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Toto číslo vyšlo v prosinci 2009
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: V pořadí 20. a 21.zasedání ZO v tomto volebním období se uskutečnilo
ve dnech 21.10. a 17.12.2009 a kromě tradičního zhodnocení plnění usnesení z minulých ZO a zprávy o činnosti Rady
obce a OÚ za uplynulé období, byla na obou projednávána úprava rozpočtu obce na rok 2009 a celá řada
majetkovoprávních záležitosti, dále pak v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.477/2008 Sb., kterým se mění zákon
č.205/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, úprava zřizovací listiny ZŠ a SMŠ Radslavice a na
zasedání ZO dne 17.12.2009 rovněž rozpočtové provizorium na rok 2010 a to na období leden – březen 2010 ve výši
příjmů 2.300 000,-Kč, financování ve výši 3.200 000,-Kč a výdajů ve výši 5.500 00,-Kč, což představuje 3/12 upraveného
rozpočtu provozních nákladů obce za rok 2009.
I v uplynulém období dále pokračovaly práce na realizovaných akcích. V případě ČOV a kanalizace se 30.11.2009
uskutečnilo slavnostní předání stavby, předtím proběhla oprava několika zjištěných vad. Ve vztahu k dotaci byla ze strany
SZIF provedena kontrola akce v Radslavicích, při níž byly vyřešeny všechny požadavky pracovníků fondu a nebylo zatím
shledáno žádných závad. Bylo rovněž dokončeno čištění a monitoring původních stok kanalizace s následným frézováním
betonu v ul.Široká. Monitoring zmapoval velké množství závad na stávající síti, žádná by po provedení zásahu neměla
bránit funkčnosti stok. Přijetí dalších opatření musí předcházet důsledný rozbor kamerových záznamů.
I rekonstrukce školy byla z hlediska realizace prakticky dokončena. Obec převzala od zhotovitele jak část stavebních
prací, tak počítačového vybavení. V průběhu měsíce ledna proběhne kolaudace realizované části stavby. Uskutečnilo se i
školení personálu k využívání instalovaných informačních technologií.
Práce byly zahájeny i u výsadby hřbitova. K dnešnímu dni byly provedeny téměř veškeré výsadby, akci se však vzhledem
ke špatnému počasí v druhé polovině prosince nepodaří zrealizovat do konce roku a bude tedy dokončena až na jaře 2010.
Zahájena byla rovněž výstavba technické infrastruktury
pro dostavbu ul.Příčné, v prvé fázi výstavbou kanalizace,
po ní bude následovat výstavba vodovodu a plynovodu,
rozvodu elektřiny, v poslední fázi pak komunikace,
veřejného osvětlení a sadovnických úprav. Na základě
zvážení všech okolností využitelnosti některých parcel,
požádala obec o snížení ukazatele počtu nově
vybudovaných bytových jednotek z 25 na 23 a s tím
spojeného snížení dotace o 100 000 Kč na 1,15 mil. Kč.
Zpracováním GP se podařilo dokončit dělení pozemků
v této lokalitě a již nestojí nic v cestě uzavírání kupních
smluv na jednotlivé parcely. I když se zpožděním, spěje
do svého konce akce zpracování nového územního plánu
obce. Na 15. ledna je vypsáno veřejné projednání, po
kterém bude následovat schválení v ZO. Na minulých
zasedáních ZO, byli zastupitelé informoval rovněž o
snaze využít dotační titul z ROP na bezmotorovou
dopravu, konkrétně pro výstavbu cyklostezky. V požadovaném termínu se podařilo zpracovat projekt i žádost na část
Radslavice – Sušice. Pro další etapu však hrozí riziko nesplnění přijatelnosti projektu, neboť je vyvíjena snaha o
přeznačení Jantarové stezky v trase cyklostezky Bečva.

