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Toto číslo vyšlo v srpnu 2008
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: Ve 2.čtvrtletí se v krátké době uskutečnilo 10., 11.a 12 zasedání ZO, která se
zabývala především majetkoprávními a školskými záležitostmi, projednáním a schválením navržených občanů na
udělení cen obce – Medaile Františka Slaměníka, rozdělením finančního příspěvku obce místním spolkům a
organizacím, projednáním závěrečného účtu obce za rok 2007.
V úvodu všech tří zasedání starosta obce nejprve zhodnotil akce uskutečněné v uplynulém období, z nichž připomenul
především uzavření smlouvy na pronájem pohostinství Na koupališti, kde se nájemcem stal na dalších pět let Martin
Dlouhý, projednán byl také další nájem zemědělských pozemků obce a po vyhodnocení předložených nabídek se i na
další období rozhodla obec spolupracovat s MZ a.s. Prosenice.
Dalším vyhodnoceným výběrovým řízením byl výběr firmy na provedení výběrového řízení zhotovitele akce
„Likvidace odpadních vod Radslavice-ČOV a kanalizace“. Smlouva byla uzavřena s firmou Justitia Ostrava,
odsouhlaseny byly také dva smluvní vztahy se společností ČEZ, jednak smlouva na el. rozvody pro novou výstavbu
v Příčné ulici a dále smlouva o věcném břemeni pro stavbu rodinného domu pana Simona v Dolní ulici. V uplynulém
období obec podala nové žádosti o dotace a to Ol. kraji ve výši 164 500,-Kč na JSDH obce, u Agentury ochrany
přírody v Olomouci byly uplatněny 2 žádosti na výsadbu zeleně, jedna se týká 1. části Biocentra Široký, druhá na
výsadbu hřbitova dle nově zpracovaného projektu ing. Vaďurové, zatím poslední uplatňovanou žádostí na Ol. kraji je
dotace na výstavbu nájezdového ostrůvku od Sušic ve výši 658 000,- Kč. Z hlediska prováděných prací byla dokončena
stavební akce“Hrubá studna“ a to doposud nerealizované terénní úpravy a výsadba, hned následně však došlo ke
krádeži dvou ze tří instalovaných pružinových houpadel. Jelikož pojišťovna uhradila ukradené atrakce, byly zakoupeny
nové a prostor by již měl plně sloužit veřejnosti Další škody, tentokrát vandalského charakteru, se vyskytly ve školní
zahradě Do další etapy pokročila i akce ČOV, na centrální adrese bylo po předchozím projednávání a upřesňování
zadávací dokumentace zveřejněno výběrové řízení.Dopředu tlačíme již zmíněnou a k realizaci přislíbenou akci
Biocentrum Široký a věříme, že vzniklé správní potíže s vydáním rozhodnutí o změně kultury dotčeného pozemku se
včas podaří překlenout a akce bude dotažena do konce. V mezidobí již byl proveden výběr realizační firmy. Příprava
byla zahájena ve stupni dokumentace i pro územní řízení u akce Cyklostezka Sušice - Radslavice – Grymov. Byla
zahájena jednání s vlastníky pozemků, nárokována a následně zrušena byla žádost o dotaci na další stupeň PD. V části
na Grymov jsme se dostali totiž do potíží ve vztahu k územnímu plánu a příprava akce tak bude složitější, než se dříve
zdálo. Na základě usnesení zastupitelstva, zabývala se Rada obce možnostmi rozšíření stavební kapacity mateřské
školy. Opětovně byly zvažovány možnosti rozšíření objektů a prostor SMŠ, které by pro uvedený účel mohly být
upraveny. Nejpřijatelnější variantu, i s ohledem na následnou možnost využití k jiným, např. klubovým účelům,
spočívající ve využití půdního prostoru v objektu SMŠ, pak nechala odborně posoudit projektantem. Přes nalezenou
shodu s orgány hygieny z něj nakonec vyplynula nemožnost takového řešení pro rozpor s ust. vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb. Náhradně bylo zadáno posouzení volných prostor v RD č.p.109.
Z prvotních výstupů vyplývá max. kapacita 12 dětí ve vnitřních prostorách, zcela však chybí plochy venkovní. Hrubý
odhad nákladů na rekonstrukci činí 3 mil. Kč, otázkou zůstávají provozní náklady – nájem, energie a mzdy personálu.
V souladu s usnesením Rady obce, odsouhlasilo zastupitelstvo návrh na sloučení příspěvkových organizací obce
Slaměníkovy mateřské školy Radslavice a Základní školy Radslavice do jednoho právního subjektu a to ke dni
1.9.2008 s tím, že nástupnickou organizací se stane ZŠ Radslavice.Je třeba podotknout, že k tomuto kroku jsme se
rozhodli jako jedna z posledních obcí a byli jsme v tomto směru určitou raritou v Olomouckém kraji. Sloučením obou
subjektů nedojde k propouštění ani k personálním změnám ani v jedné v doposud samostatných organizacích, u všech
pracovníků dojde k přechodu práv a povinností na nový subjekt.
Jsme přesvědčeni, že sloučením obou příspěvkových organizací, bude předškolní výchova a na ni navazující nižší
stupeň ZŠ propojenější a řízení takovéhoto subjektu operativnější, že se spojením obou zařízení sníží rovněž riziko
odchodů dětí po absolvování SMŠ do základních škol mimo naši obec a zcela určitě že dojde ke zjednodušení
komunikace, účetnictví a úbytku administrativních úkonů mezi zřizovatelem a sloučeným subjektem, jako např.
sestavování jednoho rozpočtu a jeho úpravy v průběhu kalendářního roku, jedné účetní uzávěrky, rychlejšímu
projednávání oprav, údržby a investic v jednom zařízení a v neposlední řadě i úspoře provozních prostředků,
poskytovaných organizaci z prostředků obce.
Těsně před vydáním tohoto čísla RN, uskutečnilo se ještě 13.zasedání ZO, které projednávalo především majetkoprávní
záležitosti a dopravní situaci v obci. Po bohaté diskusi zastupitelé schválili velmi důležitý dokument a to Smlouvu o
dílo s firmou TENZA a.s.Brno, která zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném obcí na stavbu „Likvidace odpadních
vod Radslavice – ČOV a kanalizace“. Rozpočet této stavební akce činí 39 567 500,-Kč a je největší investiční akcí
obce za mnoho posledních let. Současně bylo schváleno uzavření Smlouvy o půjčce se stejnou firmou, která umožní
překlenout období do poukázání přiznané dotace na výše uvedenou akci ze SZIF.
Velmi bohatá byla rovněž diskuse k dopravní situaci v obci, která je na programu téměř na každém zasedání ZO.

