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Toto číslo vyšlo v květnu 2006
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Z 18. zasedání ZO, které se konalo 11.května 2006 za účasti 12-ti členů ZO, další 3
zastupitelé byli omluveni a pouhých 2 občanů. Kromě stálých bodů programu, kontroly usnesení a zprávy o činnosti
RO a OÚ mělo na programu výsledek závěrečného účtu obce za rok 2005, majetkoprávní záležitosti, OZV o stanovení
školského obvodu a záměr výstavby ul. Příčná. Ve zprávě o činnosti informoval starosta o pokračování prací na
dokončení bezbariérového vstupu na OÚ, které byly rozšířeny o výměnu vnitřních dveří, dlažby vestibulu a komplexní
dořešení prostoru před. OÚ. Další zahájenou činností je oprava věžového vodojemu a jeho součástí. Byly již zahájeny
práce na zprovoznění technologie náhradního zásobování do řádu bez zásobní nádrže, poté dojde k odstavení glóbusu,
jeho opravení a nátěru.V případě příznivého počasí by práce měly být ukončeny v polovině června. Potěšitelnou
zprávou je, že všechny letos odebrané vzorky pitné vody jsou v pořádku. V nejbližší době by měla být zahájena
úprava technologie bazénové vody na koupališti. Na tuto akci obec získala dotaci z programu hospodářsky slabých
regionů ve výši 360 tis. Kč a i v tomto případě by měly být práce dokončeny do 15.6., před zahájením letní sezony na
koupališti. V tomto týdnu byla také provedena nová výsadba na školní zahradě a v uvolněných prostorách
Slaměníková ul. V případě školní zahrady je to pravděpodobně poslední pokus o dlouhodobé udržení výsadby
zeleně. Pokud před naší „zlatou mládeží“ neobstojí ani tyto mohutné stromy, pak asi není šance. Ve Slaměníkově ul.
Jsou sázeny tolik diskutované kultivary lip, plánované k výsadbě v ul. Přerovská. V oblasti odpadového hospodářství
se zvažovala potřebnost zřízení dalšího stanoviště na sběr separovaného odpadu a zavedení kombinovaného sběru
plastu, vedle kontejnerů i pytlového sběru. V přípravě výstavby zpomalovacího ostrůvku v ul.Sušická bylo vydáno
stavební povolení jak na část komunikace tak i veřejného osvětlení. Bylo však proti němu podáno odvolání, které je
předáno k vyřízení na KÚ Olomouckého kraje. Realizace akce byla nárokována z dotačního titulu programu Ol. kraje
na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Další informace se týkala vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa
provozního pracovníka obce. Místo zatím zůstalo uvolněné se záměrem o jeho obsazení později a provozní práce jsou
nyní zabezpečovány pracovníkem na veřejně prospěšné práce. V uplynulém období obec zabezpečovala konání dvou
veřejných besed. V první besedě se P.Jaroslav Kníchal podělil o své zážitky z více než 3-měsíční zahraniční mise
v Iráku. Druhou akcí byl seminář pořádaný společně mikroregiony Pobečví a Záhoří-Helfštýn o komunitním
plánování sociálních služeb. Projekt pro tuto oblast se připravuje v rámci Místní akční skupiny Záhoří Bečva, která již
obdržela podporu na zpracování své strategie a osvojování zkušeností s programem EU Leader. Pro následné období
připravuje podání projektu ze SROP v oblasti lidských zdrojů pro podporu činnosti mládeže. Dále z činnosti RO: byla
projednána čtvrtletní závěrka ZŠ, prodloužen nájemní vztah se svazem metané, schválen příspěvek Ústavu sociální
péče Přerov a zajišťován program letošních Cyrilometodějských slavností. V další části zasedání se projednávaly
výsledky závěrečného účtu obce za rok 2005 a ZO vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
V majetkoprávních záležitostech byl schválen prodej pozemku – zahrady v ul. Trávník manželům Janě a Markovi
Haluzíkovým. Rovněž byl schválen záměr prodeje dalších obecních pozemků v ul. Trávník. Třetí majetkoprávní
záležitost se týkala smlouvy uzavřené mezi Ol. krajem a Obcí Radslavice o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve
výši 60 tis. Kč na financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Ol.kraje. Dále byla schválena OZV č.2/2006 o
stanovení části společného školského obvodu navazující na předchozí dohodu mezi obcí Pavlovice u Přerova a obcí
Radslavice. V závěru zasedání seznámil starosta přítomné s dalším postupem záměru výstavby RD v lokalitě ul Příčná.
Zdůraznil, že jsou dvě možnosti postupu a to, že tento záměr bude zcela financovat obec, anebo pozemek bude
nabídnut Realitní kanceláři. Po následné diskusi, která se týkala urychlení časového horizontu realizace výstavby RD,
byl schválen další postup přípravy technické infrastruktury v lokalitě Příčná.

