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Toto číslo vyšlo v listopadu 2005
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Z 15. zasedání ZO,
které se konalo 23. listopadu 2005 za účasti 13 členů ZO a osmi občanů s následujícím programem:
kontrola usnesení a zpráva o činnosti RO a OÚ, výsadba zeleně v obci, úprava rozpočtu obce na rok 2005,
1. změna územního plánu obce, majetkoprávní záležitosti, změna zřizovacích listin příspěvkových
organizací a sociálního fondu.
V úvodu ve zprávě o činnosti informoval starosta o dopravní situaci v obci: dosud nebylo rozhodnuto o
posouzení výsledku měření hlučnosti provedené v polovině roku, v jednání je posouzení staré hlukové zátěže
i výsledky letošního sčítání vozidel. Bylo vyřešeno odvolání občanky Radslavic proti územnímu rozhodnutí
na stavbu ostrůvku v ul. Sušická, krajský úřad je zamítl, čímž se ÚR stává pravomocným a s výstavbou
ostrůvku se i nadále počítá. V rámci diskuse byl odsouhlasen návrh na odstranění dopravního značení
omezující rychlost na 30 km/hod. v Sušické ulici. Byla provedena úprava části předzahrádek v ul.
Slaměníkova, tím došlo ke zlepšení výhledů od obecního úřadu a z ul. Ke Skále. V dopravní situaci je
plánována ještě úprava komunikace v ul. Trávník a byla zvažována i úprava zpevněné plochy uličky
k Jednotě. Dále bylo vyhověno našemu požadavku na uspíšení ranního autobusového spoje s vazbou na
rychlík do Prahy. V knihovně v uplynulém období došlo k doplnění chybějícího nábytku a doplňků a na
žádost p. knihovnice RO uvolnila pro doplnění knižního fondu dalších 12 000,- Kč. Došlo i k realizaci
krajského projektu internetizace, jehož součástí bylo dodání nového počítače s multifunkčním zařízením. RO
se zabývala svými školskými zařízení, v ZŠ byla zřízena rada školy a obec do ní delegovala 2 zástupce.
V návaznosti na ukončení smlouvy na svoz domovního odpadu bylo vypsáno výběrové řízení na
zabezpečení této služby pro následující období. Toto řízení se v současné době vyhodnocuje a na příštím
zasedání by případně měl být předložen i návrh na změnu vyhlášky upravující poplatek za likvidaci TKO.
Zvažuje se i rozšíření systému o zatím neřešené druhy odpadu, pevné zakotvení sběru obalů Tetra pack a
posouzení možnosti likvidace bioodpadu. Dále pokračuje příprava výstavby ul. Příčná a byla zahájena stavba
bezbariérového vstupu do budovy OÚ, která bude dokončena v příštím roce. Pro příští rok byla
odsouhlasena žádost o dotace na úpravu komunikace v prostoru Hrubé studny a změna technologie úpravy
vody na koupališti. Dále se snažíme využít krajských prostředků na celkovou údržbu hydroglobusu a jeho
příslušenství. S touto akcí se počítá na jaře, s ukončením do zahájení provozu koupaliště. Na základě
uvolnění funkce hrobníka nechala obec na žádost pana Kuchaře z Pohřební služby v Oseku n.B. zhotovit
bednění pro výkop hrobů a tím při využití jeho služeb by byl výkop hrobů v obci vyřešen. Nově se však
objevil požadavek na zásah do výsadby hřbitova z důvodů poškozování hrobů kořeny bříz. Bude proto asi
nutné se vrátit k projektu kácení a výsadby zeleně hřbitova. K zeleni se vztahuje ještě další aktivita, dle
posudku lesního hospodáře dojde v zimních měsících ke kácení dřevin v obvodu Katové. Přítomní byli
informováni o zájmu firmy ŽSD a.s. Brno realizovat projekt terénních úprav v lokalitě „Rajčuda“ se
záměrem uložení přebytečné zeminy z výstavby železničního koridoru.
V další části zasedání se projednával záměr výsadby zeleně v ulicích Přerovská a Na Návsi. Tento byl
předběžně s občany dotčených ulic a zástupci zahradnické firmy prodiskutován. Po diskusi o vhodnosti
výběru dřevin, rozsah a postup výsadby zeleně i její následné údržby byl záměr odsouhlasen. Rovněž byla
schválena úprava rozpočtu na r. 2005 a zadání 1. změny Územního plánu Radslavice. Projednány a
odsouhlaseny byly i změny zřizovací listiny příspěvkových organizací obce, ZŠ a SMŠ a sociálního fondu
obce. V diskusi probíhala výměna názorů na systém svozu TKO ve vazbě na plynofikaci a současné
vytápění pevnými palivy s dopadem na čistotu ovzduší v obci, přemnožení potkanů a kun s návrhem na
plošnou deratizaci.
Výročí osobností Radslavic - 1. čtvrtletí 2006
Metoděj Svoboda se narodil 27.3.1886 v Dolním Újezdě v rodině dělníka- tesaře Jana Svobody. Po ukončení
povinné školní docházky se vyučil tesařem a při tomto řemesle zůstal celý život. Dne 19.6.1911 se oženil s Marií
Jiříkovou z Radslavic, dcerou tesaře a domkaře Inocence Jiříka z č. 38. Po svatbě převzala dcera s novomanželem od
jejich rodičů dům č. 38 v Radslavicích, při němž bylo i malé zemědělské hospodářství. Se svou manželkou Marií měli
4 děti, které se dožily dospělosti (páté dítě zemřelo v mládí). Prvé obecní volby po 1. světové válce v Radslavicích
v r. 1919 vyhráli sociální demokraté (6 členů obecního zastupitelstva z 15). Mezi zvolenými sociálními demokraty byl
i Metoděj Svoboda (byl zařazen na 1. místo na kandidátní listině). Při volbě obecní rady obecním zastupitelstvem

