří chtějí spalovat listí nebo suchou trávu se musí řídit mimo jiné zákonem o požární ochraně. Z jeho
ustanovení vyplývá, že není povoleno vypalování porostů. Můžou se však spalovat hořlavé látky na volném
prostranství. V tomto případě je povinnost stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny právnické osoby a podnikající
fyzické osoby předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost, případně ji zakázat.
Pro fyzické osoby je spalování odpadu jednodušší. Ti nemusí nic oznamovat, ale musí si mimo jiné počínat
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Tzn. můžete si
zapálit např. hromádku listí a nemusíte to hlásit, ale nesmíte způsobit požár.
Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v
blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru. Jen
za uplynulý víkend museli hasiči z Olomouckého kraje zlikvidovat 7 požárů trávy. Pro všechny platí, že je
zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku. Též je zakázáno

rozdělávat oheň v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných
místech. Tímto jsem shrnul podmínky pro spalování suché trávy, listí apod. z hlediska požární ochrany. Jenže
nejen požár může způsobit škody, ale také spalování nevhodného odpadu může ohrozit např. ovzduší. Proto
je nutné dbát i zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší a obecních vyhlášek, které mohou spalování
odpadu upravovat.
Milan Markl, preventista
Pozvání

Ředitelství ZŠ a SPZŠ zve na tradiční školní ples, který se uskuteční v pátek 14.3.2008 v KD, hraje hudba
FORMULE III, občerstvení zajištěno.
Ve sobotu 15.března 2008 pořádá Mikroregion Záhoří-Helfštýn v KD v Pavlovicích III. Reprezentační
ples. K tanci i poslechu hraje hudba SUN SET Blažíce. Předprodej místenek na OÚ v Pavlovicích.
TVCK Radslavice zve na „Radslavskou podkovu“, přespolní běh, který je současně mistrovstvím Moravy ve
vytrvalostním běhu. Uskuteční se v sobotu 23.3.2008
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve všechny občany na odpolední část noční soutěže hasičské
všestrannosti „Radslavská přilba“, která se uskuteční v sobotu 29.března.2008 od 15,00 hod. v Koutě.
Sociální komise připravuje pro seniory další setkání v KD a to na pátek 4. dubna 2008. K tanci a poslechu
bude hrát kapela MINI Přerov. K tradičnímu vystoupení dětí SMŠ a ZŠ Radslavice jsme po úspěchu
mažoretek z Vlkoše na listopadovém setkání, zajistili na dubnové posezení ukázky břišního tance. Všichni
senioři - důchodci jsou srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.
Sportovně střelecký klub Radslavice doplní střelecký kroužek o další členy. Zájemci se mohou přihlásit
každý pátek od 11. dubna po 17.00 hodině přímo na střelnici u Stanislava Lukáše – předsedy SSK
Radslavice.
TVCK Radslavice zve všechny příznivce koní a dostihového sportu na Dostihový den, který se uskuteční
v sobotu 26. dubna 2008 od 13,00 hod. na závodišti v Radslavicích.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti svátku sv. Floriána autobusový zájezd na sv.Hostýn, který se
uskuteční v sobotu 3.května 2008. Odjezd od čekárny v 9.00 hod. Přihlášky všech zájemců přijímá p. Václav Kudrna,
Nová 220, do 28.dubna. Cena zájezdu 70,- Kč. Děti a mládež do 15-ti let zdarma.

Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici ve
čtvrtek 8. 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.
Rozpis fotbalových soutěží jaro 2008
A mužstvo–1.B tř. sk. A – jaro 2008(odjezd)
Ne 23.3.Beňov-Radslavice
15,00 13,45
Ne 30.3.Radslav.–Kostelec n.H. 15,00
Ne 6.4.Jesenec-Radsl.hř.Džbel 16,00 14,00
Ne 13.4.Radslavice-Nezamyslice 16,00
So 19.4.Kojetín-Radslavice
16,30 15,00
16,30
Ne 27.4.Radslavice-Hustopeče
Ne 4.5.Vrchoslavice-Radslavice16,30 14,45
16,30 15,00
Ne 11.5.Bělotín-Radslavice
Ne 18.5.Radslavice-Pivín
16,30
Ne 25.5.Všechovice-Radslavice 16,30 15,00
16,30
Ne 1.6. Radslavice-Tovačov
Ne 8.6. Domaželice-Radslavice 10,00 8,45
Ne15.6. Radslavice-Němčice n.H.16,30
B mužstvo OP sk. B – jaro 2008
So 29.3.Radslav.-H.Moštěnice
15,00
Ne 6.4.Prosenice-Radslavice
16,00 15,00
16,00
So 12.4.Radslavice-Újezdec
So 19.4.Stará Ves-Radslavice
16,00 14,45
So 26.4.Radslavice-Soběchleby 16,30
Čt 1.5.Želatovice B-Radslav. 10,00 9,00
Ne 4.5.Lazníky-Radslavice
16,30 15,15
Ne 11.5.Kovalovice-Radslavice 16,30 15,00
16,30
So 17.5.Radsl.-Dukla Hranice
Ne 25.5.Ústí B – Radslavice
10,00 8,45
16,30
So 31.5.Radslavice-Říkovice
16,30 15,00
Ne 8.6.Měrovice-Radslavice
So 14.6.Radslavice-Pavlovice
16,30

Dorost OP – jaro 2008
Ne 6.4. H.Moštěnice-Radslavice
Ne 13.4.Radslavice-Troubky
So 19.4.Tovačov-Radslavice
Ne 27.4.Radsla.-Hustopeče
Ne 4.5. Pavlovice-Radslavice
So 10.5.Dol.Újezd-Radslavice
Ne 18.5.Radslavice-Lověšice
Ne 25.5.Bochoř-Radslavice
Ne 1.6. Radslavice-Čekyně
Ne 8.6. Radslavice-Beňov
So14.6. Domaželice-Radslavice

(odjezd)
13,30 12,15
13,45
16,30 15,15
14,15
14,00 13,00
15,00 13,45
14,15
14,00 12,45
14,15
14,15
14,00 13,00

Žáci – OP sk. B – jaro 2008 - turnaje
So 5.4. Újezdec-Radslavice
10,00 9,00
Ne13.4. Radslavice- Stará Ves 10,00
So19.4. H.Moštěnice-Radslavice 14,00 13,00
Ne27.4. Majetín-Radslavice
14,15 13,15
Ne 4.5. Radslavice-Bochoř
10,00
Ne11.5. Troubky-Radslavice
13,45 12,45
Ne18.5. Radslavice-Brodek
10,00
Ne25.5. Radslavice-Lovosice
10,00
So 1.6. Křenovice-Radslavice
14,00 12,45

