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Toto číslo vyšlo v prosinci 2010
Vydává Obec Radslavice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 2. a 3. zasedání Zastupitelstva obce ve volebním období 2010-14, se
uskutečnilo krátce po sobě a to ve dnech 25.11. a 15.12.2010. Listopadové zasedání se
zabývalo hlavně volbou členů finančního a kontrolního výboru, stanovením odměn členům
ZO pro volební období 2010-14 a majetkoprávními záležitostmi, z nichž nedůležitější bylo rozhodnutí o
prodeji plynárenského zařízení, vzniklého při realizaci stavební akce „Technická infrastruktura Příčná“, firmě
SMP Net s.r.o. Ostrava za cenu 723.066,-Kč. Hlavní náplní prosincového zasedání pak bylo projednání a
odsouhlasení Obecně závazných vyhlášek, návrhu rozpočtu obce na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku
2013, rozpočtového opatření č.5 na rok 2010 a tradiční projednání majetkoprávních záležitostí obce. Ve zprávě
o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO, činnosti Rady obce a OÚ za uplynulé období, zahájil
starosta obce rekapitulací akcí, které byly v uplynulém čtvrtletí dokončeny, nebo jsou právě ve stádiu realizace,
případně nás teprve čekají
TI Příčná – v lokalitě byla provedena kolaudace všech sítí TI z původního projektu. Chybí pouze provedení
zápisu posledního geometrického plánu, zaměřující konečný stav komunikací. Pro celkové dokončení přípravy
pozemků pro výstavbu RD, chybí přeložka trafostanice TS 3602, která se nachází na jednom z pozemků a na
níž bylo vydáno pravomocné povolení. Na základě schválené kupní smlouvy plynovodu zastupitelstvem obce
na minulém zasedání, je možné rovněž zrealizovat jeho propojení na stávající rozvod.
Hřbitov - v rámci reklamace provedena výměna uschlých stromů a provedeno odvodnění studny
Střelnice – stavební akce dokončena, pro ukončení kolaudačního řízení chybí geometrický plán zaměření
přístavby, v současné době se připravuje žádost o konečnou platbu na SZIF
Zahrada ZŠ – rovněž v rámci reklamace byla provedena výměna skluzavky Patrik, v současné době zbývá
provést závěrečné vyhodnocení akce
Zateplení ZŠ - byla vybrána firma na zajištění výběrového řízení na zhotovitele akce a postupně probíhá
příprava podkladů pro výběrové řízení
VRT HRV 1 – uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace a firmou Voding Hranice
Oprava soch u kostela – připravováno výběrové řízení na zhotovitele akce
LOV Radslavice - ČOV a kanalizace – vydáno povolení k trvalému provozu, schválen provozní řád, kanalizační
řád, vydáno nové povolení k vypouštění odpadních vod, objednán návrh úprav sítě zlepšující její fungování při
dešti, řešeny reklamační závady na ČOV
Rekonstrukce střechy budovy na koupališti – akce zrealizována v průběhu měsíce října firmou Izotech Olomouc
Datová síť obce – z plánovaného propojení všech objektů obce, provedeno vzhledem k počasí zatím jen
propojení OÚ se ZŠ a SMŠ, zprovozněn datový server na OÚ a provedena změna poskytovatele připojení
k internetu.
V obci se v uplynulém období uskutečnila kontrola hospodaření za r. 2010 – tzv. předaudit a úspěšně proběhla
i kontrola z VZP a Úřadu práce.
Nepříjemná situace nastala v oblasti kvality pitné vody. KHS obci sice prodloužila výjimku na limit dusičnanů,
bohužel poslední odebrané vzorky i tento překračují. Je závažnou otázkou, zda jde o situaci přechodnou, např.
reakci na letošní vysoké srážky a tím vyšší splachy z polí, či jde-li o jev trvalejší, který by zásadně ovlivnil
rozhodování o celé koncepci zásobování pitnou vodou v obci.
Z kulturně společenských akcí byla vzpomenuta oslava 28. října, mikulášská nadílka, podzimní beseda
s důchodci a prostřednictvím knihovny spoluúčast na vánočním jarmarku ZŠ a SMŠ.