28.6.1919 byl zvolen starostou obce poměrem hlasů 10:5 a tuto funkci vykonával pak 3 roky, v letech 1919 – 1922.
Tehdy ještě nebyla kancelář obecního úřadu, úřadovalo se v bytě starosty, pouze schůze se konaly v tzv. radnici
v obecním hostinci (č.84). Vykonával funkci starosty v nelehké poválečné době, která se vyznačovala drahotou,
nedostatkem potravin a také nucenými nákupy obilí od rolníků státem. Funkce starosty mu dosti komplikovala jeho
zaměstnání i osobní život, což vyvrcholilo v červnu 1922, kdy byl zbaven úřadu starosty obce. V této době mu zemřela
i manželka, takže v r. 1923 prodal nejprve půlku domu č.38 (nynější č.57), pak i druhou (1924) a v r. 1925 se
odstěhoval se svými 4 dětmi zpět do svého rodného Dolního Újezdu. Časem se znovu oženil a až do konce života žil
v Dolním Újezdě a do odchodu do důchodu se živil tesařstvím. Zemřel 5.10.1948 v nemocnici v Lipníku nad Bečvou.

Josef Caletka se narodil 9.3.1916 v Radslavicích jako 4. dítě z 9 sourozenců. Rodiče měli menší hospodářství, otec
však zemřel když nejmladšímu dítěti byly 2 měsíce a tak matka vychovala děti sama. Po vychození obecné školy
v Radslavicích se šel učit do Oseku n.Bečvou malířem a natěračem. Po vyučení pracoval 2 roky u mistra za stravu a
vypomáhal při polních pracích u sedláků. Pak nastoupil jako malířský pomocník a v době války dostal povolení
k provozování venkovské malířské činnosti. Po válce nastoupil do Komunálního podniku, ze kterého se stal po
reorganizaci Okresní stavební podnik a v něm setrval až do odchodu do důchodu. Od mládí se aktivně zapojoval do
činností v obci, např. v Sokole. Obětavou a nezištnou prací se zapsal na poli kultury. Velmi se přičinil o otevření kina
v obci, byl v té době aktivním člověkem, který přinášel tímto způsobem do vsi kulturu. Působil jako vedoucí kina a
promítač až do r. 1962. Celý život, až do své nemoci projevoval neutuchající zájem a angažovanost ve veřejném dění
obce Radslavice. Byl dlouholetým organizátorem májového průvodu od Památníku osvobození na místní hřbitov ke
hrobu padlého vojína za 2. světové války. Jeho mravenčí práci vidíme na psaní soukromé kroniky rodiny Caletků. Jeho
práce je prostá, ale poskytuje všem údaje o dlouhodobém dění veškerého radslavického života. Vše co dělal, dělal
z lásky a obětavosti k rodné vsi, bez nároku na odměnu nebo uznání. Za jeho záslužnou činnost pro obec mu v roce
1998 byla Obecním zastupitelstvem v Radslavicích udělena Medaile Františka Slaměníka. Byl to člověk prostý, ale o
to víc si zasluhuje naši vděčnost a uznání za jeho velké nadšení a obětavost pro jakoukoliv věc. Zemřel 21.5.2002 v
Pavlovicích u Přerova.
Informace pro občany

