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Toto číslo vyšlo v prosinci 2008
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: Ve dnech 30.října a 17.prosince 2008 se uskutečnilo v pořadí 14. a 15.zasedání ZO v tomto
volebním období. Na 14.zasedání, kromě stálých bodů programu, zastupitelé odsouhlasili rozpočtové opatření č.1 na
rok 2008, kterým se rozpočet obce zvýšil na straně příjmů i výdajů o 1.359.626,-Kč, takže celkový rozpočet obce zůstal
vyrovnaný a to ve výši 11.612.226,-Kč. K navýšení příjmů přispěly především dotace z Olomouckého kraje ve výši
400 000,-Kč na vrt náhradního zdroje pitné vody a z Ministerstva obrany ČR ve výši 550.000,-Kč na opravu Pomníku
Svobody s nově zhotovenou sochou T.G.Masaryka. V majetkoprávních záležitostech odsouhlasilo ZO realizaci
projektu „Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Radslavice“ s využitím
finančních prostředků ROP Střední Morava a záměr přijetí úvěru nebo půjčky ke komplexnímu zabezpečení
financování stavebních úprav objektu ZŠ, dále koupi nemovitosti p.č. 603/8 orná půda dle předloženého návrhu kupní
smlouvy, podání žádosti do 6.výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt Regenerace plochy hřbitova a
obecní aleje v obci Radslavice
Ve své hodnotící zprávě starosta obce konstatoval, že byla zahájena největší investiční akce obce, a to „Likvidace
odpadních vod Radslavice – ČOV a kanalizace“, při které hodláme ještě do konce roku 2008 proinvestovat 50% ceny
projektu, to je okolo 20 milionů korun. Zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení stala firma Tenza a.s.
Brno. Práce na stavbě jsou realizovány prostřednictvím subdodavatelů, u ČOV je to dceřiná firma zhotovitele Mobiko
plus a.s., kanalizaci provádí Všeobecná stavební Přerov s.r.o. Na realizaci byly uzavřeny smlouvy na provádění
autorského dozoru, technické dozoru investora, koordinátora BOZP a dohoda na archeologický dohled. K
připravovaným akcím patří především výstavba technické infrastruktury ul.Příčná. RO bylo rozhodnuto o vypsání VŘ
na zhotovitele, z něhož vzejde jednoznačná cena realizace záměru, z níž bude následně možné odvodit prodejní ceny
stavebních pozemků. Současně byly uzavřeny smlouvy na výstavbu rozvodu NN s firmou ČEZ s realizací 3Q./2009.
Rovněž 15.zasedání ZO se zabývalo úpravou rozpočtu obce na rok 2008, která se projevila jen přesuny finančních
prostředků mezi rozpočtovými položkami, takže celková výše rozpočtu se nezměnila. Zastupitelstvo obce schválilo
dále rozpočet obce na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2009 až 2012.
V příštím roce bude obec hospodařit s rozpočtem ve výši 62,677.000,- Kč na straně příjmů i výdajů, přičemž více jak
46 mil.Kč představují příjmy z dotací na již probíhající stavební akci „Likvidace odpadních vod Radslavice-ČOV a
kanalizace“ a připravovanou akci „Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ
Radslavice“. Vzhledem k tomu, že jsme od našich svozců odpadů, firem SITA CZ a.s. a van Gansewinkel a.s., obdrželi
sdělení o zvýšení sazby poplatku za ukládání odpadů, očekávanou inflaci a zvýšení cen energií v příštím roce, byla
obec nucena schválit novou OZV č.1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která se od předcházející liší v podstatě jen zvýšením poplatku
z 360,- na 390,-Kč za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt či má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a není v obci hlášena k trvalému pobytu. V majetkoprávních záležitostech ZO schválilo záměr
na směnu části pozemků obce p.č.978/2 a 978/3 za část pozemků p.č.983/1 937/1 ve vlastnictví Olomouckého kraje,
zastavěné chodníky a zamítlo žádost pana Navrátila na prodej časti pozemku p.č. 474/4 za účelem výstavby RD.

