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Toto číslo vyšlo v září 2009
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: Další dvě zasedání ZO se uskutečnila ve dnech 17.června a 18.srpna
2009 a zabývala se především majetkoprávními záležitostmi obce, zejména záměrem prodeje pozemků pro
výstavbu RD v lokalitě „Příčná“ v číselném značení 1-25 na původních pozemkových parcelách číslo 754/1 a
754/50, pravidly prodeje a prodejní ceny pozemků, záměrem na přijetí úvěru nebo půjčky ke komplexnímu
zabezpečení financování „Technické infrastruktury Příčná“ do částky 8,5 milionů Kč se splatností do 4 let a
přijetí úvěru od České spořitelny a.s. v objemu do 12 mil. Kč ke komplexnímu zabezpečení realizace projektu
„Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Radslavice“ se splatností
max. do 30.6.2013 dle návrhu smlouvy o úvěru č.895/09/LCD. Vzhledem k tomu, že k datu pro podání žádostí
projevili zájem o koupi pozemků v lokalitě Příčná jen 2 žadatelé a nepodařilo se tudíž naplnit podmínky pro
realizaci stavby, zabývalo se záměrem prodeje pozemků v této lokalitě i 19.zasedání ZO a vyhlásilo 2.kolo
výběru žadatelů s částečně pozměněnými podmínkami pro prodej pozemků. Termín pro podání žádostí byl
stanoven na 6.října 2009. Významným dokumentem projednávaným na 17.zasedání ZO, bylo odsouhlasení
udělení cen obce pro rok 2009-Medaile Františka Slaměníka, které při slavnostním zasedání ZO u příležitosti
13.CMS obdržela za práci pro rozvoj obce a celoživotní práci věnovanou radslavským dětem paní Jaroslava
Elšíková a za dlouholetou společenskou angažovanost v obci pan Antonín Lukáš. Období prázdnin bylo
charakterizováno nebývalým stavebním ruchem v našem školském zařízení, kde probíhaly současně stavební
práce jak v ZŠ při výstavbě nové jazykové a počítačové učebny ve III.NP a rekonstrukci celé střešní části školy,
tak i v SMŠ při přestavbě uvolněné bytové jednotky na 3.oddělení školky. Na základě žádosti obce bylo dne
28.8.2009 zahájeno řízení o předčasném užívání části budovy ZŠ před jejím úplným dokončením, což se
nakonec podařilo a ZŠ mohla, i když zatím v provizorních podmínkách, zahájit nový školní rok. Úplné
dokončení stavebních prací je plánováno na 30.11.2009. Další bleskovou akcí v našem školském zařízení, jak
bylo zmíněno výše, byla přeměna bytu č.1 na 3.oddělení SMŠ. Po získání nezbytných správních a stavebních
povolení, vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby, byly stavební práce započaty 28.7.2009,
kolaudační řízení uskutečněno dne 31.8.2009 a již 1.9.2009 děti nastoupily do nově vybudovaného oddělení.
V průběhu tohoto období probíhaly rovněž dokončovací práce největší stavební akce, a to při výstavbě ČOV a
kanalizace v obci. Proběhla kolaudace přípojky NN, dne 26.8.2009 předání stavby zhotovitelem a 3.9.2009 pak
k řízení o uvedení celé akce do zkušebního provozu. Následovat bude dořešení všech podmínek dotace a podání
žádosti o závěrečnou platbu. Současně bude třeba provést čištění a monitoring původních stok kanalizační sítě a
připojení, respektive úprava napojení nemovitostí na kanalizační řád. V realizaci v tuto chvíli máme sousoší C a
M. Zde se již podařilo po nekonečném vysychání provést vakuové zpevnění a následně byly sochy umístěny
zpět na podstavec. Ve značném skluzu se bohužel nachází příprava výsadby hřbitova z operačního programu
životního prostředí. Zatím se nám v plánovaném termínu podařilo vypsat jen VŘ na zhotovitele akce. Novou
žádostí o dotaci je pak naše zapojení do programu LEADER MAS Záhoří-Bečva, v rámci níž byla zpracována
a podána žádost na stavební úpravy a přístavbu střelnice. V uplynulém období jsme absolvovali i jednu
kontrolu předchozí dotace a to z Ministerstva obrany, které prověřovalo správnost čerpání dotace na akci
„Rekonstrukce pomníku obětem 1.a 2.světové války“ se závěrem „bez závad“.
Ohlédnutí za Cyrilometodějskými slavnostmi.
Letošní oslavy proběhly ve dnech 3.-6. července. Slavnosti byly zahájeny v pátek, kdy se konalo tradiční
slavnostní zasedání obecního
zastupitelstva, na kterém byly
předány ceny obce - Medaile
Františka
Slaměníka
paní
Jaroslavě Elšíkové
a panu
Antonínu Lukášovi. Následovalo
divadelní představení přerovského
spolku Dostavník. Hlavním dnem
oslav byla sobota, kdy program
pokračoval projevem u rodného
domu Františka Slaměníka, kde si