Prodej nepotřebného materiálu OÚ odprodá několik kusů elektrických
akumulačních kamen, elektrických přímotopů a šuplíkových kompletů
k psacím stolům
Svoz domovního odpadu-Termíny svozu v roce 2005: 9.12., 30.12.

K 31.12.2005 končí smlouva fy SITA, nový svozce je vybírán ve výběrovém
řízení. Může se stát, že nebude trpět rozvíjející se používání nejrůznějších pytlů
místo popelnic. OÚ má pro postupnou obměnu dosluhujících nádob pro občany
k dispozici popelnice za nákladovou cenu 780,-Kč

Dvůr OÚ–stavební odpad a železo–sobota 900-1200 hod. - 10.12.
Tříděný sběr – V uplynulém období byly opraveny všechny zvony na tříděný sběr. Tento fakt však bohužel
nevedl ke zlepšení chování občanů na sběrných místech. Dále přetrvává praktika ukládání tašek či pytlů u
kontejnerů i v době, kdy jsou tyto prázdné. A to nemluvě o situaci při jejich zaplnění či zmenšení objemu
sešlápnutím PET lahví. Nechce se věřit, že by lidskou lhostejnost mělo skutečně vyléčit na tomto místě
s nadsázkou dříve uvedené stěhování kontejnerů od domu k domu. I po novém roce bude pokračovat pytlový
sběr obalů nápojových kartonů.
Fond rozvoje bydlení Jako každoročně obecní úřad v souladu s ustanovením čl. IV. obecně závazné
vyhlášky č.1/2000 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 28.února 2006. Podrobnosti jsou vyvěšeny na
úřední tabuli ve vestibulu obecního úřadu, formuláře žádostí v kanceláři OÚ. Vše je také dostupné na
webové stránce obce.
Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Veselíčko
Obec Veselíčko leží na úpatí Oderských hor 7 km západně od města Lipník nad Bečvou. Zámecký kopec
s nadmořskou výškou 358 m n. m. dominuje celé krajině a zámek, který vévodí širokému okolí na úpatí je ve výšce
280 m n.m. První písemná zmínka o Veselíčku je z roku 1275, od poloviny 16. Století je centrem malého panství, ke
kterému patřily i vesnice v okolí včetně Velkého Újezdu, Buku, Lazníček a Výklek. letech 1768-1769 byl zámek
přestavěn a k dnešnímu dni je z něj výchovný ústav pro děti a mládež. Na přelomu století byl kolem zámku založen
park o výměře 5,4 ha, kde je spousta vzácných dřevin. Do roku 1940 se o park starali tři zahradníci. Architektonicky,
historicky a botanicky patří k nejcennějším na severní Moravě. V současné době má obec 815 obyvatel, rozloha
katastrálního území včetně m.č. Tupec je 1318 ha. V obci je mnoho kulturních památek, zejména pískovcové plastiky.
Je zde možnost výletů do okolních lesů, ve kterých se mimo jiné nachází vojenský hřbitov z napoleonských válek, kde
je pochováno cca 700 vojáků z bitvy u Slavkova a Lipska. V obci chybí stravovací a ubytovací kapacita. Má
provedenou kompletně plošnou plynofikaci, ze 75% odkanalizování na ČOV do blízkého Oseku. Obec vlastní a