Výsledkem diskuse pak bylo usnesení o zakoupení 1 ks informačního radaru z rozpočtu obce a jeho umístění na
vhodném místě v obci v nejbližším možném termínu.

Výročí osobností 2. pololetí 2008
Před 60ti lety, 28.11.1948 se v Radslavicích v č.p. 9 narodil jako třetí syn manželů Marie a Karla Lukášových.
Stanislav Lukáš. Po absolvování Základní a Střední průmyslové školy obor elektrotechnika v Přerově nastoupil v r.
1967 do zaměstnání v Přerovských strojírnách, po vojně byl přijat do Výzkumného ústavu Přerovských strojíren jako
zkušební technik strojů a zařízení na výrobu stavebních hmot. V. r. 1973 se oženil a s manželkou Anežkou vychovali 4
děti. V r. 1980 ukončil pomaturitní studium na Energetickém institutu v Praze a v současné době pracuje ve funkci
vedoucího oddělení měření, laboratoře a zkušebny maltovin v PSP Engineering a.s Přerov. Do sportovní činnosti se
zapojil v r.1957 ve fotbalovém oddílu, dalším jeho oblíbeným sportem byla sportovní střelba, od r. 1964 je členem
střeleckého oddílu Svazarmu Radslavice a v současné době předsedou nástupnického Sportovně střeleckého klubu
Radslavice. K jeho největším sportovním úspěchům patří vítězství v Poháru Radslavic ve střelbě z malorážky a účast
na krajských přeborech.V letech 1975-1990 byl předsedou Rady střelectví okr. Přerov.Zasloužil se o výstavbu kryté
střelnice v Radslavicích, je rozhodčím II. třídy a trenérem III. třídy. Do činnosti obce se zapojuje od r. 1976 jako
poslanec a v letech 1990-1998 vykonával funkci místostarosty obce. V současnosti je předsedou sociální komise. Je
členem KDU-ČSL a farního společenství kostela sv. Josefa v Radslavicích.
9.12.1998, před 10 lety zemřel pan Zdeněk Hradil, narodil se 7. 4. 1923, v Sušicích. Záhy osiřel a byl vychováván u
svého strýce Aloise Hradila, obchodníka v Radslavicích. Po absolvování obchodní školy a obchodní akademie v
Přerově vypomáhal v obchodě svého strýce, pak prodával v družstevním obchodě v Pavlovicích a od poloviny
padesátých let pracoval jako zásobovač postupně v TOSU Lipník, Přerovských strojírnách a Technomatu Přerov. Do
důchodu odešel v r. 1983. Do TJ Sokol Radslavice vstoupil v r. 1940 a jejím členem byl až do svého úmrtí. Byl v r.
1958 zakladatelem a prvým předsedou turistického odboru TJ Sokola a přes 15 let se věnoval turistické činnosti s
mládeží. Od r. 1945 byl členem divadelního souboru Radslav, kde vedle menších rolí se věnoval především
organizačním záležitostem. Po mnohá léta patřil k organizátorům masopustního vodění medvěda. V letech 1960 až
1962 byl obecním kronikářem, brigádně vypomáhal při zvelebovacích akcích. V sedmdesátých letech začal prodávat na
Žerotínově náměstí v Přerově zahradnické výpěstky, čemuž se plně věnoval po odchodu do důchodu a stal se známou
osobností přerovského trhu. Zemřel v nemocnici v Přerově 9.12.1998.