Informace pro občany - Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2009–sobota 1000-1130 hod.: 24.1., 21.2., 21.3.,
11.4., 2.5., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 5.9., 26.9., 17.10., 14.11., 12.12.,
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2009: 16.1., 6.2., 27.2.,
20.3., 10.4., 1.5., 22.5., 12.6., 3.7., 24.7., 14.8., 4.9., 25.9., 16.10., 6.11.,
27.11., 18.12. Cena svozu v roce 2009 činí 390,- Kč na osobu, splatno
k 28.2.2009. 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.
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 23.,30. a 31. prosince a 2.ledna je OÚ pro
veřejnost uzavřen.
Provozní doba Obecní knihovny o vánočních svátcích: sobota 20.12 OTEVŘENO, pondělí 22.12. otevřeno pouze

odpoledne, sobota 27.12. OTEVŘENO, pondělí 29.12. ZAVŘENO, sobota 3.1. OTEVŘENO
Knihovnice připomíná čtenářům, že při první návštěvě knihovny v novém roce je nutné uhradit roční registrační
poplatek 20,-Kč. Bez zaplacení poplatku lze knihy pouze vracet, půjčovat další svazky výpůjční program však
nedovolí. Přejeme v novém roce všem návštěvníkům knihovny pevné zdraví a krásné chvíle u knížky.
Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Terminál rozšířil svou agendu. Od 1. 1. 2009 budou
kontaktní místa Czech POINT, kromě výpisů z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku,
Živnostenského rejstříku a možnosti podat ohlášení živnosti, změnu provozovny nebo statutárního zástupce,

poskytovat také výpisy z bodového hodnocení osob a ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

E-BOX : ve vstupním prostoru OÚ je umístěn kontejner na drobné dosloužilé elektrospotřebiče, např. mobily,
kalkulačky, drobná počítačová zařízení, walkmany, diskmany apod. Na stejném místě je k dispozici i nástěnný
kontejner na vyřazené baterie a monočlánky.
Listopadová výstava „Poklady z půd, truhlic a truhliček našich dědečků a babiček" pořádaná u příležitosti
znovuodhalení Pomníku Svobody nepřinesla jen rozptýlení a pobavení návštěvníkům.
Dětský fond UNICEF organizuje projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, jehož cílem je získat finanční prostředky
pro celosvětové očkovací kampaně za použití symbolu, který znají všechny děti i všichni dospělí – panenky, která
symbolizuje skutečné dítě, které bude v rámci kampaně v rozvojových zemích proočkováno proti šesti smrtelným
dětským nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Zakoupením textilní panenky,
vyrobené dobrovolníky, uhradíte náklady na očkování jednoho dítěte, tj. 600,- Kč. Od roku 2002, kdy byl projekt
Panenka zahájen, již bylo širokou veřejností vyrobeno na 10 tisíc panenek.
Není správné zavírat oči před utrpením jiných a zejména dětí. Proto jsme podpořili tuto snahu a část z příspěvků
přijatých jako dobrovolné vstupné od návštěvníků listopadové výstavy jsme použili na adoptování - zakoupení jedné
panenky fondu UNICEF. Návštěvníci výstavy, z větší části občané Radslavic, tak pomohli zachránit další dítě před
možnou smrtí z důvodu jmenovaných nemocí. Panenka teď „bydlí" v knihovně ve společnosti první panenky, kterou
jsme Vašim jménem adoptovali z příspěvků přijatých v loňském roce při „Výstavě dýní, pěstitelských výpěstků a
výrobků ručních prací".
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli vystavené exponáty a umožnili nám ostatním vzpomínky i poznání.

Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
25.12.2008
čtvrtek
17.00 hodin
Slavnost Narození Páně
27.12.2008
sobota
17.00 hodin
Svátek Svaté Rodiny
01.01.2009
čtvrtek
17.00 hodin
Svátek Matky Boží, Panny Marie
03.01.2009
sobota
17.00 hodin
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele v Pavlovicích
24.12. 2008
středa
21.30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN „půlnoční“
Další bohoslužby jsou dle pravidelného rozpisu.
Při bohoslužbách v Radslavicích zazní vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru
Radslavic. Srdečně zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče s dětmi i mládež.
Tříkrálová sbírka 2009. Ve dnech 2.-3. ledna 2009 opět vyrazí i do radslavských ulic a k prahům vašich
domácností tříkráloví koledníci, aby koledovali pro lidi staré, nemocné a opuštěné, pro matky s dětmi v nouzi, pro lidi
bez domova. Již podeváté totiž pořádá Česká katolická charita celostátní Tříkrálovou sbírku pro potřebné v České
republice i v zahraničí. Při předchozích sbírkách bylo vybráno přes 100 milionů korun, které pomohly při realizaci
několika desítek místních projektů na pomoc lidem v nouzi. A tak, až u Vašich dveří zazvoní koledníci označeni
identifikačním průkazem s pokladničkou označenou logem Charita a zapečetěnou Obecním úřadem, otevřete svá srdce
a přispějte pod1e svých možností alespoň drobnou finanční částkou. V Radslavicích jsou vytvořeny tři skupiny vedené
pí. Hedvikou Lukášovou; pí Alenou Markovou, p. Václavem Šenkem. Všem dárcům předem děkuje Oblastní
charita Přerov.