provozuje skládku tuhého komunálního odpadu, svoz zabezpečuje pro sebe i okolní obce.
Vodovod je ve správě VaK Přerov, voda je však čerpána z místních zdrojů ve velmi dobré
kvalitě na úrovni vody kojenecké. V roce 1985 byla zrušena základní škola, v obci je pouze škola
mateřská. Do škol dojíždějí žáci do okolních obcí. Kulturní akce dělají především spolky hasičů,
sokolů, myslivců, zahrádkářů a klub důchodců. Tradiční jsou akce typu vodění medvěda při
ukončení masopustu, jarní pochod Veselíčskými lesy, setkání důchodců před vánocemi a plesy
již uvedených organizací. V budově obecního úřadu je také místní pošta, v nejbližší době
hodláme do budovy umístit také ordinaci praktického lékaře, který by do obce dojížděl 1x týdně,
v současné době občané dojíždějí za lékařem do Dolního Újezdu, což je nevhodné pro starší
občany. Soukromé podnikání je velmi malé, pouze několik stavebních firem, stolárna a
v zemědělství sadařství pan Fr.Pospíšil. V provozu jsou dvě hospody a čtyři obchody se smíšeným zbožím, v letním
období je otevřena letní restaurace v sokolské zahradě, kde je možno hrát tenis, volejbal, fotbal. Největší investiční
akce byly v rámci ozdravění životního prostředí, především to byla úprava zámeckého parku, stavba ekologického
rybníku v rámci revitalizace říčních systémů a skládka odpadu. Obec Veselíčko k 31.12.2004 své členství
v Mikroregionu Pobečví ukončilo.

Pozvání: V pátek 2. prosince 2005 v 16,00 hodin se v Kulturním domě v Radslavicích uskuteční tradiční
beseda s důchodci. V Programu vystoupí děti Slaměníkovy mateřské školy a žáci Základní školy v
Radslavicích. S postřehy o dění v obci za uplynulý rok Vás seznámí starosta obce p. Stanislav Jemelík. K
tanci a poslechu bude hrát populární dechová hudba "MORAVSKÁ VESELKA" pod vedením kapelníka
Mgr. Pavla Železného. Vzhledem k tomu, že obec nemá k dispozici úplnou evidenci důchodců a může dojít
při roznášení pozvánek k opomenutí některých spoluobčanů, zveme tímto k účasti všechny důchodce,
jejich partnery, včetně invalidních důchodců a předčasně odejitých do důchodu. Na Vaši hojnou účast se
těší představitelé obce a členové sociální komise.
- Ve středu 14.prosince 2005 se v Domě hasičů uskuteční letos poslední, 16.zasedání zastupitelstva obce.
- Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu Obce Radslavice pořádá v neděli 18.prosince 2005 Vánoční
turnaj ve stolním tenise amatérů. Zahájení turnaje ve 13,00 hodin v Kulturním domě. Hrací systém bude
určen dle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích. Míčky zabezpečí pořadatel, ostatní vybavení vlastní.
Pro účastníky na 1. – 3. místě v každé kategorii je připraven diplom a věcná odměna. Přihlášky lze podat
předem písemně či telefonicky na OÚ tel.581202894 nebo u předsedy školské komise /tel.723581316/,
osobně nejpozději v den konání soutěže do 12,45 hod. v KD. Propozice na vývěskách a webu obce.
- Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční valnou
hromadu, která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2005 v 11,00 hod. v Domě hasičů.
Dopisy, ohlasy, polemika
BIOODPAD - problém? ŘEŠENÍ - kompostování!
Zřejmě poslední komoditou, zahrnovanou obecně mezi odpady vhodné ke třídění, kterou se naše obec zatím
nezabývá, je tzv. bioodpad. I když v podmínkách obcí není tento druh odpadu zřejmě takovým problémem
jako v městských lokalitách, je nutné již nyní o této problematice minimálně diskutovat. Podle zákona o
odpadech totiž musí obce a města postupně do roku 2020 snižovat množství biologicky rozložitelného
odpadu (bioodpadu) ukládaného na skládkách. V roce 2010 může být na skládkách uloženo jen 75 procent a
v roce 2020 jen 35 procent hmotnosti bioodpadu vzniklého v roce 1995. Naplnit literu zákona jistě nebude
jednoduché i proto, že oficiální údaje o jeho množství nejsou k dispozici a velká část těchto materiálů se na
obci dlouhodobě a běžně zužitkovává, př. likviduje odděleně v místě pálením či kompostováním. Omezení
drobných hospodářství v nemovitostech však může ke vzniku problému vést. Řešením je asi zavedení vedle
separace skla, papíru, plastů a tetrapaků, i oddělenou likvidaci bioodpadu. Co za něj vlastně považujeme?
Např. zbytky z kuchyně, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, posekanou trávu, listí či ořezané větve, pytlíky od
čaje apod. Likvidace je možná centrálním sběrem s odvozem do průmyslové kompostárny či využití
přirozené přeměny na kompost přímo v místě jeho vzniku. Centrální svoz s sebou přináší značné komplikace
s prodlevou mezi vznikem odpadu a jeho odvozem, umístěním kontejneru a jeho přístupností. Vzhledem
k typu zástavby se jeví jako praktičtější a výhodnější individuální kompostování, které již stejně řada
domácností využívá. K rozšíření této činnosti se dnes nabízejí např. plastové kompostéry, které lze bez potíží
umístit na dvůr nebo zahradu a kde lze nejen bioodpad průběžně odkládat do zařízení, v němž proces
přeměny na kompost probíhá, ale kde samotný proces kompostování bioodpadu nijak nepřekáží, a kde se dá
i vzniklý kompost následně výhodně využít. Pro začátek diskuse na téma bioodpad a vlastní zamyšlení o této
problematice předkládáme tyto otázky: Považujete likvidaci bioodpadu za svůj problém? Domníváte se, že
by se obec oddělenou likvidací měla zabývat? Provádíte v domácnosti již nyní separaci bioodpadu? Zapojili

