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Toto číslo vyšlo v březnu 2010
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: 22. zasedání ZO se uskutečnilo ve středu 24.2.2010 za nebývale velké účasti
spoluobčanů a hostů. V úvodu byla starostou obce přednesena zpráva o činnosti Rady obce a OÚ za uplynulé období, ze
které nutno vyzvednout především nepřetržitě pokračující práce při výstavbě technické infrastruktury pro výstavbu

RD v lokalitě „Příčná“, kde k dnešnímu dni jsou dokončeny rozvody kanalizace a vodovodu, v nejbližších
týdnech budou pokládány rozvody plynu, elektřiny a kabelové televize, průběžně se pracuje rovněž na
přípravných pracech pro výstavbu komunikace, veřejného osvětlení a rozvodů místního rozhlasu.
V případě stavební akce „Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ
Radslavice“, byla poslední etapa prací uzavřena vydáním kolaudačního souhlasu a dne 11.2.2010 proběhlo
slavnostní předání vybudovaných učeben do užívání žákům a pedagogům školy. V plném proudu jsou práce
na dalších dvou etapách stavebních úprav ZŠ - zateplení budovy školy a vybudování Pohybového a
volnočasového centra, které by alespoň zčásti nahradilo zcela nevyhovující podmínky pro sportovní a
volnočasové aktivity všech věkových skupin obyvatel v obci, především v zimních měsících.
Bohužel evidujeme i první neúspěšnou žádost. Projekt Cyklostezka Radslavice - Sušice nebyl vybrán
k podpoře, opakovaná možnost se dle harmonogramu výzev ale naštěstí nabízí již v červenci letošního roku.
Věříme, že budeme tentokrát úspěšnější, navíc již bude možné společně nárokovat obě etapy, to znamená i
část Radslavice-Grymov.
Neúspěšně se pak vyvinula rovněž situace s plánovanou opravou soch sv. Panny Marie a sv. Máří Magdalény,
kde se i po značném úsilí nepodařilo splnit pravidla dotačního titulu, protože pozemky pod sochami nejsou
v majetku obce, což bylo podmínkou pro udělení dotace. Špatně se také vyvíjí proces projednání nového
územního plánu obce, k němuž bylo na 12. března vypsáno opakované veřejné projednání.
Úspěšně se naopak vyvíjí připravovaná stavební akce „Dostavba střelnice Radslavice“, na kterou jsme získali
dotaci ze SZIF a již v tomto měsíci bychom tedy mohli zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Z dalších podaných žádostí o dotace a připravovaných akcí pro letošní rok již jen heslovitě:
„Výměna oken na Obecním úřadu Radslavice“ z Programu obnovy venkova
„Cyrilometodějské slavnosti Radslavice 2010“ z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji
„Oprava pomníku Pocta Praporu“ na hřbitově z Programu obnova staveb drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji
„Rekonstrukce školní zahrady Radslavice“ z Programu obnovy venkova, dotačního titulu č.2 – Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010
Do značných technických potíží se v uplynulém období dostal objekt provozní budovy koupaliště, v němž
v letošní náročné zimě eskalovaly dlouhodobé závady, především v části střešní konstrukce. K zachování
současného provozu tak bude zřejmě nutný rozsáhlejší zásah, než se ještě na podzim předpokládalo
V sobotu 13. a neděli 14.2.2010 proběhla první z obecních akcí letošního roku – zabíjačkové hody.
Dalším důležitým projednávaným bodem ZO byly majetkoprávní záležitosti obce, z nich vyjímáme:
-Schválení návrhu na revokaci usnesení z 21.zasedání ZO ze dne 17.12.2009, kterým byl odsouhlasen prodej
pozemku č.25 pí Katrin Kolářové a panu Jiřímu Eliášovi a to pro nesplnění závazku uhrazení částky 50.000,Kč jako kauce na prodej pozemku do 3 dnů od podání žádosti
-Schválení usnesení, kterým se upravují podmínky převodu pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Příčná,
uvedených pod bodem b/ -části určující sklon střechy a to z původních 36° nově na rozmezí 25°až 36°
-Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Příčná od posledního zasedání ZO dne 17.12.2009 a to :
Manželům Antlovým, Přerov – par.číslo 754/145 o rozloze 665 m2,
Manželům Hradilovým, Přerov - par.číslo 754/150 o rozloze 613 m2
Tomáši Zmeškalovi, Radslavice – par.číslo 754/136 o rozloze 721 m2
Kláře Volkové, Přerov a Vladimíru Václavíkovi, Přerov – par.číslo 754/133 o rozloze 584 m2
Manželům Navrátilovým, Jezernice – par.číslo 754/142 o rozloze 701 m2
Josefu Kunovskému, Zahradní 228, Opatovice – par.číslo 754/152 o rozloze 802 m2
-Dále ZO schválilo prodej pozemku p.č. 481/5 – zast.plocha firmě Glassabrasiv, s.r.o. Radslavice a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem a podmínky uhrazení nákladů spojených s realizací smlouvy.