lidé připomněli devadesáté výročí od jeho úmrtí. Po uctění památky významného rodáka se občané, hosté a
krojované soubory slavnostním průvodem za doprovodu dechové hudby Věrovanka přesunuli do sportovního
areálu TJ Sokol. V programu s názvem Bodrý Hanák všude bratry má, se představilo hned několik folklorních
souborů se svými uměleckými vystoupeními na profesionální úrovni. Účinkujícími byly dva soubory
z družebních obcí. Ze slovenských Raslavic přijel taneční soubor Raslavičan a z polské Gminy Prószków
pěvecký soubor Przysienczanki. Tance z Hané předvedli členové souboru Hatě Tovačov a z oblasti jižních
Čech soubor Písečan. Celým odpolednem prováděl moderátor a vypravěč Franta Uher, který návštěvníky bavil
veselým vyprávěním. Všichni účinkující dokázali, že opravdu umí a diváci jim děkovali bohatým potleskem.
Večer k tanci vyhrávala hudební skupina Axel z Olomouce. Cyrilometodějské slavnosti pokračovaly nedělní
mší v místním kostele a dále až do pondělí se nesly už ve sportovním duchu. SDH připravil 9.hasičské
odpoledne se soutěžemi historických hasičských stříkaček a v hasičském víceboji. V pondělí se utkaly týmy
uličních mužstev a týmy různých spolků v malé kopané. Organizátorem turnaje byli členové TJ Sokol.
Slavnosti se konaly za finanční podpory z Olomouckého kraje.
Informace pro občany - Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2009–sobota 1000-1130 hod.: 26.9., 17.10.,
14.11., 12.12.,
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2009: 25.9., 16.10., 6.11.,
27.11., 18.12.
Vodné stočné V době od 29.9. do 8.10.2009 proběhne odečet stavu
vodoměrů za období 4/2009 – 9/2009. Hotovostní úhrada vodného a
stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 19.10. – 31.10.2009. Současně
bude vybírána platba za uložení st.odpadu na dvoře OÚ, př. všechny předchozí nedoplatky. Cena za dodávku
vody – vodné činí 14,50 Kč/m³. Cena za odvedení odpad.vod stočné činí 2,- Kč/m³. Vyúčtování vodného a
stočného je k dispozici na webové stránce obce.
Pořad bohoslužeb s nedělní platností kostel sv. Josefa v Radslavicích – nejbližší období
20.9.2009 – neděle 10.30 hodin
27.9.2009 – neděle
9.00 hodin, slavnostní hodová mše svatá – 77. výročí svěcení kostela
Memoriál Jaromíra Lukáše V neděli 13.9.09 uspořádal Sportovně střelecký klub Radslavice další ročník
střelecké soutěže ve střelbě ze sportovní pistole SP 30+30 ran. Pořadí nejlepších bylo následující:
Kategorie „A“ muži + junioři
1. Mikeska Petr, SSK Uničov; 2. Žádník Dušan, SSK TOS Lipník; 3. Rédr Zdeněk, Přerov I
Umístění střelců SSK Radslavice: 8. Pajdla Antonín, 10. Lukáš Stanislav, 11. Hegedús Štefan
Kategorie „B“ ženy + dorostenky + dorostenci + vozíčkáři (SH1)
1. Marčan Vladimír (SH 1 – reprezentant ČR), ELÁN Olomouc; 2. Janečková Jana, SSK Přerov; 3. Hrdlička
Jiří jr., SSK Radslavice
Ze života školy
Vzrušující až hektický závěr minulého školního roku prožilo osazenstvo naší školy, když se započetím rozsáhlé
rekonstrukce školní budovy museli žáci i pedagogický sbor s předstihem uzavřít vzdělávací proces a „vyklidit
pole“. Škola v přírodě v Čekyni nám však vynahradila zvýšené úsilí posledních školních dnů. Bohatý program,
který pro děti a jejich zahraniční přátele připravil pedagogický sbor, stál opravdu zato. Pět dnů nabitých
sportem, výlety, vzděláváním, ale i volnými činnostmi uběhlo jako nic. Pak už nás čekalo jen slavnostní
ukončení školního roku s rozdáním vysvědčení, vyhodnocením nejlepších sběračů papíru, pomerančové kůry a
vyhlášením „Žáka roku“. Nic nevadilo, že vše proběhlo v poněkud nedůstojném prostředí školního dvorku, kde
se pomalu hromadila suť z bourané půdy školy. Těšení se na prázdniny a zvědavost, jak to tu bude vypadat po
dvou měsících prázdnin, bylo silnější, než abychom si všímali, že dvorek je jaksi jinačí, než býval. Přiznáváme,
že málokdo z dospělých věřil tomu, že prvního září zasednou děti do školních lavic. Naše pochybnosti však
byly jen s několikadenním skluzem zcela vyvráceny. Pouze v prvním školním týdnu jsme měli náhradní „
bojový program“, ale ve druhém už jedeme naostro plnou parou vstříc novému školnímu roku. Věříme, že
stavaři budou tak šikovní jako doposud a že se nových krásných prostor pod střechou naší školy ještě letos
dočkáme.
Poděkování patří Obci Radslavice za vstřícnost k požadavkům ze stran rodičů a vedení školy. Za pouhý měsíc
bylo vybudováno třetí oddělení v SMŠ Radslavice v prostorách uvolněného bytu. Od 1. září zde našlo zázemí
10 dětí s paní učitelkou. Rádi bychom se pochlubili i široké veřejnosti a proto Vás srdečně zveme do SMŠ na
Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. října 2009 od 15.00 do 17.00 hod.
Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy

Hry bez hranic 2009. V sobotu 13.června 2009 Radslavice vyslaly
své soutěžní družstvo na 3.setkání obcí Mikroregionu Pobečví a
soutěže Hry bez hranic do sousedních Sušic. Naše družstvo se
zhostilo soutěžních pohádkových disciplín s plným nasazením a
v konkurenci 10-ti zúčastněných obcí obsadilo 3.místo. Na druhý
stupínek si vyskočili sportovci ze Sobíšek, a zlatou medaili si
odváželo soutěžní družstvo z Buku. A protože se již vžil zvyk, že
vítězná obec uspořádá další ročník tohoto setkání, můžeme se těšit
příští rok do Buku. Děkujeme členům družstva Věře Gelové, Jiřímu
Svozílkovi, Jarmile Svozílkové, Tomáši Říhovi, Veronice Gelové,
Standovi Jemelíkovi ml. a Emě Csakányiové za výbornou
reprezentaci. Pohár, který pro naši obec vyhráli, je vystavený
v obecní knihovně. Děkujeme také všem, kteří přišli svou účastí a fanděním vyjádřit podporu našim soutěžícím.
Z knihovny. Počátkem října se uskuteční pravidelná podzimní cirkulace knih. Prosíme čtenáře, kteří mají
doma knihy ze sudých souborů o jejich včasné vrácení do knihovny.
V říjnu se opět připojíme k celostátní akci „Týden knihoven“. Jeho součástí bude pro děti turnaj ve hře
Piškvorky. Soutěžit budeme proti čtenářům z Pavlovic. Začněte trénovat! Podrobnosti se dozvíte a přihlášky
dostanete v naší knihovně.
Z činnosti hasičů
V letošním roce sbor svým spoluobčanům nabídl tradiční akce typu Hasičský bál, autobusový zájezd na
sv.Hostýn a dětské odpoledne k ukončení prázdnin. V linii sportovních akcí byly letos ony tři tradiční –
Radslavská přilba, soutěž koňských stříkaček a velká cena mladých hasičů v požárním útoku - rozšířena o
konání pro sbor z hlediska výsledků velmi úspěšného okrskového kola soutěže hasičských družstev. Velká
pozornost byla opět věnována mladým hasičům. Velkou zásluhou vedoucího kolektivu Svati Libigra po
patřičné pravidelné přípravě absolvovaly všechny potřebné soutěže celoroční hry Plamen i Velké ceny
kolektivy mladších i starších žáků. Do soutěžních klání se zapojilo i družstvo dorostu. V souvislosti
s udržovanými družebními vztahy sbor vůbec
poprvé ve své 115-ti leté historii využil
možnosti získání a čerpání finančních
prostředků z mezinárodních zdrojů. Úspěšně
zpracoval a podal ve Fondu mikroprojektů
Programu přeshraniční spolupráce ČeskoPolsko, spravovaný Euroregionem Praděd,
projekt „Poznáním historie k rozvoji budoucí
spolupráce SDH Radslavice – OSP Chrzelice“.
Cíl projektu jednoznačně vyplývá z jeho názvu.
V kontextu historických zkušeností a tradic
prohloubit vzájemné poznání, partnerství a
spolupráci hasičů, zahájenou vzájemnou účastí
na pořádaných soutěžích. Náplň projektu tvoří
tři aktivity. První byla letošní soutěž koňských
stříkaček, konaná v rámci CM slavností.
Přinesla jí účastí dvou polských družstev
mezinárodní rozměr, ale zejména umožnila
pořízení nových historických uniforem, opasků a přileb pro členy obsluhující naši koňskou stříkačku. Stejná
výstroj byla z projektu pořízena i pro členy družebního sboru z Chrzelic. Druhou aktivitu představovala účast
členů našeho sboru na soutěži v Chrzelicích, která se uskutečnila 1. srpna 2009. Zakončením projektu bude
autobusový zájezd členů sboru do Chrzelic, plánovaný na 24.10.2009. Jeho součástí bude seminář s prezentací
historie i současnosti obou sborů, který společně s fyzickou prohlídkou obce a jejího okolí rozšíří vzájemné
poznání širší členské základny.
V průběhu letošního roku došlo k významné změně ve vybavení sboru. Stávající cisterna CAS 25 Š 706 RTHP
byla po třiceti letech spolehlivé služby nahrazena o polovinu mladším vozidlem. 29. června obec získala
bezúplatným převodem od HZS Olomouckého kraje CAS K 24 na podvozku LIAZ 18.29XA. Jde o vozidlo do
té doby zajišťující 1. výjezd HZS na stanici v Přerově. Dodaná částečná výbava byla doplněna z původního