Výročí osobností 1. pololetí 2009
25.1.1849 před 150 lety se narodil František Petráš, rolník na č. 62, starosta obce. Starostou byl v letech 1880 až
1883. V době jeho starostování byl v r. 1881 postaven prvý most přes Bečvu do Prosenic. Most se nacházel až u
Malých Prosenic, neboť Bečva před regulací tekla obloukem až blízko Prosenic. Současně byla k mostu zřízena
přístupová polní cesta Rýnem (silnice zde byla vybudována až v r. 1891). Předtím žádná cesta Rýnem nevedla a do
Prosenic se chodilo přes Grymov k Vrbovci a zde buď brodem nebo přívozem přes Bečvu do obojích Prosenic.
František Petráš zemřel poměrně mladý 25.3.1894 v Radslavicích.
Dne 13.3.1829 se narodil v Radslavicích Eduard Beníšek, v rodině zdejšího učitele Františka Beníška. V r. 1849
složil zkoušky na učitele obecné školy a začal vyučovat ve Slušovicích, odkud odešel v r. 1855 do Prosenic, kde učil až
do svého úmrtí: nejdříve jako podučitel u svého otce, od r. 1868 jako nadučitel (řídící učitel). Byl člověkem velmi
vzdělaným a vyučoval s vynikajícími výsledky. Byl výborným hudebníkem, sám skládal hudbu, hlavně pochodovou,
vyučoval žáky hře na hudební nástroje a sestavil proslulou Prosenickou kapelu. Měl velký vliv i na veřejné obecní
záležitosti, byl obecním tajemníkem obojích Prosenic a Buku. Byl rádcem a iniciátorem mnoha činností v těchto
obcích. Zemřel 1.6.1893 ve Velkých Prosenicích.
VÁNOČNÍ LADĚNÍ V RADSLAVICKÉ ŠKOLE – tak by se dal nazvat týden po druhé adventní neděli.
Hned v pondělí 8. prosince přišli žáci do školy jen tak „nalehko“, pouze s nezbytnou svačinkou. Pořádaly se totiž už
tradiční Vánoční dílny. Díky Sdružení přátel základní školy, které ze svých finančních prostředků zakoupilo veškerý
potřebný materiál, si všichni zájemci vyrobili kouzelné andělíčky, dřevěné ozdoby, malovanou svíčku, keramiku,
svícny a věnce. (Podrobnou fotodokumentaci si můžete prohlédnout na www.radslavice.cz/skola .)
V úterý, tedy v Den otevřených dveří, si mohli občané přijít prohlédnout nejen všechny výrobky, ale také vánočně
vyzdobenou školu.

V pátek 12. prosince tento týden „doladila“ dlouho očekávaná – žáky s napětím, pedagogy s nervozitou - Vánoční
besídka. Přestože nám, jako ostatně každým rokem, házela klacky pod nohy chřipka a jiné nemoci, podařilo se téměř
dvouhodinový program nacvičit a s úspěchem prezentovat. Tentokrát i s našimi nejmenšími kamarády z mateřské
školy. Ti si připravili písničku Medvídek, pohádku Budka, vánoční pásmo písní, básní a vánoční taneček. Prváčci a
druháci se představili s pohádkou O třech prasátkách. Třeťáci zaujali pohádkou O dvanácti měsíčkách. Naši nejstarší,
čtvrťáci a páťáci, si připravili Sněhurku a sedm trpaslíků trochu jinak. Že v radslavické škole možná vyrůstá nejeden
budoucí herec, svědčil ohlas publika, které se opravdu dobře bavilo. V programu vystoupil také školní pěvecký sbor
Slavíček, zatančily děti z tanečního kroužku a zahrály flétničky .
Pokud se Vám zdá, že to je trochu moc na naši školu, pak to bude asi tím, že jsme prostě šikovní.
Velký dík patří rodičům, kteří se postarali o kostýmy pro „své“ herce a také o občerstvení na tomto milém podvečeru.
Co dodat. My už vánočně naladěni jsme, a tak i Vám všem přejeme ŠŤASTNÉ A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE…
Žáci a zaměstnanci školy