Informace pro občany - V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 23. a 28. až 31.
prosince je OÚ pro veřejnost uzavřen.
Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2010–sobota 1000-1130 hod.: 9.1., 6.2.,
6.3., 3.4., 30.4./ pátek 16,30-18,00 hodin /, 29.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9.,
16.10., 13.11., 11.12.,
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2010: 8.1., 29.1., 19.2.,
12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8., 17.9., 8.10., 29.10.,
19.11., 10.12., 31.12. Cena svozu v roce 2010 se nemění, činí 390,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od
15.2. do 1.3.2010. Na OÚ lze zakoupit popelnice plechové velikosti 110 l, plastové velikosti 120 l i 240 l za
nákupní cenu a pro mimořádný odpad pytel SITA za 12,- Kč, zdarma jsou vydávány pytle na kompozitní obaly.
Změna ceny vodného a stočného: Od 1.1.2010 dochází ke změně cen vodného a stočného. Vodné bez DPH
14,-Kč, vč. 10% DPH 15,40 Kč, stočné bez DPH 6,- Kč, vč. DPH 6,60 Kč Celkem za vodné a stočné 22,- Kč.
Důvodem zvýšení ceny vodného a stočného je skutečnost, že se Obec Radslavice stává od 1.1.2010 plátcem
daně z přidané hodnoty. Do zvýšení ceny stočného bylo dále promítnuto i spuštění nové čističky odpadních vod.

Mimořádný odečet stavu vodoměrů k 31.12. 2009 nebude prováděn, odběratelé však mají možnost nahlásit stavy
svých vodoměrů k tomuto datu, nejpozději do 20.1.2010 osobně na Obecním úřadu v Radslavicích, nebo
telefonicky (581202894, 724082059, 602514388), př. elektronickou poštou na e-mail obce nebo na
ucetni@radslavice.cz Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru
do 31.12.2009 a po 1.1.2010 propočtem. V době od 29.3. do 5.4.2010 proběhne odečet stavu vodoměrů za
období 10/2009 – 3/2010. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 19.4. –
30.4.2010. Současně bude vybírána platba za pronájem obecních pozemků.
Provozní doba obecní knihovny ve vánoční svátky
 21.12. pondělí - otevřeno  26.12. sobota - zavřeno
 28.12. pondělí -zavřeno
 2.1. sobota – zavřeno
 4.1.pondělí - 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.
Přeji v novém roce všem čtenářům a návštěvníkům knihovny pevné zdraví a krásné chvíle nad
knihou.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
24.12.2009 čtvrtek - Štědrý den – PŮLNOČNÍ
22.00 hodin
25.12.2009 pátek - Boží hod, Narození Páně
10.30 hodin
26.12.2009 sobota – Svátek sv. Štěpána
09.00 hodin
1.1.2010
pátek - Svátek Matky Boží, Panny Marie
16.30 hodin
Při slavnostních bohoslužbách uslyšíme vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru Radslavice.