Výročí osobností Radslavic – 3.čtvrtletí 2006
Dne 16.8.1926 se narodil v Radslavicích na č.p. 58 JUDr. Ing.Alois Zaorálek jako páté dítě zedníka Josefa Zaorálka
a jeho manželky Marie Zaorálkové. Po vyučení jeho cesta vedla do Prahy, zde pokračoval ve studiích na vysokých
školách, oženil se a založil rodinu. Dlouhá léta byl ředitelem podniku výpočetní techniky ARITMA. V období, kdy
psací stroje byly nedostatkovým zbožím, vypomohl tehdejšímu národnímu výboru Radslavice s dodávkou moderního
psacího stroje. Byl přátelské a kamarádské povahy, velmi se zajímal o dění v obci a býval i vítaným hostem na MNV.
I v pozdním věku rád navštěvoval své příbuzné v rodné vsi a jeho zájem o dění v obci neutuchal. Býval účasten i
oslav CM slavností v Radslavicích. Zemřel náhle 27.1.2000 v Praze.
Dne 27.8.1986 zemřel v přerovské nemocnici Josef Caletka. Narodil se15.3.1920 v Radslavicích v č.p. 105. Vyučil se
typografem a svému řemeslu se věnoval, až na několik let za okupace a po ní, po celý život. Po r. 1948 byl zaměstnán
v Tisku Přerov až do odchodu do důchodu v r. 1980. Od mládí se zapojoval do veřejného života. Do TJ Sokol vstoupil
již v r. 1940 a od r. 1945 až do r. 1975 byl nepřetržitě členem výboru, většinou jako jednatel. Patřil k iniciátorům
stavby radslavické sokolovny i zřízení fotbalového hřiště a na jejich budování se aktivně podílel. Byl aktivním členem
divadelního souboru Radslav jako organizátor i herec. Po mnohá léta pracoval v lidosprávě. V letech 1950 až 1954 byl
členem rady MNV, 1954 až 1960 členem KNV, v letech 1960 až 1964 předsedou MNV, 1964 až 1971 tajemníkem

MNV, pak do r. 1976 poslancem MNV. Předsedu i tajemníka vykonával při svém zaměstnání. Zemřel 27.8.1986
v nemocnici v Přerově. Za své zásluhy o obec mu byla udělena in memoriam medaile Františka Slaměníka na
obecních slavnostech 4.7.1999.

Informace pro občany

Dvůr OÚ – stavební odpad a železo 2006 – sobota 900-1200 hod. 29.7., 19.8., 9.9.,
30.9., 21.10., 11.11., 9.12., 7.1.
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu popelnic do konce r. 2006: 16.6.,
7.7., 28.7., 18.8., 8.9., 29.9., 20.10., 10.11., 1.12., 22.12.
Přenos informací – Zřejmě v souvislosti s posledními odstávkami elektřiny a