-Poslední projednanou majetkoprávní záležitostí pak bylo schválení koupě pozemku p.č. 523/17 – orná půda
od p. Pavla Caletky a to za účelem plánované výstavby cyklostezky Radslavice-Sušice.
-Zastupitelstvo obce pak rovněž schválilo rozdělení finančních příspěvků místním organizacím a spolkům
pro rok 2010 v celkové částce 100.000,-Kč, které obdržely: TJ Sokol ve výši 57.000,-Kč, SDH ve výši
11.000,-Kč, MS Katová ve výši 10.000,-Kč, SSK Radslavice ve výši 10.000,- a SPZŠ ve výši 7.000,-Kč,
5.000,- pak jako rezerva.
Informace pro občany Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2010–sobota 1000-1130 hod.: 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: 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 činí 390,- Kč na osobu a byla splatná do 1.3.2010.
Pokud se Vám to v termínu nepodařilo, učiňte tak obratem. Variabilní
symbol pro bezhotovostní platbu je 1337XXX, kde X vyjadřuje číslo
popisné místa trvalého pobytu. 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. Jejich sběr se v poslední období podařilo zvýšit, současně se však našli spoluobčané, kteří
spolu s nimi do oranžových pytlů dávají i nejrůznější odpad.
Vodné a stočné: Od 1.1.2010 došlo 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 stala od 1.1.2010 plátcem daně z přidané hodnoty. Do
zvýšení ceny stočného bylo dále promítnuto i spuštění nové čističky odpadních vod. V době od 29.3. do
7.4.2010 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. Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu je 2310XXX, kde
X vyjadřuje číslo popisné místa odběru. Výši částky k úhradě lze zjistit telefonicky nebo emailem na obecním
úřadě. Ve stejném termínu bude vybírána i platba za pronájem obecních pozemků.
Obec Radslavice přijme od 1.dubna 2010 na celý úvazek do pracovního poměru pracovníka na kumulovanou
funkci uklízečky, správce kulturního domu a hasičské zbrojnice. Přihlášky zasílejte písemně na adresu OÚ, Na
Návsi 103 nejpozději do 19.3.2010.
Tříkrálová sbírka 2010 se v Radslavicích uskutečnila dne 9. ledna 2010 a bylo při ní vybráno 22.475,-Kč.
Celkový výtěžek z Přerova a 34 okolních obcí činil 625.288,- Kč.
Výtěžek sbírky bude použit přímo v regionu Přerov na kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní a
částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a na přímou pomoc rodinám v nouzi.
Všem dárcům děkuje Oblastní charita
Slavnostní předání nových učeben v ZŠ a SMŠ do užívání žákům a pedagogům
Nezapomenutelný den prožili 11. února žáci i pedagogický sbor naší školy. Za účasti mnoha významných
osobností regionu, v čele s hejtmanem Olomouckého kraje ing.Martinem Tesaříkem a senátorem ing.Jiřím
Lajtochem, byly slavnostně otevřeny nově vybudované učebny v podkroví školní budovy. Vznikly tak dvě
překrásné, prosvětlené a moderní technologií vybavené učebny a díky bezbariérovému přístupu se škola
otevřela také tělesně handicapovaným lidem. Tím se řadí mezi nejvybavenější školy v regionu. V nových
učebnách tak mohou být vyučovány dvě třídy
současně, přičemž každý žák má k dispozici svůj
vlastní počítač. Interaktivní tabule, pro niž máme
v zásobě
množství
programů
do
hlavních
vyučovacích předmětů, je opravdovým přepychem,
který si nemůže dovolit každá škola.
Proto bychom chtěli touto cestou vyjádřit velký dík
Obci Radslavice, zejména pak panu starostovi
Stanislavu Jemelíkovi a panu místostarostovi
PaedDr.Rostislavu Krátkému za veliké úsilí, které
věnovali této náročné akci. Velmi si vážíme toho, že
můžeme v tak krásném prostředí pracovat a přejeme
si, aby všechny další akce, do nichž se Obec
Radslavice jistě v budoucnu pustí, byly stejně zdařilé
a ve svém závěru tak radostné jako ta naše. Za
pracovníky školy Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka

Březen měsíc čtenářů - nultý ročník
Organizátor / vyhlašovatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)
Navazujeme: na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen - měsíc internetu
(akce posledních let) - vždy s významnou účastí knihoven Cílová skupina: v centru našeho zájmu
je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy,
časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být
nechce. Knihovny, které se zapojí do tohoto projektu nabídnou novinky pro zlepšení služeb a další aktivity. S naší
knihovnou se můžete zapojit do fotosoutěže. Děti mohou 26. března opět spát v knihovně pod hlavičkou projektu Noc s
Andersenem Přihlášky přijímáme v knihovně už nyní.
Zavedeme pro vás nové služby, které asi využijí zejména mladší čtenáři: Na počítačích v knihovně budou nainstalované
programy pro internetovou komunikaci Skype a ICQ. Další službou, která by měla knihovnu přivést blíže k vám,
čtenářům, bude on-line katalog knih na webových stránkách knihovny. Budete mít možnost prohledávat fond knihovny
odkudkoliv a kdykoliv, podmínkou bude mít přístup k internetu. Prostřednictvím on-line katalogu zjistíte, zda je
požadovaná kniha ve fondu knihovny a zda je volná k vypůjčení, zároveň si registrovaní čtenáři mohou na požadovanou
knihu provést rezervaci. Tato služba bude přístupná v průběhu měsíce dubna. Její spuštění oznámíme na webu v
aktualitách a ve vývěsní skříňce knihovny. Před velikonocemi budeme tvarovat jednoduché jarní dekorace z Vizovického
těsta, termín a podrobnosti najdete po prázdninách ve vývěsní skříňce knihovny.
Jarní výměna cirkulačních souborů knih proběhne 6. dubna. Prosím čtenáře o včasné vracení dokumentů (do konce
března) z těchto souborů, abychom zajistili bezproblémový průběh cirkulace.

Výročí osobností Radslavic – 1.čtvrtletí 2010
Dne 16.8.1926 se narodil v Radslavicích na č.p. 58 JUDr. Ing.Alois Zaorálek jako páté dítě zedníka Josefa Zaorálka a
jeho manželky Marie Zaorálkové. Po vyučení jeho cesta vedla do Prahy, zde pokračoval ve studiích na vysokých školách,
oženil se a založil rodinu. Dlouhá léta byl ředitelem podniku výpočetní techniky ARITMA. V období, kdy psací stroje
byly nedostatkovým zbožím, vypomohl tehdejšímu národnímu výboru Radslavice s dodávkou moderního psacího stroje.
Byl přátelské a kamarádské povahy, velmi se zajímal o dění v obci a býval i vítaným hostem na MNV. I v pozdním věku
rád navštěvoval své příbuzné v rodné vsi a jeho zájem o dění v obci neutuchal. Býval účasten i oslav CM slavností
v Radslavicích. Zemřel náhle 27.1.2000 v Praze.
Josef Caletka se narodil 15.3.1920 v Radslavicích v č.p. 105. Vyučil se typografem a svému řemeslu se věnoval, až na
několik let za okupace a po ní, po celý život. Po r. 1948 byl zaměstnán v Tisku Přerov až do odchodu do důchodu v r.
1980. Od mládí se zapojoval do veřejného života. Do TJ Sokol vstoupil již v r. 1940 a od r. 1945 až do r. 1975 byl
nepřetržitě členem výboru, většinou jako jednatel. Patřil k iniciátorům stavby radslavické sokolovny i zřízení fotbalového
hřiště a na jejich budování se aktivně podílel. Byl aktivním členem divadelního souboru Radslav jako organizátor i herec.
Po mnohá léta pracoval v lidosprávě. V letech 1950 až 1954 byl členem rady MNV, 1954 až 1960 členem KNV, v letech
1960 až 1964 předsedou MNV, 1964 až 1971 tajemníkem MNV, pak do r. 1976 poslancem MNV. Předsedu i tajemníka
vykonával při svém zaměstnání. Zemřel 27.8.1986 v nemocnici v Přerově. Za své zásluhy o obec mu byla udělena in
memoriam medaile Františka Slaměníka na obecních slavnostech 4.7.1999.
28.3.1910, před 100 lety se narodila v Radslavicích v č.p. 62 MUDr. Božena Zdražilová, roz. Petrášová. Po
absolvování studií na gymnáziu v Přerově a na Masarykově univerzitě v Brně se stala doktorkou všeobecného lékařství.
Působila nejdříve jako dětská lékařka v Praze, pak jako zubní lékařka nejprve v Praze, od r. 1939 v Kralupech n/Vlt. Do
důchodu odešla v r. 1978, zemřela v Kralupech n/Vlt. 10.10.1999. Velmi ráda vzpomínala na rodnou obec a ráda se sem
na návštěvy vracela mezi své příbuzné a vrstevníky.