Pořad bohoslužeb v kostele v Pavlovicích
24.12.2009 čtvrtek Štědrý den – PŮLNOČNÍ
21.30 hodin
V ostatní dny je začátek bohoslužeb v obvyklých termínech. Srdečně zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče
s dětmi i mládež
Beseda pro děti se spisovatelkou Petrou Braunovou.
V úterý 27. října 2009 jsme měli v Radslavicích další vzácnou návštěvu. Tentokrát zavítala do radslavické knihovny mezi
čtenáře a následující dopoledne mezi žáky zdejší základní školy spisovatelka Petra Braunová. Natěšené děti ji ve škole
přivítaly písničkou, dárečkem a kytičkou. Při besedách paní Braunová vysvětlila
dětem jak složitou cestou prochází zrození knihy. Žáčci pozorně poslouchali
autorkou předčítané ukázky z knih, které utnula vždy v těch nejnapínavějších
pasážích. A když děti prosily o pokračování, paní Braunová je s úsměvem poslala
do knihovny si knížky půjčit a přečíst celé.
Spisovatelka povídala o tom, kde bere inspiraci pro své příběhy, které píše,
odpovídala na zvídavé otázky. Vyprávěli si spolu s dětmi o svých zajímavých
zážitcích a svěřovali si své strašidelné příhody. Zvláště děti zajímalo tajemné
setkání spisovatelky se strašidelnou tramvají. Na strašidla Petra Braunová věří,
proto je většina jejich knih dobrodružných a tajemné síly v nich nechybí. Žáci 4.a
5. třídy si nechávali spisovatelku podepisovat do památníčků, na papírky i na ruce. Od některých dětí dokonce dostala i
dárečky - namalované obrázky. Fotografie z besedy najdete na webu knihovny.
Tato akce byla spolufinancována z POV Olomouckého kraje 2009.
Při Mikulášské nadílce, konané 5.prosince před kostelem sv.Josefa, jsme rozdali dětem 150
dárkových balíčků a z dotace Ol. kraje jsme pořídili nové kostýmy a doplňky pro Mikulášský doprovod – zejména anděly.
Obecní knihovna připravuje besedu o rodokmenech s panem Ervínem Silným, jehož koníčkem se stala genealogie.
Pan Ervín Silný žije v Přerově, od devadesátých let tvoří rodokmen své rodiny, který obsahuje již 1572 osob. Pro
příslušníky rodu Silných uspořádal i setkání, kde se sešlo 125 členů. Na besedě předvede kopie dokumentů, zápisů z
matrik, staré fotky, vytisknuté schéma rodokmenu, několik druhů rodokmenů v pořadačích a nějaké knížky o
rodokmenech. Seznámí vás s postupy při svém pátrání, svými zkušenostmi a různými zajímavostmi a bude odpovídat na
dotazy. Datum besedy zatím není určen (únor- březen).
O genealogii a panu Silném jste se mohli dočíst na podzim v časopise Květy 41/2009, z 8.10.2009, v článku Hledači
kořenů.
Tříkrálová sbírka 2010. Dne 9. ledna 2010 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 podesáté totiž pořádá Charita České republiky celostátní Tříkrálovou sbírku pro potřebné v České republice i v
zahraničí. Jen v loňském roce bylo na Přerovsku vykoledováno přes 600 000,-Kč, 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 a p. Václavem Šenkem. Všem dárcům předem děkuje Oblastní charita Přerov.