vozidla a dalších zdrojů tak, aby byly zachovány původní technicko taktické parametry. Vozidlo disponuje
nádržemi na 2 500 l vody a 400 l pěnidla. Umožňuje zásah klasickými hadicemi i pomocí vysokotlaku. Kromě
zařízení na výrobu pěny má zabudováno i
zařízení na přiměšování hasící látky Pyroccool.
V nástavbě je zabudována elektrocentrála o
výkonu 3 kW
s připojením na výsuvný
osvětlovací stožár 2 x 1000 W. Z našeho
druhého vozidla DA 12 A 30 bylo přesunuto
kompletní zařízení na vyprošťování osob
z havarovaných
vozidel,
motorová pila
s příslušenstvím
i
výstroj
k likvidaci
nebezpečného hmyzu. Svůj první ostrý křest si
vozidlo odbylo 3. září při požáru odpadu na
skládce v Hradčanech. Ten byl v letošním roce
již čtvrtým zásahem na tomto místě. Kromě
požáru skládky sbor letos zasahoval v únoru u
požáru balíku slámy u Hájku a 2. července při
požáru skladu slámy v m.č. obce Soběchleby –Simře.
Samostatnou kapitolu zásahové činnosti sboru tvoří pomoc při červnové bleskové povodni na Hranicku. Sbor
byl povolán oné kritické noci 24.6. do Hustopečí nad Bečvou a Vysoké. V následujících dnech se členové sboru
zapojili do odstraňování následků povodně v Hranicích a Hustopečích n/B. Spolu s dalšími zasahujícími
jednotkami obdrželi poděkování města Hranice a městyse Hustopeče n/B. Opravdovým pohlazením na duši
členů jednotky pak byl dopis pí Holeňové, adresovaný Obci, jako zřizovateli jednotky, který na její žádost
zveřejňujeme.
Přeji dobrý den.
Velká voda, která se v noci z 24. na 25. června 2009 přehnala v Hustopečích nad Bečvou i přes můj domeček,
mě během chvíle připravila o veškeré zařízení. Zůstaly mi jen má dvě sluníčka - devítiletá Veronika a dvouletá
Anička - ty mi dávají sílu začít znovu.
Při likvidaci následků mi moc pomohli chlapci vašeho sboru dobrovolných hasičů, kteří obětavě a nezištně
pomáhali.
Jejich pomoc přišla v pravou chvíli, nevěděla jsem, odkud začít a co dříve likvidovat. Chlapci svým citlivým
přístupem, povzbudivými slovy a hlavně svou prací mě přesvědčili, že dobří lidé žijí mezi námi a oni patří mezi
ně. Prosím, abyste jim toto poděkování přetlumočili a poděkovali třeba i v místním rozhlase.
Přeji hasičům i Vám hlavně zdraví, štěstí a ještě jednou tisíceré díky.
Jitka Holeňová , Rybníček 168, Hustopeče nad Bečvou
Společenská rubrika 2.pol. roku 2009 - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2009 dožívají:

55 let
Barbořík Stanislav
Bařinová Jarmila
Bija Antonín
Budská Vladimíra
Kučová Marie
Nerušil Josef
Petrášová Hana
Vaculík Vladimír
Vanderka Čestmír
Vyňuchal Jiří
80 let
Bařina Stanislav
Lukášová Drahomíra
83 let
Hradilová Anna
Váňa Josef
97 let
Brázdová Matilda

41
8
262
252
294
265
134
301
255
81
73
34
101
167

60 let
Lukášová Anna
201
Pecha Svatopluk
13
Tihelková Libuše
185
70let
Bouchal Stanislav
102
Petříková Ludmila
18
75 let
Dostalíková Drahomíra 79
81 let
Jemelka Karel
168
Kytlicová Hedvika
173
Zdařil Václav
146
84 let
Caletková Anna
Lon Vladimír
Smětáková Marie

172
14
40

65 let
Bednaříková Anna
Caletka Josef
Caletka Miroslav
Harna Stanislav
Hradilová Božena
Raabová Vlastimila
Šenk Václav
Vičíková Božena
82 let
Kuča Svatopluk
Novák Antonín
Valentová Marie
86 let
Kuželová Pavla
89 let
Pechová Marie
Šindlerová Františka

176

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

205
151
182
37
2
42
306
125
60
138
181
30
13
294

Pozvání

oznamuje maminkám, že opět začínáme od pondělí 5.10.2009. Připomínáme, že klub
je pro maminky s malými dětmi (i miminky), které ještě nechodí do školky. Je
otevřen každé pondělí kdykoliv mezi 9.00 a 12.00 hod nahoře na Hasičské zbrojnici
v místnosti bývalé knihovny. Nechte si své děti pohrát zase s jinými hračkami a seznámit se s jinými dětmi!
Olomoucký kraj, jako vlastník silnice III/43415 připravuje realizaci II. etapy realizace protihlukových opatření
formou výměny stávajících nevyhovujících oken za nová plastová s potřebným akustickým útlumem. Jednání
s vlastníky objektů ulice Slaměníkova se uskuteční ve středu 23.září 2009 v 17 hod. v Domě hasičů.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve děti a mládež na 4. ročník Ceny Radslavic. Ve střelbě ze vzduchovky
vleže budou soutěžit děti ve věku 8 až 14 let. Mládež ve věku 15 až 18 let bude střílet z malorážky vleže. Cena
Radslavic se koná v sobotu 10. října od 9.00 hodin na střelnici v Radslavicích.
Sociální komise zve všechny seniory na další z tradičních podzimních setkání v KD, které se uskuteční v pátek
27.11.2009. K tanci a poslechu hraje Moravská Veselka, občerstvení zajištěno.
Personální kronika 1. pololetí 2009
Narození:
Přihlášení:
Mitošinková Lucia, V Zahradách 265
Krejčí Kateřina, Sušická 128
Hoffmann Jan Příčná 257
Vyšohlídová Lenka,U Mlékárny 149
Zacpal Daniel, Slaměníkova 97
Štěpánek Aleš, V Zahradách 229
Zaoral Jakub, V Zahradách 229
Lon Vladimír, Trávník 25
Rada Martin, U Mlékárny 108