vody se zvýšil počet zájemců o službu posílání krátkých textových zpráv SMS
(důležitá sdělení) na mobilní telefony občanů, kterou obec provozuje již od září
2001. V současné době ji využívá cca 80 občanů. Noví zájemci se mohou přihlásit osobně na OÚ či v knihovně nebo
zaslat SMS na tel. 724 082 059. Aktuální informace lze získat i na webové stránce obce www.radslavice.cz. Od tohoto
měsíce obec používá novou emailovou adresu ve tvaru obec@radslavice.cz.
Vesnice roku Stejně jako v předchozích letech se naše obce letos zapojila do soutěže Vesnice roku 2006. O titul
Vesnice roku se v letošním roce uchází celkem 37 obcí z Olomouckého kraje. Mimo vítězné Zlaté stuhy se udělují i
zelená za oblasti péče o zeleň, modrá za kulturní a společenský život a bílá za práci s mládeží. Krajská hodnotící
komise se k posouzení koncepčních materiálů, výsledků uplynulého roku i samotné prohlídce krás obce do obce
dostaví ve čtvrtek 22.června. Stejně jako v letech 2000 a 2003 by pro nás úspěch v některé z hodnocených kategorií
znamenal možnost čerpání dotace z Programu obnovy venkova v následujícím roce na některou z připravených akcí,
na které při stávajících podmínkách bohužel nelze dosáhnout. Bylo by jistě vhodné, aby se v této době každý z našich
občanů rozhlédl kolem sebe a úklidem i úpravou své nemovitosti pomohl v očích našich hostů vylepšit obraz naší
krásné obce.
1.změna územního plánu obce Ve dnech 14.června až 13.července běží lhůta pro vystavení návrhu změny č.1
územního plánu sídelního útvaru Radslavice. Dne 11.července se na MÚ v Přerově uskuteční její veřejné projednání
s odborným výkladem

Společenská rubrika 2.pol. roku 2006
Významného životního jubilea se v 1. pololetí 2006 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
55 let
65 let
81 let
Dobiášová Jarmila 229
Brázdová Marie
176
Caletková Anna
172
Haluzík Antonín 137
Hradilová Eva
10
Fuksová Milada
74
Hoffmanová Eva 257
Hrubá Marie
1
Lon Vladimír
14
Hradil Radek
46
Lukášová Věra
148
Směták Josef
195
Hradil Stanislav
72
Vičík Ladislav
125
Smětáková Marie
40
Chrástek Jan
119
70 let
82 let
Kořenek Jan
142
Dvořáková Jaroslava 184
Cagašová Marie
16
Lukášová Ludmila 161
Hrubý Miroslav
1
83 let
Nedoma Petr
83
Skácelíková Marie 166
Kuželová Pavla
30
60 let
75 let
86 let
Caletková Marta 151
Hába Zdeněk
186
Cagaš Vlastimil
16
Dlouhá Božena
82
Herník Vítězslav
190
Dýmalová Božena 133
Jankotová Vlasta 150
Jemelková Božena 168
Pechová Marie
13
Kratochvíla Jiří
165
Kundrát Jaroslav
85
Šindlerová Františka 3
Malenda Oldřich
21
Pavlištíková Zdeňka 183
92 let
Malendová Marie 21
Venský Klement
253
Zbružová Anna
122
Tihelka Zdeněk
185
80 let
94 let
Vőrős Tibor
167
Hradilová Anna
101
Brázdová Matilda 176
Zemánek Svatopluk 20
Váňa Josef
167
Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Výkleky
Výkleky jsou samostatnou katastrální i politickou obcí. Leží v dolince 8,5 km severozápadně od Lipníku
nad Bečvou po obou stranách okresní silnice a potůčku Kyjanky. V jižní části obce stojí na návsi osázené
stromky kaplička. 1976 byla obec spravována společným MNV v Lazníkách, s nímž se v roce 1983
územně sloučila. Od komunálních voleb v roce 1990 jsou Výkleky opět samostatnou obcí s výměrou
katastru 339 ha, ležící v nadmořské výšce 319 m. V roce 1794 měly Výkleky 34 domů a 236 obyvatel, roku 1900 už
64 domů a 392 obyvatel, v roce 1930 vzrostl počet domů na 90 a obyvatel na 453, roku 1950 to bylo 90 domů a 391
obyvatel, v roce 1980 bylo v obci 86 čísel a žilo zde 310 lidí. Při sčítání v roce 1991 bylo v obci 78 domů s 88 byty, ve

