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Toto číslo vyšlo v květnu 2009
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: 17. zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo 22.dubna 2009 za přítomnosti
14-ti zastupitelů, ředitelky ZŠ a SMŠ vzhledem k projednávaným školským záležitostem a bez
účasti jediného spoluobčana. Na minulém zasedání ZO obce Radslavice, konaném dne 28.1.2009,
byl radě obce uložen úkol zabývat se stavem starších stromů v obci. Obec se proto obrátila na firmu Konvička s.r.o.,
která spolu s TS vykonává zprávu zeleně pro město Přerov. Na základě jejího doporučení se k osobní prohlídce dostavil
ing. Šťastný, který prohlédl akát u HZ, památnou lípu a dřeviny na parku u CaM a u mlékárny. V celkovém pohledu
zhodnotil stav stromů jako uspokojivý, který není třeba řešit okamžitým zásahem. Pro následné období doporučil
odstranění bříz v parku u CaM a ořez suchých větví lípy u mlékárny. V případě akátu připustil možnost jeho odstranění
jen s ohledem na jeho nízkou užitnou hodnotu a psychologický vliv na vlastníka sousední nemovitosti, nikoliv z hlediska
zdravotního stavu. V případě památkové lípy doporučil zpracování speciálního posudku akreditovaným znalcem. To se
dle jednání s pracovnicí odboru ŽP MÚ Přerova uskutečnilo v úterý 28.4. v režii AOPK Olomouc. K problematice se ZO
vrátí na podzim letošního roku, kdy by mohla být podána žádost o povolení kácení některých stromů.
Ve své zprávě o činnosti za období od minulého zasedání ZO, vyzvedl starosta obce zejména práce na kanalizaci, které
postupují v souladu s harmonogramem prací. Kanalizační síť je kromě propojení přes ulici u Bilového v podstatě
kompletní, práce přecházejí k terénním úpravám. Na ČOV byla zahájena montáž technologie. Na úhradu části vlastní
spoluúčasti byla ke KÚ podána žádost o dotaci ve výši 2087 tis. Kč, která je navržena ke schválení na pátečním zasedání
ZOK. Řešeny byly smluvní vztahy se SSK Ok a ČEZ z hlediska připojení ČOV. Pokračovala příprava akce rekonstrukce
ZŠ. Do konce dubna bude vypsáno VŘ na zhotovitele a v souběhu s ním i VŘ na poskytnutí úvěru na realizaci akce,
smlouva o dotaci bude podepsána s největší pravděpodobností do konce měsíce května. Dále bylo vypsáno VŘ na
zhotovitele opravy soch sv. CaM. Na základě doporučení byl vybrán ak.sochař René Tikal. Realizace akce byla
nárokována na MMR a i když zatím není osud této žádosti znám, RO se domnívá, že se záchranou soch není možné dále
vyčkávat a rozhodla se akci zařadit do realizace i bez dotačního krytí.
Nyní realizovanou akcí je výsadba lesa Hájek, zakázka by měla být ukončena do konce měsíce dubna .
Další akcí obdobného charakteru je realizace výsadby hřbitova a přilehlé aleje. Akce byla dle informací z webu SFŽP
podpořena v rozsahu námi podané žádosti a měla by být do konce roku realizována. V souvislosti s touto informací bylo
v rámci její přípravy dokončeno kácení zbylé obvodové zeleně.
Poslední z připravovaných akcí je výstavba technické infrastruktury v ul. Příčná. I na její část byla podána žádost o
dotaci z MMR a dle neoficiálních informací snad i přiznána. V běhu je výběrové řízení na zhotovitele, z něhož bude
známa konečná cena díla a možné následné rozhodnutí o způsobu realizace.
Z minule odsouhlasených podání žádostí budeme dle návrhu do ZOK 24.4. úspěšní i v oblasti kultury na CM slavnosti a
na některé naše akce zařazené v POV MR Pobečví.
Dále pokračovala práce na zpracování nového územního plánu obce a i tato aktivita je navržena k podpoře z POV Ol.
kraje. Intenzivně probíhala příprava letošních CM slavností, zejména sobotního Dne obce 4.7.2009. Ve folklorním
odpoledni vystoupí soubor Raslavičan z naší družební obce, dohodnuta je i návštěva folklórní skupiny z Polského
Prőszkőwa. Českou stranu by měl zastupovat soubor Hatě Tovačov a dechová hudba Věrovanka. Akce je plánována ve
sportovním areálu TJ Sokol.
Z dalších projednávaných bodů jen heslovitě, zastupitelé projednali a odsouhlasili závěrečný účet obce za rok 2008,
zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Pobečví, první úpravu rozpočtu obce na rok 2009 a
každoroční rozdělení finančních příspěvků místním spolkům ve výši 100 000,-Kč.
Zastupitelstvo bylo rovněž seznámeno se zprávou o stavu veřejného pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Policie za
období roku 2008, včetně vyhodnocení protiprávního jednání v teritoriu obce Radslavice, v němž bylo spácháno
11 trestných činů, 5 přestupků proti občanskému soužití a 34 dopravních nehod a přestupků. V rámci projednávání
majetkoprávních záležitostí, byl zastupiteli schválen záměr na koupi nemovitostí pozemků p.č. 877/2,34,35,36 a 38 vodní
plocha dotčeného vodním korytem Radslavského potoka, odpis pohledávky pana Stanislava Pavlištíka za nájem obecního
bytu ve Školní 111 z let 1997-2002, podání žádosti ve výzvě z IOP na rozšíření pracoviště Czech Point, Plánovací
smlouva na výstavbu výrobní haly firmy GLASSABRASIV s.r.o. ve Sportovní ulici, rekonstrukce uvolněného bytu
v SMŠ na 3.oddělení a nákup automobilu za dosluhující, 14 let starou Felicii.