Havelková Anna, Trávník 29
Sňatky:
Pop Tomáš, Přerovská 214
Zrnková Petra–Tovaryš Dušan, V Zahradách 293
Radová Svatava, U Mlékárny 108
Jiřík Pavel–Chovanečková Martina,Široká 241
Jiříková Martina, Široká 241
Hejdová Marie–Zdráhal Jan, V Zahradách 312
Úmrtí:
Odhlášení:
Mužík Stanislav, Široká 246
Hradil Pavel, Příčná 250
Mačáková Milena, Příčná 249
Veselý Jiří, V Zahradách 281
Dubinová Anna, Nová 210
Horák Milan, V Zahradách 291
Hrdlička Josef, Slaměníkova 32
Kalíková Miroslava,Andrea, V Zahradách 230
Dočkalová Marie,Slaměníkova 38
Tovaryšová Petra, V Zahradách 293
Dolák Jiří,Lenka,Jiří,Nikola, Přerovská 294
Martincová Daniela, Eva, Patrik, Školní 111
Gela Petr, U Mlékárny 120
Rozlosování fotbalových soutěží – podzin 2009
I.B tř. – muži „A“
Ne 20.9.Radslavice-Býškovice
So 26.9.Nezamyslice-Radslavice
Ne 4.10.Radslavice-Hustopeče
So10.10.Vrahovice-Radslavice
Ne18.10.Radslavice-Vrchoslavice
Ne25.10.Lutín-Radslavice
Ne 1.11.Radslav.-Horní Moštěnice
Ne 8.11.Radslavice-Pivín
Ne15.11.Radslavice-Kostelec n.H.
Okresní přebor – muži „B“
So 19.9.Radslavice-Býšk./H.Újezd
Ne 27.9.Domaželice-Radslavice
So 3.10.Radslavice-Kovalovice
So10.10.Stará Ves-Radslavice
So17.10.Radslavice-Majetín
Ne25.10.Ústí B-Radslavice
So 1.11.Radslavice-Měrovice
So 7.11.Zářičí-Radslavice

odjezd
16,00
15,30 13,45
15,30
15,00 13,30
15,00
14,30 12,45
13,30
13,30
13,00
16,00
10,00 8,45
15,30
15,00 13,45
15,00
10,00 8,30
13,30
13,30 12,15

I. tř. sk. B – dorost
Ne 20.9.Radslavice-Určice
13,45
So 26.9.Nemilany-Radslavice
13,00
Ne 4.10.Radslavice-Tovačov
13,15
Ne11.10.Vrahovice-Radslavice
10,45
Ne18.10.Radslav.-Kostelec n.H. 12,45
So24.10.Hlubočky-Radslavice
12,15
Ne 1.11.Radsl.-Opatovice/Všech.11,15
Ne 8.11.Kozlovice-Radslavice
10,30
Ne15.11.Radslavice-Želatovice 10,45
Okresní přebor starší přípravka
So 19.9.Radslavice
9,00
So 26.9.Lipník n.B.
9,00
So 3.10.Hustopeče n.B.
14,00
So10.10.Dolní Újezd
9,00

odjezd
11,45
9,15
10,45
9,30

8,00
12,30
8,00

Soutěž se hraje systémem každý s každým

V těchto dnech obec zahajuje realizaci projektu „Regenerace plochy hřbitova a obecní aleje v obci
Radslavice“, který je spolufinancován z prostředků ERDF, SFŽP ČR a obce Radslavice. V jeho rámci bude
provedena nová výsadba zeleně na místním hřbitově a dokončena alej lip od obecního úřadu a po mostek „U
topolu“. Rozpočtové náklady akce činí 1996680,- Kč, přiznaná dotace činí 1613316,- Kč. Předpokládané
ukončení projektu je v polovině roku 2010.