by jste se do takového systému? Měli by jste zájem o přidělení domovního kompostéru? Zúčastnili by jste se
přednášky na toto téma? Další informace a odborné články k problematice budou umístěny na webové
stránce obce, stejně jako odpovědní formulář na výše uvedené otázky. Za zpětnou odezvu k předloženému
tématu předem děkujeme.
Stanislav Jemelík
Společenská rubrika 1.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
Bouchalová Marta
112
Pavelková Alena
54
Midrla Vlastimil
195
Caletka Stanislav 228
Rada František
97
Caletková Růžena
132
Hoffmann Pavel
257
Šmídová Marie
86
70 let
Dokoupilová Bedřiška77
Šindler Miroslav
135
Šmíd Josef
212
Kundrátová Anna
85
82 let
Složil Alois
91
Skácelová Vlasta
180
Vybíralová Drahomíra45
Dohnal Miroslav
174

60 let
Knopová Marie
Šimara Josef
Pospíšilíková Marie
Šimarová Ludmila
Vybíral Jaromír
Bouchalová Libuše
Balázs Štěpán
75 let
Navrátilová Jarmila
Dvořák Jiří
Hlobilová Božena
83 let
Mikulíková Vlasta
85 let
Tallová Vlasta

36
204
208
204
45
102
230
50
184
106
51
169

65 let
Caletka František
Lukáš Josef
Melkusová Emilie
Pospíšilík František
80 let
Bařinová Anastazie
81 let
Huňková Eliška
Pavelková Marie
Večeřa Alois
84 let
Bil Jaroslav
Dočkalová Marie
Hlobil Oldřich
Huňka Jiří

194
148
311
208
8
35
54
28
31
38
106
35

Inzerce

… to nejlepší pro zdraví vašich dětí

Využijte možnosti získat zdarma aktovku pro nově pojištěného
budoucího prvňáčka (ročník 1999/2000).

Aktovka firmy Ritter Jihlava byla testována Institutem pro testování
a certifikaci ve Zlíně a splňuje veškeré požadavky na moderní školní potřeby :
 Bezpečnost v silničním provozu
 Zdravotní nezávadnost
 Bezpečnost při používání
Bližší informace získáte na pracovištích ZP M-A a na www.zpma.cz.

Kontaktní místo Přerov, Kratochvílova 34, Přerov, tel./fax: 581 208 255
úřední hodiny: Po – Čt 8,30 – 12,00 13,00 – 17,00, Pá 8,30 – 12,00, 13,00 – 15,00

Regionální pracoviště Olomouc, Erbenova 11, Olomouc, tel./fax: 585 220 365
Úřední hodiny: Po, St 8,00 – 17,00, Út, Čt 8,00 – 15,00
e-mail: rpolomouc@zpma.cz
Pozn.: Podmínkou pro získání aktovky je pojištění obou rodičů u ZP Metal-Aliance.