Ukončení rekonstrukce školy. Přesně podle smlouvy s firmou provádějící rekonstrukci, Profistavem Přerov,
a.s. a harmonogramem stavebních prací, byly dne 30.11.2009 za přítomnosti
předsedy a místopředsedy představenstva výše uvedené firmy, hlavního
stavbyvedoucího, stavebního dozoru a zástupce investora, Obecního úřadu
Radslavice, předány stavební práce, které byly nosnou částí celé akce
s názvem „Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění
bezbariérovosti v ZŠ Radslavice“. Na této akci bylo proinvestováno celkem
12 519 936,-Kč ve stavebních pracech, 800 000,-Kč na pořízení
počítačového vybavení do obou učeben a téměř 500 000,-Kč dalších výdajů
s rekonstrukcí související, jako např. projektovou dokumentaci, stavební
dozor, publicitu projektu, výběrová řízení atd., celkem tedy 13.800 000,-Kč.
Z této částky největší díl tvoří dotace z ROP Střední Morava, 10.493 000,-Kč, částku přes 3.300 000,-Kč pak
vydal ze svého rozpočtu Obecní úřad Radslavice. V průběhu měsíce ledna proběhne kolaudace a den
otevřených dveří se slavnostním předáním obou učeben do užívání žáků a pedagogů školy.
Ze střeleckých soutěží Za studeného větru a deště se konal na střelnici v Radslavicích 4. ročník Ceny
Radslavic mládeže ve střelbě. Soutěž se konala 10.10.2009. V disciplíně vzduchová puška vleže s oporou na 10
m v kategorii do 10 let zvítězil Vladimír Valeš, druhá se umístila Anna Zupková a třetí byla Marie Švitelová .
V kategorii 11 až 14 let nejvyšší počet kruhů nastřílela Monika Valešová, druhý byl Dominik Stržínek a třetí
byl Martin Zupka. V disciplíně sportovní malorážka na 50 m vleže, kategorii 15 až 18 let, bylo pořadí
nejlepších následující: 1. Stanislav Jemelík, 2. místo Jiří Hrdlička a 3. místo vybojoval Jan Schmidt
Další soutěží, které se zúčastnil dorost SSK Radslavice, byla Velká cena Hanušovic.Soutěž se uskutečnila 28.
listopadu v příjemném prostředí rekonstruované tělocvičny ZŠ Hanušovice. V disciplíně vzduchová pistole 40
ran si v kategorii do 16 let Jiří Hrdlička vystřílel druhé místo a stříbrnou medaili, třetí místo a bronzovou
medaili vybojoval Stanislav Jemelík a na čtvrtém místě se umístil Jan Pršíš
Pozvání:
Plesová sezóna 2010 v Radslavicích
sobota 23.1.2010 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Karolína Přerov
neděle 14.2.2010 - Tradiční vodění medvěda – pořádá TJ Sokol Radslavice
pátek 19.2.2010 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 21.2.2010 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol Radslavice, reprodukovaná hudba
pátek 19.3.2010 - Školní ples – pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční valnou
hromadu, která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2009 v 10,00 hod. v Domě hasičů.
Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu Obce Radslavice pořádá v neděli 27.prosince 2009 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 školská si dovoluje, stejně jako
v loňském roce, pozvat všechny občany Radslavic na společný novoroční přípitek sektem s následným
ohňostrojem. Sejdeme se před půlnocí na Silvestra u kulturního domu. Skleničky a další občerstvení si přineste
vlastní. Těšíme se na Vás.
MS Katová sděluje, že v sobotu 2.ledna 2010 se uskuteční 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.
Sociální komise zve spoluobčany na setkání spojené s promítáním fotografií z letošních Cyrilometodějských
slavností obce. Promítání se uskuteční v neděli 17.ledna 2010 od 15,00 hodin v Domě hasičů.
Ve čtvrtek 4.února 2010 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada Honebního společenstva Radslavice.
Zahájení v 17.00 hod., na závěr připraveno občerstvení a srnčí guláš.
TJ Sokol Radslavice pořádá v pátek 5.února 2010 se v Domě hasičů valnou hromadu TJ.. Zahájení v 17.30 h.

Společenská rubrika 1.pol. roku 2010 - významného životního jubilea se v 1. pololetí 2010 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

55 let
Hostášková Eva
Suchánková Hana
Slivečková Zdeňka
Hrabal Vladimír
Krátká Zdeňka
Zmeškalová Drahomíra
70 let
Mierný Julius
Caletková Jarmila
Petrášová Eliška
Gelová Zdeňka
Libigr Svatopluk
80 let
Hrabalová Štěpánka
Krcánek Jaroslav
Drbálek Miloslav
Hrabal František
Řoutilová Marie
Nováková Vlasta
87 let
Mikulíková Vlasta

245
164
289
160
239
243
217
194
53
93
198
160
157
15
160
28
138
51

60 let
Dýnal František
Vaculík Jaroslav
Havlík František
Tallová Jana
Zmeškal František
Mlčák Antonín
Výstřelová Marie
Jemelíková Miloslava
Zemánková Marie
Bařina Ladislav
81 let
Jiříková Marie
82 let
Němec Vítězslav
Hradilová Anna
83 let
Padalíková Libuše
Sušňová Božena
Mořkovská Blažena
88 let
Hlobil Oldřich
Huňka Jiří

133
223
259
207
243
230
200
175
152
178
164
171
46
112
12
94
106
35

65 let
Šmíd Alois
Zemánková Ludmila
Lukášová Hedvika
Vodička Jan
75 let
Brázda Zdeněk
Jemelíková Božena
Sušeň Jaroslav
Jiříková Františka
Kuběna Jiří
Zmeškal Josef
Hradil Jaroslav
Dostalík Přemysl
84 let
Bařinová Anastazie
85 let
Huňková Eliška
86 let
Skácelová Vlasta
98 let
Brázdová Matilda

86
152
9
266
176
30
71
48
196
124
10
188
8
35
180
176