PROJEKT: Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ
Radslavice.
Obec Radslavice uspěla ve třetí výzvě Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky
z Evropské unie na realizaci projektu, jež je zaměřen na
modernizaci objektu základní školy - vybudování nové jazykové a
počítačové učebny v dnešním půdním prostoru a nástavbě nad
knihovnou včetně vybudování přístupového schodiště do tohoto
nadzemního podlaží. Jelikož tento záměr nemůže být uskutečněn
při zachování stávající střechy, která je navíc ve špatném stavebnětechnickém stavu, bude postaven nový krov s novým pokrytím, jež
tvořit
zároveň
bude
nosnou konstrukci nově
vzniklých učeben. Uvnitř budovy proběhne rekonstrukce schodiště a
vstupu do budovy tak, aby splňovalo požadavky na bezbariérovost.
Na schodišti bude instalována plošina a v přízemí bude realizováno
sociální zařízení pro tělesně postižené.
Smyslem projektu je podpořit rozvoj vzdělávací infrastruktury,
zajistit vhodné prostory pro výuku dětí, vyřešit bariérovost objektu a
zkvalitnit vzdělávací proces díky pořízení nového vybavení obou
učeben (počítačová technika, dataprojektor, interaktivní tabule
apod.). Realizace projektu proběhne v r. 2009-2010.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.
Pozvání:
- Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční valnou
hromadu, která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2008 v 10,00 hod. v Domě hasičů.
- Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu Obce Radslavice pořádá v sobotu 27.prosince 2008 Vánoční
turnaj ve stolním tenise amatérů. Zahájení turnaje ve 13,00 hodin v Kulturním domě. Hrací systém bude
určen dle počtu účastníků. 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 osobně, písemně či
telefonicky na OÚ tel.581202894, výjimečně v den konání soutěže do 12,30 hod. v KD. Propozice na
vývěskách a webu obce.
- Přijďte společně přivítat Nový rok! Komise kulturní, tělovýchovná a školní si dovoluje, stejně jako
v loňském roce, pozvat všechny občany Radslavic na společný novoroční přípitek sektem. Sejdeme se před
půlnocí na Silvestra u kulturního domu. Skleničky a další občerstvení si přineste vlastní. Těšíme se na Vás !
Lada Veselá, předseda KŠK
-V sobotu 3.ledna 2009 uskuteční MS Katová Radslavice odchyt zajíců, na něž srdečně zve všechny
spoluobčany, zejména školní mládež. Sraz zájemců v 8,45 na křižovatce na Tučín u Brázdového. Odvoz zpět
zabezpečen.
-Ve čtvrtek 5.února 2009 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada Honebního společenstva
Radslavice. Zahájení v 17.00 hod. Na závěr připraveno občerstvení a srnčí guláš.
-V pátek 6.února 2009 se v Domě hasičů koná valná hromada TJ Sokol Radslavice.. Zahájení v 17.30 h.

Plesová sezóna 2009 v Radslavicích
sobota 31.1.2009 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina AXEL Olomouc
pátek 13.2.2009 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 15.2.2009 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol, hraje taneční skupina Esmeralda
pátek 13.3.2009 - Školní ples – pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
neděle 22.2.2009 - Tradiční vodění medvěda – pořádá TJ Sokol Radslavice
Společenská rubrika 1.pol. roku 2009
Významného životního jubilea se v 1. pololetí 2009 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
55 let
Šikuta Miroslav
Száraz Tibor
Váňa Jaromír
Hradil Bohumil
Neckařová Božena
Váňová Alena
Valášková Marie
70 let
Librontová Marie
Hrabalová Marie
81 let
Němec Vítězslav
Hradilová Anna
85 let
Skácelová Vlasta
86 let
Mikulíková Vlasta

258
140
227
149
230
227
226
75
191
171
46
180
51

60 let
Zubík Vladimír
84
Budský Karel
256
Lacko Milan
221
Petráš Stanislav
134
Jemelík Alois
175
Bil Ladislav
189
Handrlicová Helena 130
Kudrnová Miroslava 220
Sedláčková Vlasta
67
Vrbová Anastázia
229
82 let
Chrástková Drahoslava 56
Padalíková Libuše
112
Sušňová Božena
12
Mořkovská Blažena
94
87 let
Dočkalová Marie
38
Hlobil Oldřich
106
Huňka Jiří
35

65 let
Palider Jozef
75 let
Jemelík Stanislav
Petráš Pavel
Tallová Anna
Kučová Cecila
Nevtípilová Anežka
Vybíralová Anna
80 let
Jiříková Marie
83 let
Bařinová Anastázie
84 let
Huňková Eliška
Pavelková Marie

203
116
53
123
60
120
44
164
8
35
54