Poděkování. Ředitelka ZŠ a SMŠ Radslavice děkuje všem sponzorům za věnované ceny do tomboly při
školním plese, rodičům za zakoupení vstupenek a výboru SPZŠ za pomoc při organizaci plesu. Výtěžek bude
použit ve prospěch dětí ZŠ a SMŠ na kulturní akce, soutěže, výlety, ŠvP a podobně.

Informace pro občany - Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2009–sobota 1000-1130 hod.: 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: 22.5., 12.6., 3.7., 24.7.,
14.8., 4.9., 25.9., 16.10., 6.11., 27.11., 18.12.
Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Terminál rozšířil svou agendu.
Od 16.4.2009 je spuštěna nová funkcionalita - výpis z insolvenčního rejstříku, který je
dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován
Ministerstvem spravedlnosti. Nyní dostupné agendy jsou: výpis z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, Obchodního
rejstříku, Živnostenského rejstříku, možnost podat ohlášení živnosti, změnu provozovny nebo statutárního zástupce,
registr účastníků provozu modulu autovraků, výpis z bodového hodnocení řidiče, seznamu kvalifikovaných dodavatelů a
insolvenční rejstřík.
Připravujeme 13.CMS Obec Radslavice připravuje pro letošní Cyrilometodějské slavnosti program ve znamení
folklóru, jehož součástí bude odpoledne s vystoupením souborů ze spřátelených obcí. Ze slovenských Raslavic přijede se
svým programem soubor písní a tanců Raslavičan, nejstarší soubor na Slovensku, který má ve své 77-leté historii trvání
za sebou vystupování na folklórních soutěžích v různých evropských zemích a dokonce až za mořem v Americe. Celý
soubor má v současnosti 45 členů, jejich část zavítá k nám, aby nám předvedli ve dvou vystoupeních své umění. V jejich
repertoáru jsou lidové písničky, tance a zvyky z obce Raslavice a z regionu Horného Šariše. V samotných Raslavicích od
roku 1969 pořádají v červnu každoroční Festival písní a tanců, na kterém účinkují soubory slovenské a zahraniční. Na
tento festival a jejich obecní slavnosti byli několikrát pozvaní i zástupci naší obce. Předloni se jej zúčastnili spolu s nimi i
členové TJ Sokol a fotbalového oddílu. Polskou republiku a partnerskou Gminu Prőszkőw přijede reprezentovat pěvecký
soubor Przysienczanki. Krásu hanáckých krojů a tanců budete moci obdivovat při vystoupení Tovačovského souboru
Hatě a dechové kapely Věrovanka.
Noc s Andersenem. V obecní knihovně se 2. dubna děti již potřetí uložily ke spánku mezi regály s knihami, když ještě
předtím prožily večer s pohádkami Ondřeje Sekory. Na motivy knihy Pohádková knížka Ferdy Mravence, byl pro ně
připraven bohatý program: soutěže, kvíz, noční stezka pro kurážné „radslavické mravence“, kouzelné kouzelnické
vystoupení pana Venského, čekaly nás závody s vlastnoručně vyrobenými „závodními beruškami“, vytvořili jsme si
ferdovské šátky pro mravenčí kostým, zápasili jsme s jehlou a nití a nakonec jsme zvládli ušití malých polštářků, se
kterými se po půlnoci děti ukládaly ke spánku. Nezapomněli jsme poslat
pozdravy svým přátelům, ale také úplně neznámým nocležníkům do dalších
spacích knihoven a od některých z nich k nám přišly odpovědi s krátkou
zprávou o jejich vlastních programech. Kolem osmé hodiny ranní se děti
rozutekly domů a v knihovně po úklidu začal běžný půjčovní den. Fotografie
„Mravenců z Radslavic“ se rozletěla jako součást zprávy o Noci
s Andersenem 2009, od „matek Andersenek“- autorek nápadu projektu
z knihovny v Buchlovanech, do všech koutů naší republiky a pravděpodobně
i dál, protože z Noci s Andersenem se stává akce mezinárodní. Pro ty, kdo ji
nezachytili fotografii přidáváme.
Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.6 2009 od 14,00 do 22,00 hod. a 6.6.2009 od 8,00 do 14,00 hodin se i
v Radslavicích uskuteční volby do EP. Volební místnost je v budově Obecního úřadu, hlasovací lístky obdrží voliči
nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Lidé, kteří se nemohou zúčastnit voleb ve svém okrsku mohou nejpozději do
21.května požádat OÚ o vydání voličského průkazu.
MAS Záhoří-Bečva byla úspěšná ze žádostí v programu LEADER a v následujících čtyřech letech bude podle
zpracovaného strategického plánu LEADER „Rozvíjet venkov společně má smysl!“ distributorem dotací pro některé typy
podnikatelů, obce a neziskové organizace na svém území. Podrobnosti na www.maszahoribecva.cz. Vypsání 1.výzvy se
předpokládá již v polovině letošního roku. Zde více než jinde platí, že vítězí připravení!