Dne 28.12.1918 se narodil Josef Šindler, jako páté dítě Vincenci a Anežce Šindlerovým v Lýskách u Přerova.
Základní školu započal v Lýskách a dokončil v Radslavicích, kam se rodiče přestěhovali. Po ukončení Měšťanské
školy v Přerově se vyučil zedníkem u fy. Karel Kovařík v Přerově, po absolvování vyšší průmyslové školy v Brně
nastoupil zpět jako stavební asistent. Zde pracoval až do znárodnění v r. 1948. Potom pracoval u československých
stavebních závodů – pozdějšího podniku Moravostav jako stavbyvedoucí až do r. 1952, kdy byl jmenován do funkce
hlavního dispečera podniku. Tuto funkci zastával i po zrušení Moravostavu a převzetí Pozemními stavbami. Od r.
1965 do r. 1978 pracoval jako vedoucí investiční výstavby v Bytovém podniku města Přerova. Již od mládí miloval
fotbal, který hrával za SK Přerov a ukončil ve 42 letech v Radslavicích. Byl dlouholetým členem, cvičitelem i
náčelníkem Sokola Radslavice. Aktivním byl v Mysliveckém sdružení Radslavice ve funkci mysliveckého hospodáře,
předsedy a jednatele. Pro obec vypracoval projekt „Sokolovna“, dále projekt budovy OÚ a požární zbrojnice a
vypracoval mnoho plánů pro výstavbu rodinných domků, vstupu do kostela aj. Jako první předseda „Svazarmu“,
(přestože nikdy nebyl členem KSČ) má podíl na projekci i budování střelnice. Snad největší a o to krásnější pro
stavbyvedoucího bylo vybudování vodovodu, výstavba koupaliště a nové prodejny „Jednota“ v Radslavicích. Zemřel
dne 14.9.2004 v Přerově.
Informace pro občany - Dvůr OÚ–stavební odpad a železo - sobota 1000-1130 hod.: 4.10.,25.10.,15.11., 13.12.
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu: 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12.,
26.12. Na OÚ lze zakoupit popelnice velikosti 110 l, 120 l i 240 l za nákupní cenu
a pro mimořádný odpad pytel SITA za 12,- Kč.
Nebezpečný odpad: V sobotu 13.září 2008 proběhne v době od 14.05 do 14.55 hod.
před obecním úřadem pravidelný podzimní sběr nadměrného nebezpečného
odpadu. Sbírají se staré televizory, rozhlasové přijímače a jejich součásti, další
elektrotechnické přístroje, ledničky, mrazničky a pneumatiky všeho druhu.
Velký domovní odpad: V sobotu 13.září 2008 v době od 14.00 do 15.00 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.). Současně se v tento den ruší
dopolední sběr stavebního odpadu.
E-BOX : ve vstupním prostoru OÚ je umístěn kontejner na drobné dosloužilé elektrospotřebiče, např. mobily,
kalkulačky, drobná počítačová zařízení, walkmany, diskmeny apod. Na stejném místě je k dispozici i nástěnný
kontejner na vyřazené baterie a monočlánky.
Vodné stočné V době od 1.10. do 8.10. proběhne odečet stavu vodoměrů za období 4/2008 – 9/2008. Hotovostní
úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 13.10. – 31.10.2008. Současně bude vybírána platba za
uložení st.odpadu na dvoře OÚ, př. všechny předchozí nedoplatky. Na základě vyúčtování kalkulace ceny a nákladů na