kterých žilo 268 obyvatel. V lednu 1997 žilo ve Výklenkách 255 občanů. Ve středověku patřila část obce církevní
kapitule a část k veselíčskému panství. Poddaní kapitulní se nazývali „Knížáci“ a poddaní Veselští „Panšťáci“. Na
kapitulní straně byla robota lehčí, na straně Veselské těžší. Roku 1258 dal biskup Bruno část Výklek, která patřila ke
stolnímu statku olomouckého biskupa, děkanství kapitulnímu, k němuž až do roku 1676 jako prebenda příslušela. Pak
byla statkem kapituly, která až do roku 1848 brala odtud výnosy. Veselská (Veselíčská) strana patřila k Helfštýnu.
Roku 1447 prodal Jiří z Kravař se zbožím Helfštýnským i tu část Výklek, která mu patřila, Vokovi ze Sovince. Při
Helfštýně zůstal díl až do roku 1548, kdy Jan z Pernštejna prodal Výkleky (6 lidí ve Výklekách) Erazimovi
z Bobolusk, jenž si koupil i panství Veselské. Od toho roku patřili Výkleky k Veselíčku. Výkleky byly přifařeny do
Tršic. V letech 1819 a 1850 žádaly o přidělení do Velkého Újezda. Bylo jim však vyhověno až v roce 1884. Roku
1898 si ve Výklekách postavili na místě dřevěné zvonice na počest 50-ti letého panovnického jubilea císaře Františka
Josefa I. kapli ke cti sv.Antonína Paduánského. V kapli se sloužily i mše. Přiškolena byla ves od starodávna do Tršic, a
když byla v Lazníčkách zřízena škola, do Lazníček. Roku 1908 si postavili v obci
dvojtřídní jednopatrovou školní budovu.
Obyvatelé se živili polním hospodářstvím a část nacházela obživu v místních
lomech. První kamenolom v obci působil od roku 1862, druhý od roku 1915, další
od roku 1946. Pila vznikla v roce 1948, Záložna a také chovatelské družstvo v roce
1921. V 1918 byly v obci 2 hostince, 3 kupci, řezník, 3 obuvníci, 2 kováři, stolař,
pokrývač, kamenický mistr, 2 tesaři a obchod s dřívím. Ze spolků zde působila
Hospodářská besídka od roku 1907, Omladina od roku 1911, Národní jednota od
roku 1928, hasičský od roku 1928, Kamenodělnický Rudých odborů od roku 1938.
V roce 1868 vyhořelo půl obce. Od roku 1899 do 1910 zde byly časté menší požáry. Podle vyprávění pamětníků
zemřeli v obci za napoleonských válek vojíni, kteří byli pochováni v trati „na Močidlech“. Na jejich památku tam byla
postavena Boží muka. Poprvé se obec připomíná roku 1203, což je místní falzum. Podle Hosákovy publikace „Místní
jména na Moravě a ve Slezsku“ se uvádí roku 1258 Wickleck, 1447 Wykleky atd., až 1877 Wiklek, Výkleky, v letech
1881 a 1924 již Výkleky. V obci stojí školní budova, která slouží jako mateřská škola pro místní děti a dojíždějící
z Lazníček. Základní školu navštěvují žáci ve Velkém Újezdě, kam místní lidé dojíždějí také k obvodnímu lékaři.
K zásobování obyvatel slouží prodejna smíšeného zboží. Podnikatelskou činnost v obci provozuje dřevomodelářská
dílna, stolárna a služba obyvatelům zajišťují dva hostince a kadeřnictví. Lidé dojíždějí za prací převážně do
Mariánského Údolí nebo Přerova. Zvláštností obce je zatopený lom, který vlastní sdružení šestnácti podílníků. Čistá
voda na dně lomu láká v letním období ke koupání až několik stovek lidí denně.
Bývalou klubovnu SSM užívá nyní Český svaz chovatelů ke svým pravidelným schůzkám. Každou středu je pro
čtenáře otevřena obecní knihovna. V roce 1996 byla dokončena plynofikace celé obce, o dva roky později byla
zplynofikována zbrojnice a vloni kadeřnictví a klubovna. Je zde také padesát metrů vybudované kanalizace a před šesti
lety bylo rekonstruováno vnitřní osvětlení mateřské školy. V roce 1996 byl vyčištěn místní potok Kyjanka. Také se
podařilo odstranit zjištěný radon z mateřské školy a šesti rodinných domků. Letos si obecní zastupitelstvo přálo
dokončit územní plán, který řeší i výstavbu plánovaných dvaceti rodinných domků. V obci je vybudován vodovod.
Ve Výklekách působí Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz chovatelů. Obec pravidelně v červnu pořádá Hodové
odpoledne a výstavu drobných zvířat. Na letošní květen je naplánováno konání prvního kola okrskové soutěže hasičů.
Taneční zábavy v letních měsících pořádají místní spolky ve venkovním areálu. Zde bylo také v roce 1997 dokončeno
hřiště pro hasičské soutěže. Zajímavostmi obce jsou Kaple sv.Antonína z roku 1895, Boží muka a zatopený lom.