Pokračovat třemi aktivitami bude i úspěšný projekt „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří –
Bečva“. Akce č.1 – Hefaistův trojboj – (volnočasová, sportovní, outdoorová akce), turnaj družstev
v paintballu, soutěž družstev v lukostřelbě, soutěž družstev v bunde runningu-jednodenní akce.
Akce č.2 – Slavnosti ohně - (volnočasová, výtvarně kreativní, outdoorová akce) – přírodní keramická dílna, výroba
bubnů, stavba papírového milíře, příprava topiva, příprava hmoty na pálení, tvarování bubnového těla, vypalování,
natahování kůže na bubny, doplňkový program – turnaj družstev-frisbee, outdoor discgolf, lakros.- dvě jednodenní akce.
Akce č.3 – Do nitra země – 26.-27.8.2009- (volnočasový, dobrodružný outdoorový víkend) – speleologická exkurze do
jeskyní, outdoorové hry (icebreakery, frisbee, outdoor discgolf, doprovodný program-noční týmová hra – dvoudenní akce.
Cílová věková skupina 14 – 26 let. Termíny a další podrobnosti na webu MAS. Akce pro mládež jsou spolufinancovány
z POV Olomouckého kraje.

V sobotu 28.března uspořádal Sbor dobrovolných hasičů již 8.ročník noční
soutěže hasičské všestrannosti Radslavská přilba. Zúčastnilo se jí 20 družstev
z Moravy, 2 ze Slovenska a 1 z Polska. Na soutěžící si pořadatelé připravili celkem
17 disciplín věrně imitujících práce a činnosti, s nimiž se jednotky setkávají u
zásahů. Se všemi nástrahami se nejlépe vypořádalo družstvo SDH Osek nad
Bečvou, druhé skončily Dřevohostice a třetí příčku obsadili domácí. Hned za
stupni vítězů se seřadila zahraniční družstva ze Sveržova – loňského vítěze,
Zlatého a Chrzelic. Zejména umístění polského družstva je vzhledem
k jazykovému hendicapu vynikající. Dík organizátorů patří všem pořadatelům,
spolupracujícím sborům ze Sušic, Pavlovic, Šišmy, Hradčan, Buku, Lazník,
Veselíčka, Oseku n/B. a Lipníku n/B., Hasičskému záchrannému sboru Přerov, za finanční a věcnou podporu pak
Olomouckému kraji, firmám NORDSTAHL s.r.o. Praha, Prabos plus Slavičín, JaGa s.r.o. Praha, Mikov s.r.o.
Mikulášovice, Belfor Czechia s.r.o. a Pyrocom a.s. Praha
Kolo pro život – V listopadu 2008 proběhlo v Praze Střešovicích slavnostní
zakončení cyklistické sezóny a s tím spojené vyhlášení vítězů všech kategorií soutěže
„Kolo pro život“. Jedním z oceněných byl i náš spoluobčan pan Přemysl Dostalík,
který obdržel ocenění ve formě knižní odměny za svou vytrvalost a věrnost cyklistice
a jako nejstarší účastník celoroční soutěže.
Pozvání
Obec Radslavice zve u příležitosti 64.výročí osvobození obce a vítězství nad fašismem
všechny občany na VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST, která se uskuteční v pátek 8.května
2009 u hrobu neznámého vojína na místním hřbitově. Zahájení v 19.30 hod. Po přednesení
projevu půjdeme průvodem k Pomníku Rudé armády, kde položíme kytičku. Vyzýváme děti,
aby se průvodu zúčastnily s lampióny! Po ukončení slavnosti za příznivého počasí se bude na