dodávku vody v předchozím roce rozhodla rada obce o zvýšení vodného od 1.10.2008 ze 13,- na 14,50 Kč. Cena za
odvedení odpad.vod stočné z 1,50 na 2,- Kč. Vyúčtování jsou k dispozici na webové stránce obce.
Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Terminál, zahájil činnost na OÚ dne 1.1.2008 poskytováním
výpisů z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku. CzechPOINT
rozšiřuje služby pro živnostníky, od 1.7.2008 se stává podacím terminálem, živnostníci si zde mohou podat ohlášení
živnosti, změnu provozovny nebo statutárního zástupce. Podání lze učinit v elektronické nebo listinné podobě. Chce-li
zájemce o založení živnosti učinit podání v elektronické podobě, vyplní nejprve jednotný registrační formulář na
webových stránkách Hospodářské komory ČR, odešle na server HK, systém mu vygeneruje číslo tzv. tiketu a s tímto
číslem se dostaví na pracoviště CzechPOINTU, až půjde učinit elektronické podání. U podání v listinné podobě si
zájemce vyzvedne na Živnostenském úřadu formulář, a s vyplněným se dostaví na pracoviště CzechPOINTU. Formulář
lze stáhnout i z webu. Na pracovišti CzechPOINTU předkládá zájemce OP nebo CP a uhradí správní poplatek.
Pracovnice CzechPOINTU vydá doklad o uhrazení SP a potvrzení o přijetí podání. Ve vztahu k podateli i
Živnostenskému úřadu funguje CzechPoint jako podatelna.
Informace - WEB obce poskytuje službu rozesílání zveřejněných aktualit na zaregistrovanou emailovou adresu.
Využijte této komplexnější možnosti proti zasílaným SMS zprávám, třeba i souběhu těchto služeb. Veřejný přístup na
internet a tím i do Vašich emailových schránek byl kromě knihovny zprovozněn i v zádveří obecního úřadu.