Významným aktem v další části zasedání bylo projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2011, který
v příjmové i výdajové části činí 11.333.000,-Kč, je tedy koncipován jako rozpočet vyrovnaný a dále pak
schválení rozpočtového opatření č.5/2010, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2010 na straně příjmů o
2.298.500,-Kč a financování o 1.360.000,-Kč, na straně výdajů pak o 938.500,-Kč, celkový objem rozpočtu
obce na rok 2010 po úpravách tedy činí v položce příjmů 56.114.270,-Kč, financování ve výši 19.109.600,-Kč a
výdajů 37.004.670,-Kč.
Projednání a schválení Obecně závazných vyhlášek, bylo především reakcí na nový Daňový řád, platný od roku
2011. U Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za tuhý komunální odpad, v souvislosti se zvýšením
skutečných nákladů obce na likvidaci TKO za předešlý rok, se zvyšuje poplatek z 390 na 420,-Kč na osobu a
rok a u OZV o místních poplatcích, oddíle II. poplatku ze psů, pak dochází ke zvýšení ročního poplatku za

prvního psa na 100,-Kč a druhého a dalšího pak na 150,-Kč. K této úpravě dochází po více jak 20-ti letech, kdy se
tento poplatek neupravoval.
Při projednávání majetkoprávních záležitostí, došlo kromě schválení kupních smluv a smluv o zřízení práv věcného
břemene s žadateli o pozemky v lokalitě Příčná, kteří splnili podmínky prodeje a uhradili plnou kupní cenu
pozemku, rovněž ke schválení upřesněných podmínek pro prodej posledních osmi volných pozemků v této lokalitě.
Informace pro občany V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 23., 28., 30. a 31.
prosince je OÚ pro veřejnost uzavřen.
Změna svozu TKO v závěru roku 2010 – místo 31.12. bude svoz proveden
v úterý 28.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo rok 2011 – sobota 10.00-11.30 hod.:
8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 30.4., 28.5., 25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2011: 21.1., 11.2., 4.3., 25.3.,
15.4., 6.5., 27.5., 17.6., 8.7., 29.7., 19.8., 9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12.
Cena svozu v roce 2011 se činí 420,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od 14.2. do 28.2.2011. 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.
Platební kalendář 2011 Poplatek za TKO k 28.2., bezhotovostní platba VS 3722+č.p., platba 14.2. – 28.2.2011;
vodné, stočné
I. pololetí k 30.4., bezhotovostní platba VS 2310+č.p. platba 18.4.-29.4.2011
(částku sdělíme i telefonicky), poplatek za psa k 30.4., bezhotovostní platba VS 1341+č.p. platba 18.4. – 29.4.2011;
nájem pozemků –podílků k 30.6., bezhotovostní platba VS 1019+č.p., platba 15.6. – 30.6.2011; vodné, stočné II.
pololetí k 30.10., bezhotovostní platba VS 2310+č.p., platba 17.10. – 27.10.2011.
V případě bezhotovostní úhrady se vychází z podaných přiznání příp. podkladů předchozích období. V případě změn
či nutnosti přepočtu doporučujeme návštěvu OÚ či předchozí písemný, telefonický (581 202 894, 724 082 059) nebo
elektronický styk (obec@radslavice.cz). Bank.spojení: ČS a.s. Přerov, č.ú. 1882953309/0800.
V případě hotovostních plateb doporučujeme již osvědčenou kumulaci: Poplatek za TKO + poplatek za psa k 28.2.;
vodné, stočné I.pololetí + nájem pozemků (podílků) k 30.4.; vodné, stočné II.pololetí + další pevně nestanovené
platby (individuální uložení odpadu na dvoře OÚ, nájem hrobového místa apod.) k 31.10.
Provozní doba obecní knihovny ve vánoční svátky:
Knihovna bude otevřená naposled 20. prosince a pravidelný provoz začíná opět 3. ledna 2011. Zavřeno bude
tedy v sobotu 25.12.2010 v pondělí 27.12.2010 a v sobotu 1.1.2011
Připomínám, že po novém roce, při první návštěvě knihovny budeme vybírat registrační poplatek 20,- Kč. Bez
zaplacení poplatku lze knihy pouze vracet, půjčovat další svazky výpůjční program však nedovolí.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
25.12.2010 sobota - Boží hod, Narození Páně
16.00 hodin
1.1.2011
sobota - Svátek Matky Boží, Panny Marie
16.00 hodin
Při slavnostních bohoslužbách uslyšíme vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého
sboru Radslavice.