Pozvání:
Na poslední letošní ples v Radslavicích a to v pátek 19.3.2010,Vás zve Sdružení přátel při ZŠ. Hraje taneční skupina
Formule III. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Sociální komise připravuje pro seniory další setkání v KD a to na pátek 9. dubna 2010. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina ABC Kalíšek Dřevohostice. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve všechny občany na odpolední část noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“, která se uskuteční v sobotu 27.března.2010 od 15,00 hod. v Koutě. Na start se stejně jako již tradičně
postaví soutěžní družstva z celé Moravy, Slovenska i Polska. Připraveno bude i bohaté občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti svátku sv. Floriána autobusový zájezd na sv.Hostýn, který se
uskuteční v sobotu 24.dubna 2010. Odjezd od čekárny v 9.00 hod. Přihlášky všech zájemců přijímá p. Václav Kudrna,
Nová 220, do 20.dubna. Děti a mládež do 15-ti let zdarma.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici v sobotu 8.
května v 9.00 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.

Sportovně střelecký klub Radslavice doplní střelecký kroužek o další členy. Zájemci se mohou přihlásit každý
pátek po 17.00 hodině přímo na střelnici u Stanislava Lukáše – předsedy SSK Radslavice.

Okrsek a sbor dobrovolných hasičů Prosenice je v letošním roce pořadatelem sportovní soutěže hasičských
družstev okrsků Pavlovice a Prosenice. Akce se uskuteční v sobotu 9.května od cca 9. hod. na hřišti
Personální kronika 2. pololetí 2009
Narození:
Odhlášení:
Hradilová Eliška, U Mlékárny 149
Stužková Barbora, Přerovská 179
Výstřelová Amálie, Sušická 200
Šmíd Filip, V Zahradách 230
Zdráhalová Klára, V Zahradách 312
Provdaly se, oženili se:
Rakovanová Martina, V Zahradách 298
Vybíralová Jana, Slaměníkova 44
Dýmal Jaromír, Dolní 133
Knopová Marie, Slaměníkova 36
Sedláčková Zdeňka, Na Návsi 89

Přihlášení:
Lakomý David, Široká 238
Ilíková Zuzana, Klára, Patrik,
V Zahradách 229
Knichal Libor,Hana,Martina,Na Návsi 78

Kalík Ondřej, V Zahradách 230
Horvát Alexandr, Na Návsi 76
Ulmanová Jana, Slaměníkova 44
Smékalová Martina, V Zahradách 298
Hradilová Radmila, Nová 213
Jurajda Zdeněk, Věra, Školní 88
Krejčí Radek, Kateřina, Kateřina,
Sušická 128

Úmrtí:
Směták Josef, Sušická 195
Hrubá Marie, Školní 1
Chrástková Drahoslava, Na Návsi 56
Bil Ladislav, Trávník 189
Složil Svatopluk, Školní 91
Složil Stanislav, Na Návsi 11
Dlouhý Jiří, Na Návsi 82
Lukáš Josef, Slaměníkova 34