Výměna průkazu pojištěnce-EHIC Většině klientů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE končí
platnost průkazu k 31. 12. 2009. Vyzýváme tímto klienty o kontrolu data platnosti průkazu a včasné vyzvednutí
nového. Pro klienty z Přerova a okolí (dle PSČ: Brodek u Přerova, Domaželice, Dřevohostice, H. Moštěnice,
Hranice, Kokory, Lipník n.B., Penčice, Prosenice, Radslavice, Rokytnice, Soběchleby, Troubky, Veselíčko,
Všechovice, Želatovice) jsou průkazy přichystány na kontaktním místě ZP Metal-Aliance v Přerově, Husova 2
– PEGAS, 4.p Úř. hodiny: PO 8-12, 13-17 hod., ST 13-17 hod.

Informace k provozu kanalizace a ČOV Radslavice
Dne 3.září 2009 se uskutečnilo jednání o povolení zkušebního provozu kanalizace a čistírny odpadních vod, vybudované
v obci v posledních 11-ti měsících jako součást projektu „Likvidace odpadních vod Radslavice – ČOV a kanalizace“.
Reálně to představuje osm kanalizačních stok Ø DN 300 – DN 600 v celkové délce 3294,8 m a biologickou čistírnu
odpadních vod s technologií OMS Walter pro 1380 ekvivalentních obyvatel. Náklady na celou akci ještě zcela nejsou
vyčísleny, svým objemem přes 40 mil. Kč představují největší investici obce za poslední období. Akce získala podporu
z Programu rozvoje venkova ve výši 35 358 559,- Kč, z nichž částka 17 643 279,- Kč již byla obci poskytnuta. Zbytek
dotace obec obdrží po úspěšném zadministrování závěrečné žádosti o platbu a splnění všech podmínek Dohody se
Státním zemědělským intervenčním fondem.
Z hlediska reálného užívání vybudovaného díla jsou kanalizační řády v provozu v podstatě od jejich položení, ČOV byla
provizorně spuštěna již 2.6.2009.
Nyní však nastává ten důležitý okamžik komplexního napojení všech uživatelů tak, aby vybudované zařízení mohlo
fungovat dle projektovaných parametrů. Co nejdříve by měly být stávající kanalizační přípojky upraveny tak, aby
odváděly primární splaškovou vodu z domu do kanalizace a tím na ČOV. Je tedy třeba odpojit dosud používaná
předčisticí zařízení – většinou septiky, případně do kanalizace nasměrovat vodu dosud zachycovanou v žumpách.
Kanalizační síť v obci zůstává i po provedené výstavbě kombinovaná. V některých ulicích tvoří nová kanalizace oddílnou
splaškovou síť (Přerovská, Dolní, část Na Návsi a Školní), jinde je zachována síť smíšená. Druh sítě ovlivňuje konkrétní
způsob napojení konkrétní nemovitosti. Pro všechny stávající uživatele bez rozdílu by pak měla platit zásada, snížit
množství dešťových a balastních vod vypouštěných do „splaškové“ kanalizace. V ulicích s dvojitou kanalizací jejich
zaústěním do původní stoky, ve zbytku obce jejich využitím k zálivce, vsaku do půdy apod.
V rámci prevence komplikací s novým provozem na původních stokách obec plánuje na období do konce roku 2009
provedení jejich tlakového čištění s následným kamerovým monitoringem technického stavu. Upozornění na tyto práce,
které mohou v některých případech tlakově působit přes přípojky i na zařizovací předměty v domech, bude provedeno
místním rozhlasem a SMS zprávou. Pro zájemce z řad občanské veřejnosti je na 24.9. 2009 v době od 16.00 do 18.00 hod.
připravena komentovaná prohlídka objektu ČOV.