Pořad bohoslužeb v kostele v Pavlovicích
24.12.2010 pátek Štědrý den – PŮLNOČNÍ
21.30 hodin
V ostatní svátky a neděle je začátek bohoslužeb v 8,50. Srdečně zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče
s dětmi i mládež
Tříkrálová sbírka 2011. Ve dnech 6.-8. ledna 2011 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 po jedenácté totiž pořádá Charita České republiky celostátní Tříkrálovou sbírku pro potřebné v
České republice i v zahraničí. V loňském roce bylo na Přerovsku vykoledováno 625 288,-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 i OÚ Radslavice.
Komise pro rozvoj Radslavice – poradní a iniciační orgán rady obce - sděluje občanům, že byly zahájeny práce na
aktualizaci Programu rozvoje obce. V termínu do 15.1.2010 je možno zaslat své podněty na emailovou adresu
harnova.marcela@tiscali.cz. Návrh rozvojového programu na volební období 2010-2014 bude předložen
k projednání na únorovém zasedání zastupitelsta obce. Po doplnění připomínek a schválení bude vyvěšen na webové
stránky obce.
Do knihovny po internetu - čtenářská samoobsluha
Knihovna má pro vás několik novinek. V listopadu jsme přešli na nový typ výpůjčního programu. Umožnil nám
rozšířit poskytované služby, které mohou využívat čtenáři s přístupem na internet. Všechny tyto nově spuštěné

služby jsou bezplatné. Pokud máte problémy s vracením knih v termínu, můžete si nechat aktivovat službu Zasílání
předupomínek na e-mail. Zpráva doručená na váš email vás upozorní na blížící se termín, kdy musíte vrátit
vypůjčené dokumenty. Požádat o aktivaci této služby můžete při návštěvě knihovny, nebo zasláním emailu na
adresu knihovny. Na webových stránkách knihovny naleznete vstup pro on-line katalog. V tomto katalogu najdete
všechny knihy ve fondu naší knihovny. Můžete si vybírat a vyhledávat knihy a zjistíte také, zda je vámi požadovaná
kniha volná k půjčení, případně po přihlášení zadat rezervaci.Vaše čtenářské konto. Váš čtenářský účet, ke kterému
se přihlásíte novým číslem čtenářského průkazu (dosavadní číslo čtenářského průkazu pro tuto službu musí být
upraveno). Dále pro přihlášení potřebujete PIN sestavený z dvojčíslí roku
narození, měsíce a dne, např. pro datum narození 1.2.1998 bude PIN
980201. Po přihlášení se dostanete do svého účtu, ve kterém najdete
aktuální seznam vámi vypůjčených dokumentů. Můžete si zde sami
prodloužit výpůjčky. Prodloužit výpůjčky lze samozřejmě pouze před
uplynutím doby, na kterou byly dokumenty zapůjčené. Pokud vznikne
povinnost hradit poplatek z prodlení, uhradíte jej při návštěvě knihovny.
Nové služby jsou ve fázi spouštění a mohou se u nich vyskytnout "drobné
dětské nemoci", které budou odstraněny. Dotazy vám zodpoví knihovnice.
Pojmenování nových ulic V návaznosti na anketu pořádanou v roce
1992 při zavádění názvů ulic v obci Vám tímto opětovně nabízíme
možnost předložit návrh na pojmenování nových dvou ulic, vzniklých
při přípravě stavebních míst v lokalitě Příčná. Své návrhy doručte
písemně či elektronicky na obecní úřad do 28.února 2011.
Radslavický vánoční jarmark
Ten, kdo zavítal v pátek 10. prosince do radslavické sokolovny na „ Vánoční jarmark“, jistě nelitoval. Návštěvníci
měli možnost vidět, jak se pod rukama šikovných pokračovatelů v tradicích lidové tvořivosti rodí překrásné symboly
Vánoc a jiné předměty pro potěchu oka i teplo domova. Některé z technik si mohli dokonce i sami vyzkoušet.
Zájemců o zakoupení prezentovaných výrobků bylo bezpočet. Zkrátka nepřišli ani hosté bažící po občerstvení, jež
bylo s již tradičním úspěchem v rukou rodičů ze Sdružení přátel ZŠ a SMŠ Radslavice. O uspokojení ducha se pod
vedením učitelek postaraly děti představením „Živý betlém“ se zpěvy koled a muzicírováním na flétničky a housle.