„Poklady z půd, truhlic a truhliček našich babiček“
Jistě doma schováváte některé starodávné předměty, fotografie vašich předků i budov, výrobky ručních prací,
výšivky, předměty denní potřeby, oděvní součásti, zemědělské nářadí, menší kousky nábytku, a mnoho
dalších jak užitkových tak okrasných pokladů, které se vztahují k historii a životu v obci, připomínající
mnohdy nelehký život v dřívějších dobách.
Nabídněte nám je, prosím, k zapůjčení na krátkodobou výstavu. Chceme v našich dětech vyvolat zájem o
minulost a ukázat jim, jak vypadaly ulice, domy, domácnosti a hospodářství před jejich narozením, v dobách
kdy jejich maminky, babičky a dědečkové byly také dětmi.
Prosím, pomozte nám takových předmětů shromáždit co nejvíce. Potřebujeme Vaši spolupráci.Ukrýváte-li
doma takové staré, pro nás tolik žádané poklady, a jste-li ochotni je zapůjčit, můžete je nabídnout
v knihovně, nebo na obecním úřadě. Všechny zapůjčené předměty samozřejmě zase vrátíme. Touto výstavou
bychom chtěli navázat na úspěšnou loňskou Podzimní výstavu dýní, výpěstků a ručních prací.
CM slavnosti. Letošní Cyrilometodějské slavnosti byly spojeny s výročím 115. let trvání sboru dobrovolných hasičů
v Radslavicích. Zahájeny byly slavnostním zasedáním obecního zastupitelstva na kterém byly předány pamětní medaile
Františka Slaměníka pánům: Eduardu Hrbáčkovi, Josefu Hrdličkovi a Vladimíru Šindlerovi za jejich veřejně
prospěšnou práci. Večer pokračoval divadelním představením souboru Dostavník. V sále kulturního domu byla pro
návštěvníky připravena výstava fotografií z historie a současnosti hasičského sboru.
Páteční večer na výletišti patřil taneční zábavě s hudební skupinou Mini-Max Hranice.
V sobotu ráno pokračoval program průvodem po obci a položením věnců na místním hřbitově, mší svatou v místním
kostele a odpoledne se utkala družstva místních spolků a uličních seskupení v malé kopané. Hlavní den oslav – neděle,
patřila už celá hasičům. Před hasičskou zbrojnicí bylo od rána k vidění velké množství historické i moderní techniky.
Přijeli hosté ze spřátelených sborů z okolí, ale i z Polska a Slovenska. Po slavnostní valné hromadě spojené
s oceňováním zasloužilých členů sboru byla odpoledne v prostoru za kostelem připravena soutěž ručních koňských
stříkaček, předvedeny byly ukázky hašení současnou
technikou, se svým sportovně-hasičským uměním se
představili i mladí hasiči. K tanci a poslechu hrála
Záhorská kapela. Další víkend oslavy završilo sobotní
promítání filmů z archívu hasičského sboru, natočených
při jubilejních hasičských oslavách v minulosti.. Na
filmech je zachycena spousta už nežijících občanů, a ti
co jsme tam viděli jako děti, které se občas pletly pod
nohama dospělých jsou už dnes oceněnými členy sboru
a připraveni chránit majetek všech.
Hry bez hranic „Na Tučínském západě“, takový byl
motiv a název 2. her mikroregionu Pobečví, které
pořádala obec Tučín, jako vítěz a držitel putovního
poháru z 1. her konaných v loňském roce v
Radslavicích . Dostali jsme pozvání, a protože nejsme
zbabělí skunkové, nasadili jsme si klobouky, osedlali
jsme naše koně a vydali se na cestu na „Západ“.
Soutěžilo se v různých disciplínách, při kterých se
kovbojové zapotili a přihlížejícím se postarali o dobrou

zábavu. Všechny disciplíny byly velmi nápadité. Škoda, že počasí v ten den nepřálo. Proto byli i odvážlivci
z soutěžních družstev diváky náležitě oceněni, když při třech úkolech museli v 15 stupních pro své cenné body skákat
do bazénu tučínského koupaliště. V zápalu boje si borci nestačili ani uvědomit, že voda studí. Vrhali se do ní bez
zaváhání.
Výsledkem našeho snažení je čtvrté místo za vítěznými Sušicemi, druhé byly Sobíšky a třetí Výkleky. Pohár pro vítěze
putuje do Sušic, a s ním i právo pořádat další ročník těchto her. Děkujeme všem radslavským, kteří nás přišli podpořit
a fandili nám. Pokud i vy máte zájem bojovat příští rok v našich obecních barvách, přihlaste se!
Partnerství MAS Záhoří Bečva a gminy Prószków Dne 16.srpna v Tučíně a 23.srpna v Polském Próskówě
byla i za účasti zástupců naší obce podepsána rámcová dohoda o partnerství mezi Místní akční skupinou Záhoří Bečva
a gminou Prószków. Ta dává základní předpoklad pro vzájemnou spolupráci obcí, spolků a podnikatelů z těchto území
s využitím čerpání finančních prostředků z fondu přeshraniční spolupráce. Prószków je z našeho pohledu
tzv.“střediskovou obcí“, sdružuje 15 obcí s celkovým počtem cca 10 tis.obyvatel. Nachází se v těsném sousedství
města Opole s dobrou dopravní dostupností, umožňující snadnou návštěvu každému z nás. Turistickou i společenskou
nabídku našich přátel lze získat na webové stránce města www.proszkow.pl i v českém jazyce. Informace k možným
společným projektům podá OÚ nebo manažér MAS.