hřišti konat táborák. Občerstvení zajištěno.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici v pátek
8. května v 8.30 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.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 9.května v areálu TJ Sokol sportovní soutěž hasičských družstev okrsků
Pavlovice a Prosenice. Začátek v 9.30 hod. Bohaté občerstvení zajištěno
Mikroregion Pobečví vás srdečně zve v sobotu 16.května 2009 na cyklovýlet PO STOPÁCH MIKROREGIONU
POBEČVÍ. Sraz: na kole s ochrannou přilbou na těchto výchozích místech pro jednotlivé větve: před AZ Tučín, OÚ
Lazníčky nebo HZ Výkleky. Na trase naší paprskové větve se můžete připojit: - Autobusová zastávka naproti kapličky
Tučín (9.30) - KD Radslavice (9.50) - Sušice (10.00) – (přes Oldřichov, Osek) – Veselíčko u Sokolské zahrady (10.30) –
(dále přes Vicínov). Grymov a Prosenice se připojí v Radslavicích. Dojezd do Radvanic je naplánovaný na 11.00 hod.
Během dne možnost občerstvení. Cílovou stanicí bude hřiště v Radvanicích, kde se v době od 12.00 utkají obecní
družstva o putovní pohár Mikroregionu v soutěžních disciplínách: štafeta, pomalá jízda, radvanický okruh. Výsledky
budou vyhlášeny ve 14.00 hodin. Zveme všechny co se rádi baví a udrží se v sedle kola. Pokud máte obavy, že děti trasu
neujedou, není třeba se strachovat, v závěru pelotonu jede záchranářské vozidlo s vozíkem a sbírá „odpadlíky“. Kdo má
odvahu být členem soutěžního týmu, nechť se přihlásí na OÚ u místostarosty p. Krátkého, nebo v knihovně. Přijeďte se
pobavit a fandit našim závodníkům.
Další akcí Mikroregionu je 3.ročník Setkání obcí Mikroregionu Pobečví a soutěže Hry bez hranic, které pořádá
vítězná obec minulého ročníku - Sušice. Uskuteční se v sobotu 13.června 2009 ve 14.00 hod na tamním hřišti. Soutěžní
disciplíny budou na námět pohádkových postaviček. Své soutěžní družstvo přiveze i družební Gmina Prózskow z Polska.
Kdo by měl chuť reprezentovat naše obecní barvy, nechť se přihlásí do soutěžního družstva u předsedy KŠKT Lady
Veselé, nebo na OÚ. Není tolik důležitý sportovní výkon, ale hlavně smysl pro recesi, legraci a nesmí chybět snaživost.
Soutěžní družstva budou 6-ti členná smíšená: 1 dítě 10-15 let, 1 dorostenec(ka) 15-20 let, 1 muž + 1 žena 20-40 let,
1 muž +1 žena 40 let a více. Družstvo vybavíme vším potřebným, přidělíme mu nehrajícího kapitána, doprovodí je obecní
maskot a nad hlavami jim bude vlát obecní vlajka. Samozřejmě budou naši borci potřebovat podporu z řad našich
spoluobčanů, proto doufám, že se přijedete pobavit a budete hlasitě fandit v hojném počtu. Více informací se dozvíte
z plakátků ve vývěsních skříňkách OÚ a knihovny. Obě akce jsou spolufinancovány z POV Olomouckého kraje.
Základní škola a Slaměníkova mateřská škola a Sdružení přátel základní školy pořádají v pátek 29.května již
4.Mezinárodní kongres čarodějnický. Opět jsou připraveny v pravdě strašidelné soutěže i bohaté občerstvení. Zahájení
v 17 hod. na výletišti ve školní zahradě.