Rozlosování fotbalových soutěží – jaro 2010
I.B tř. – muži „A“
odjezd
I. tř. sk. B – dorost
odjezd
Ne 21.3.Radslavice-Pivín
15,00
Ne 21.3.Radsl.-Kozlovice hř.Kozl12,00 11,00
Ne 28.3.Radslavice-Kostelec n.H. 15,00
Ne 28.3.Radslavice-Želatovice 12,45
Ne 4.4.Tovačov-Radslavice
16,00 14,30 So 3.4.Chvalkovice-Radslavice 12,45 11,15
Ne 11.4.Radslavice-Újezdec
16,00
Ne 11.4.Radslavice-Náměšť n/H. 13,45
Ne 18.4.Všechovice-Radslavice
16,30 15,00 Ne 18.4.Troubky-Radslavice
10,30 9,15
Ne 25.4.Radslavice-Prostějov
16,30
Ne 25.4.Radslavice-Bohuňovice 14,15
Ne 2.5.Býškovice- Radslavice
10,15 8,45 So 1.5.Určice-Radslavice
14,15 12,45
Ne 9.5.Radslavice-Nezamyslice
16,30
Ne 9.5.Radslavice-Nemilany
14,15
Ne 16.5.Hustopeče-Radslavice
16,30 14,30 Ne 16.5.Tovačov-Radslavice
16,30 15,15
Ne 23.5.Radslavice-Vrahovice
16,30
Ne 23.5.Radslavice-Vrahovice
14,15
Ne 30.5.Vrchoslavice-Radslavice 16,30 14,30 So 29.5.Kostelec n.H.-Radslav. 10,00 8,30
Ne 6.6.Radslavice-Lutín
16,30
Ne 6.6.Radslavice-Hlubočky
14,15
Ne 13.6.Hor.Moštěnice-Radslavice 16,30 15,00 Ne 13.6.Opatovice-Radslavice
14,00 12,45
Okresní přebor muži „B“_________________________________________________________________
So 20.3.Radslavice-Zářičí
15,00
So 8.5.Radslavice-Domaželice 16,30
So 27.3.Radslavice-Želatovice“B“ 15,00
Ne 16.5.Kovalovice-Radslavice 16,30 15,00
Ne 4.4.Pavlovice-Radslavice
16,00 15,00 So 22.5.Radslavice-Stará Ves
16,30
So 10.4.Radslavice-Beňov
16,00
Ne 30.5.Majetín-Radslavice
16,30 15,15
Ne 18.4.Soběchleby-Radslavice
10,00 8,45 So 5.6.Radslavice-Ústí“B“
16,30
So 24.4.Radslavice-Dukla Hranice 16,30
Ne 13.6.Měrovice-Radslavice
16,30 15,00
So 1.5.Býšk/H.Újezd-Radslavice 16,30hř.H.Új.15,15

Vzpomínky na zimu.
Dlouhá zima je pomalu u konce, ale vzpomínky na ni v podobě množství především psích exkrementů po roztání
sněhu, zůstávají a vzhled obce tím určitě nezkrášlují. Žádáme proto spoluobčany, aby v rámci možností před svými
domky a na chodnících, tyto památky na zimu odklidili. Toto jistě ocení především maminky, které každý den vodí
do školky a školy své ratolesti a jsou nuceny absolvovat ve sportovní terminologii „slalom speciál“, aby se na místo
určení, to je do školní budovy, dostaly bez přílepků na botách svých či potomků. Na majitele domácích mazlíčků
pak apelujeme, aby dodržovali vyhlášku o veřejném pořádku a tyto exkrementy po nich ihned odklízeli.
Do konce roku se firmě ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem podařila větší část výsadby stromů
projektu „Regenerace plochy hřbitova a obecní aleje v obci Radslavice“, který je spolufinancován z prostředků ERDF,
SFŽP ČR a obce Radslavice. Cestu ke Grymovu již lemuje lipová alej, obvod hřbitova nově ohraničily javory se
středovým prvkem kaštanů. Břízy u kříže nahradily okrasné višně, na křídlech vstupu našly své místo okrasné jabloně.
S příchodem jara bude akce pokračovat úpravou a výsadbou plochy u kříže tak, aby byly do poloviny roku dokončena.