Pozvání:
10.Cyrilometodějské slavnosti spojené s 55. výročím vzniku organizované kopané v obci se konají ve dnech 5.7. –
9.7. Hlavním spoluorganizátorem je TJ Sokol Radslavice. Slavnosti opět nabízejí velmi bohatý a různorodý program.
Zahajují ve středu 5.7. slavnostní mší svatou v chrámu páně sv. Josefa, poté následuje sportovní odpoledne ve
sportovním areálu TJ Sokol ve znamení již 8. ročníku turnaje v malé kopané neregistrovaných družstev a spolků.
Večer budou slavnosti oficiálně zahájeny divadelním představením „Klášterní tajemství aneb David a Dominika“
souboru Dostavník Přerov. Čtvrtek 6.7. začíná sportovním dopolednem v areálu TJ Sokol se soutěžemi a hrami pro
děti. Následuje fotbalové odpoledne se dvěma zápasy našeho klubu. V kategorii starých pánů budou jejich soupeři
hráči bývalého druholigového klubu Přerovských strojíren, proti družstvu mužů nastoupí Obecný fotbalový klub z
družebních Raslavic. Pátek je ve znamení tanečního večera na výletišti na školní zahradě. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Syrinx Olomouc. Slavnosti pokračují v sobotu odpoledne Jezdeckými závody a pivními slavnostmi
na dostihovém závodišti TVCK. O závěr se tentokrát postarají v neděli hasiči se soutěžemi ručních koňských stříkaček
a sportovním vícebojem hasičských družstev.
Pavel Složil – TVCK Radslavice pořádá ve dnech 9. až 11. června 2006 ve svém dostihovém areálu v Radslavicích
Vozatajské závody. Na startu jsou očekávány jedno, dvou i čtyřspřeží pony i velkých koní z celé ČR, které absolvují
drezurní a terénní zkoušku i vozatajský parkur. Soutěž je součástí Oblastního mistrovství SM oblasti a
Kvalifikačním kolem Zlaté podkovy.Občerstvení po oba dny zajištěno.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá ve sportovním areálu TJ Sokol v sobotu 26.srpna 2006 1.ročník soutěže
v požárním útoku mladých hasičů, zařazenou do soutěží Velké ceny okresu Přerov 2006.

Inzerce

Volby 2006
Ve dnech 2.a 3.června 2006 se uskuteční
volby
do
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR. V naší obci je volební
místnost
umístěna
v obřadní síni
obecního úřadu a bude otevřena v pátek
od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14
hod. Voliči, kteří se nemohou
v uvedeném termínu dostavit do volební
místnosti, mají možnost OÚ požádat o
vydání voličského průkazu. Písemně do
26.5.2006, osobně nejpozději 31.5.2006.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny
do místa trvalého pobytu nejpozději
30.5.2006.
Volič je povinen volební komisi před
hlasováním prokázat svou totožnost a
státní občanství. K zajištění pořádku a
důstojného
průběhu
hlasování ve
volební místnosti
je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise. Každý volič se musí
před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.