Společenská rubrika 2.pol. roku 2008
Významného životního jubilea se v 2. pololetí 2008 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

55 let
Zlámalík Josef
61
Smětáková Anežka
247
Šimara Zdenek
58
Kuča Svatopluk
294
Mlčáková Květoslava230
Padalík Jan
117
Šikutová Alena
61
75 let
Hrbáček Eduard
162
Jemelíková Marie
116
Lakomá Milada
22
Haluzík Zdeněk
232
82 let
Váňa Josef
167
Hradilová Anna
101
96 let
Brázdová Matilda
176

Základní škola

60 let
Bařinová Milada
Doláková Milena
Kudrna Václav
Zajícová Ludmila
Zajícová Jitka
Lukáš Stanislav
Zlámalík Ladislav
80 let
Jemelka Karel
Zdařil Václav
Kytlicová Hedvika
83 let
Caletková Anna
Smětáková Marie
Lon Vladimír
Směták Josef

208
3
220
215
90
214
6
168
146
173
172
40
14
195

65 let
Mierná Milada
217
70let
Šmídová Marie
212
Hrabal Antonín
191
Mořkovská Zdeňka
108
Melkus Zdeněk
311
Haluzíková Marie
197
81 let
Valentová Marie
181
Novák Antonín
138
Kuča Svatopluk
60
85 let
Kuželová Pavla
30
88 let
Pechová Marie
13
Šindlerová Františka 3

S příchodem nového školního roku se ani letos neubráníme zamyšlení nad uplynulými měsíci
školního roku 2007/2008 v naší radslavické škole. Bez nadsázky musíme konstatovat, že je za námi opravdový kus
práce. V prvním ročníku jsme odstartovali nový školní vzdělávací program, jenž je dílem všech pedagogických
pracovníků školy a je přímým pokračováním trendu, který jsme po léta ověřovali. Věříme, že heslo, jež je i vlastním
názvem našeho ŠVP „Škola pro všechny“ se i do budoucna stane naší vizitkou a chtěla bych touto cestou poděkovat
všem pedagogickým pracovnicím naší školy za svědomitý přístup k jeho naplňování.
Nemenší dík patří také Sdružení přátel ZŠ za obětavou pomoc při organizaci březnového školního plesu a
„Mezinárodního kongresu čarodějnického“, který se uskutečnil v měsíci květnu. Našim sponzorům, kteří nezištně

přispívali ke zdárnému průběhu všech kulturních akcí pořádaných školou, bych chtěla upřímně poděkovat a vyjádřit
naději, že nám svou přízeň i napříště zachovají.
Také Sboru dobrovolných hasičů Radslavice jsme vděční za „generální úklid“ školní zahrady. Jejich zásluhou se
zahrada zbavila letitých dřevin a my máme z oken školy pěkný výhled.
Závěrem bych chtěla pedagogickému sboru, rodičům a všem příznivcům ZŠ popřát hodně sil a elánu do další
spolupráce. Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy

Branně sportovní dopoledne – střelnice Radslavice
Tradiční akce proběhla za hezkého počasí 8. května v areálu střelnice. Pro příchozí všech věkových kategorií byly
připraveny různé disciplíny. Pro nejmenší to byla cesta odvahy, pro školní mládež klání ve střelbě ze vzduchovky a
v hodu šipkami. Pro všechny starší dvanácti let byla hlavním poutačem střelecká soutěž z malorážky vleže na 50 m,
soutěž družstev a jednotlivců. Před vyhlášením výsledků byla členy klubu předvedena jednoranná terčová pistole TOZ
35, která se používá při olympijské disciplíně, střelbě libovolnou pistolí na 50 m. Na závěr několik výsledků :
Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
Do 10 let – 1. Kovářová Simona 48 b.; 2. Biječek Vilém 37 b.; 3. Fogelton Lukáš 17 b.
Do 12 let – 1. Valešová Monika 61 b.; 2. Schwarz Pavel 51 b.; 3. Schmidt Jan 45 b.
2. Schwarz Ondřej 48 b.; 3. Oršoš Jan 38 b.
Do 14 let – 1. Zdráhal David 56 b.;
Mládež - hod šipkami na terč - 5 ran
Do 12 let – 1. Stržínek Dominik 29 b.; 2. až 5. místo – 25 bodů Hudečková Gabriela; Janáček Tomáš; Pavelka
Martin; Zupka Martin
Do 14 let – 1. Zdráhal David 28 b.; 2. Oršoš Jan 19 b.
Dospělí – hod šipkami na terč – 5 ran; ženy 1. Caletková Renata 30 b.; muži 1. Nerušil Ondřej 38 b.
33. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky

Kategorie dorost, muži
Družstva :
Jednotlivci:

1. MS Katova 212 bodů
1. Lukáš Josef ml. 81 bodů

2. SDH Radslavice I 209 bodů 3. Holubáři. 200 bodů
2.Janáček Leoš
75 bodů
3.Janáček Jiří 74 bodů

Kategorie dorostenky, ženy
Družstva :
1. Přerovská 133 bodů
2. SDH Radslavice
82 bodů
3. Nová
25 bodů
Jednotlivci :
1. Šindlerová Milena 68 bodů 2. Mgr. Fogeltonová Hana 65 bodů 3. Pavelková Petra 48 bodů
Pořadatelé - Sportovně střelecký klub Radslavice děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny

Personální kronika prosinec 2007 a l. pololetí 2008
Narození:
Vyňuchal Jakub, U Mlékárny 90
Bartl Tomáš, Školní 61
Tallová Elen, Sušická 123
Mrázková Eva, Přerovská 192
Černošková Barbora, Sušická 232
Chejnová Julie, Příčná 250
Červinka Vítek, V Zahradách 270
Odhlášení:
Skopal Petr, Přerovská 158
Cekotová Jana, Na Návsi 60
Talla Josef, Nová 224
Hradil Libor, U Mlékárny 149
Salašová Iveta, V Zahradách 288
Havlíková Hana,Alžběta, Školní 111
Nitková Blanka, Jan, Na Návsi 13
Kucharčíková Vladimíra, Školní 141
Zdráhal David, Simona, Školní 141
Mrázková Jana, U Kostela 69

Přihlášení:
Bednaříková Lenka,Sušická 168
Šromová Marie,Na Návsi 6
Josepčuková Jana, Trávník 104
Drbalová Miroslava, Sušická 160
Sňatky:
Hradilová Petra – Chejn Robert 250
Baitarová Iveta – Salaš Oldřich 288
Lon Petr – Hana Musilová
Josepčuk Michal – Bártková Jana 104
Hodisová Jana – Mrázek Petr 69
Úmrtí:
Dvořák Jiří, Sušická 184
Cagašová Marie, Na Návsi 16
Remešová Cecilie, Sušická 119
Malenda Oldřich, Dolní 21
Šromová Marie, na Návsi 6
Složil Alois, Školní 91

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá u příležitosti ukončení prázdnin v pátek 29.srpna 2008 od 16.00 hod.
ve sportovní areálu TJ Sokol SPORTOVNÍ ODPOLEDNE ZAKONČENÉ TÁBORÁKEM. Připraveny jsou
nejrůznější soutěže pro děti, mládež i dospělé a ukázky hasičské činnosti. Zajištěno tradiční občerstvení i speciality
z udírny.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 30.srpna 2008 ve sportovním areálu TJ Sokol 3.ročník
pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku, zařazené do Velké ceny okresu Přerov. Začátek v 10. hod.

Ředitelství ZŠ oznamuje, že slavnostní zahájení nového školního roku v základní škole se uskuteční v
pondělí 1.září 2008 v 7.45 hod. na nádvoří školy.
oznamuje maminkám opět začínáme v pondělí 8.9.2008. 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.
Střelecká soutěž –Sportovně střelecký klub Radslavice pořádá v neděli 14. září 2008 od 9,00 hodin na střelnici

v Radslavicích Memoriál Jaromíra Lukáše ve střelbě z malorážné pistole SP na 30+30 ran.
Pořad bohoslužeb s nedělní platností kostel sv. Josefa v Radslavicích
23.8. 2008 - sobota 18.00 hodin
31.8.2008 - neděle, mše svatá v Radslavicích není
6.9.2008 - sobota 18.00 hodin
14.9.2008 - neděle 18.00 hodin
20. nebo 21.9.2008 bude upřesněno dodatečně
28.9.2008 - neděle 9.45 hodin, slavnostní hodová mše svatá - 76. výročí svěcení kostela