Zájemci o střelecký sport z řad mládeže – POZOR! Sportovně střelecký klub Radslavice zve mládež ve věku
od 10 let do střeleckého kroužku. Zájemci se mohou přihlásit každý pátek od 17.00 hodiny přímo na střelnici.
Stanislav Lukáš – předseda SSK Radslavice.

oznamuje maminkám, že od 1.4.2009 opět zahájilo svou činnost. 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.

Personální kronika 2. pololetí 2008
Narození:
Přihlášení:
Jurajdová Petra, Školní 88
Šmídová Kateřina,Na Návsi 86
Rosička František,Přerovská 191
Složil Lukáš, U Mlékárny 127
Zajícová Jana, Slaměníkova 43
Caletková Veronika, Přerovská 193
Gaďourek Martin, Nová 224
Hradil Daniel, Nová 213
Vaculíková Kristýna, V Zahradách 223
Gaďourková Vilma,Barbora,Eliška,Nová 224
Zemánková Sabina, Na Návsi 89
Mücková Eva, Nová 224
Bezděk Adam, Široká 244
Krejčí Radek, Sušická 128
Haluzík Šimon, Trávník 137
Krejčí Kateřina, Veronika, Sušická 128
Drbal Daniel, Sušická 160
Úmrtí:
Kuklová Julia, Nová 211
Venský Klement, Příčná 253
Sušeňová Sára, Na Návsi 12
Sládečková Zdeňka, Dolní 107
Odhlášení:
Sušenová Ludmila, Přerovská 177
Chejnová Petra, Julie, Příčná 250
Zdařilová Daniela, Trávník 146
Bil Jaroslav, Slaměníkova 31
Barboříková Ludmila,Slaměníkova 41
Zemánek Svatopluk, Dolní 20
Kučera Jiří, Jan, V Zahradách 229
Kučerová Zuzana,Veronika,V Zahradách 229
Vybíralová Drahomíra, Slaměníkova 45
Suchánková Jana,V Zahradách 279
Dubina Josef, Nová 210
Caletková Drahomíra, Přerovská 179
Marková Kamila, V Zahradách 268
Sňatky:
Lon Vladimír–Musilová Hana; Šmíd Milan–Tvrdá Kateřina; Zajíc Tomáš–Zbořilová Jana

Inzerce

Centrum pro zdravotně postižené o.s. nabízí službu – osobní asistenci. Jedná se o placenou službu pro seniory, osoby se
zdravotním postižením bez rozdílu věku a vady, pro osoby s přiznaným příspěvkem na péči i pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Osobní asistence umožňuje handicapovaným a starším lidem zůstat v domácím prostředí i přesto, že rodina není schopna zabezpečit
veškerou péči. Osobní asistent dochází do místa uživatele služby a pomáhá mu kompenzovat zdravotní postižení a překonávat jeho
handicap. Pomáhá mu se základními osobními potřebami /hygiena, strava/ a se zajištěním chodu domácnosti. Osobní asistent může
uživatele služby doprovázet na nákupy, procházku, k lékaři, na úřady. Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje
o.s., Náměstí Svobody 1963/4, 750 02 Přerov, tel.581 206 925, mobil 739 504 512, e-mail: stredzdp@tiscali.cz