Rozpis fotbalových soutěží podzim 2008
1. B tř.-skupina A – Podzim 2008
Ne 17.8.Tovačov-Radslavice
16,30
Ne 24.8.Radslav.–Nezamyslice
16,30
17,00
St 27.8.Radsl. - Prostějov
So 30.8.Kojetín - Radslavice
16,30
Ne 7.9. Radslavice-Kostelec
16,30
Ne 14.9.Radsl.-Vrchoslavice
16,00
16,30
So 20.9.Hor.Moštěnice-Radsl.
Ne 28.9.Radslavice-Býškovice
15,30
Ne 5.10.Pivín-Radslavice
15,30
Ne12.10.Radsl. – Všechovice
15,00
Ne19.10.Domaželice-Radslavice 10,00
Ne26.10.Radslavice-Němčice n.H.14,30
Ne 2.11. Hustopeče-Radsl.
10,00
13,30
So 8.11. Prostějov-Radsl.
13,30
Ne16.11. Radsl.- Tovačov
Žáci – OP sk. B
Ne 31.8.Lazníky –Radslavice
14,00
10,00
Ne 7.9.Radslavice-Hustopeče
10,00
So 14.9.Radslavice-Bělotín
Ne 21.9.Pavlovice-Radslavice
10,00
Ne 28.9.Radslavice-Domaželice 10,00
14,00
Ne 5.10.Soběchleby-Radslav.
Ne12.10.VOLNÝ TERMÍN

Okresní přebor – dorost
15,00
15,00
14,45
14,00
8,45
8,30
11,45
13,00
9,00

Ne 31.8.Ústí-Radslavice
Ne 7.9.Radslavice-Hustopeče
Ne 14.9.Radslavice-Pavlovice
Ne 21.9.VOLNÝ TERMÍN
Ne 28.9.Radslavice-Domaželice
So 4.10.Soběchleby-Radsl.
Ne12.10.Radslavice-Dol.Újezd

B mužstvo OP sk. B muži

14,30 13,00
14,15
13,45
13,15
15,30 14,30
12,45

So 23.8.Radslavice-Dol.Újezd
16,30
So 30.8.Žákovice-Radslavice
16,30
16,30
So 6.9.Radslavice-Skalička
So 13.9.Radslavice-Bělotín B
16,00
Ne 21.9.Černotín Radslavice
16,00
So 27.9.Radslavice-Opatovice B 15,30
Ne 5.10.Prosenice-Radslavice
15,30
So11.10.Radslavice-Domaželice B15,00
So18.10.Lověšice-Radslavice
15,00
So25.10.Radslavice-Drahotuše
14,30
Út28.10. Jezernice-Radslavice 10,00

15,15
14,45
14,30
14,00
9,00

13,00

Inzerce
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR informuje
Finanční poradna ČR sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele
průkazů TP,ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna o.s. ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii ( roční
vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele; na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic; na služby vybraného
mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, Telefonica O2; na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (1020%); na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%); na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného
dodavatele
Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a
havarijní poj.aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven.
V případě zájmu vezměte s sebou: vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO
(kopii), vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii), fakturu vašeho mobilního operátora,
pevné linky, pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost, smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních
automobilů, průkaz TP, ZTP, ZTP-P
a rovněž zprostředkováváme kontakty na : prevenci předlužení a prevencí exekucí, prevenci před nebankovními úvěry
s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí
Neplaťte víc , než je potřeba! ! Finanční poradna o.s.ČR dále informuje, že od 1. června 2008 lze uzavírat stavební
spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku.
Sociální poradna ČR nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany
Bližší informace: Boženy Němcové 1652/9 ,750 02 PŘEROV, tel.739 623 273,739 446 788, nebo mail –
financniporadna.OL@seznam.cz
Úřední den – od 21.7.2008 každé pondělí – 13 – 16 hod