Poděkování patří všem organizátorům: ( Základní škole a Slaměníkově mateřské škole v Radslavicích, SPZŠ a
Obecní knihovně), vystavovatelům, sponzorům a pomocníkům, bez nichž bychom vlastními silami takovou akci
nezvládli. Soudě podle ohlasů veřejnosti můžeme věřit, že tímto počinem možná vzniká nová tradice v naší obci.
Přejeme všem spokojené Vánoce a v novém roce mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Zaměstnanci a děti ZŠ a Slaměníkovy MŠ Radslavice

Pozvání
Plesová sezóna 2011 v Radslavicích
sobota 22.1.2011 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina AXEL OLOMOUC
pátek 18.2.2011 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 20.2.2011 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol Radslavice, reprodukovaná hudba
neděle 6.3.2011 - Tradiční vodění medvěda – pořádá TJ Sokol Radslavice
březen 2011
- 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 2010 v 10,00 hod. v Domě hasičů.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise bude tentokrát rozložen do dvou dnů:

Děti a mládež v úterý 28.12.2010 od 10 hodin v Kulturním domě. Přihlášky budou přijímány nejpozději do
9:45 hod. Soutěžící budou rozděleni do tří kategorií: I. kat do 9 let, II.kat. 9-12 let, II.kat. 12-15 let. Míčky
zajistí pořadatel, ostatní vybavení vlastní.
Dospělí v neděli 26.12. 2010 od 14. hod. v Kulturním domě. Přihlášky přijímáme telefonicky na OÚ: 581
202 894, v knihovně: 724 193 799, nebo mailem obec@radslavice.cz, výjimečně v den soutěže, nejpozději
do 13:30 hod v KD. Kategorie: 15-30 let, 31-50 let, nad 50 let. Míčky zajistí pořadatel, ostatní vybavení
vlastní. Celé propozice pro oba dva dny najdete zveřejněné ve vývěsních skříňkách OÚ a knihovny.
Přijďte společně přivítat Nový rok!
Zveme Vás ke společnému rozloučení s odcházejícím rokem a uvítání nového roku s přípitkem. Sejdeme se i
letos před půlnocí u kulturního domu. Vstup do nového roku oslavíme ohňostrojem. Skleničky si přineste
vlastní. Těšíme se na Vás.
TJ Sokol Radslavice organizuje, jako součást 34.ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých turistů,
v sobotu 8.ledna 2011 pěší výstup na Helfštýn. Sraz v 9.00 hod. u obchodu ENA. Délka trasy cca 10 km. Zpět
individuálně pěšky nebo busem 12:55 z Lipníku n/B. Podrobnosti vedoucí výstupu – Petr Caletka, Trávník 151.
Valná hromada Honebního společenstva Radslavice - čtvrtek 3.února 2011 v Domě hasičů, zahájení v 17.00
hod., na závěr připraveno občerstvení a srnčí guláš.
Valná hromada TJ Sokol Radslavice - pátek 4.února 2011 se v Domě hasičů, zahájení v 17.30 hodin
Sociální komise připravuje setkání důchodců v KD a to na pátek 18. března 2011. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Společenská rubrika 1.pol. roku 2011 - významného životního jubilea se v 1. pololetí 2011 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
55 let
Vondráková Ivana
Drbálek Miloslav
Pavelka Zdeněk
Cagaš Vlastimil
Jakubík Petr
Huňka Antonín
Poláková Jitka
Šimarová Hana
Nevrla Zdeněk
70 let
Caletka František
Lukáš Josef
Melkusová Emilie
Pospíšilík František
82 let
Jiříková Marie
84 let
Padalíková Libuše
Sušňová Božena
Mořkovská Blažena
89 let
Hlobil Oldřich
Huňka Jiří

103
15
236
16
290
60
105
58
272
194
148
311
208
164
112
12
94

60 let
65 let
Bouchalová Marta
112
Knopová Marie
Pavelková Alena
54
Šimara Josef
Midrla Vlastimil
195
Pospíšilíková Marie
Caletka Stanislav
228
Šimarová Ludmila
Rada František
97
Vybíral Jaromír
Caletková Růžena
132
Bouchalová Libuše
Hoffmann Pavel
257
80 let
Šmídová Marie
86
Navrátilová Jarmila
75 let
Hlobilová Božena
Dokoupilová Bedřiška 77
81 let
Šindler Miroslav
135
Hrabalová Štěpánka
Šmíd Josef
212
Krcánek Jaroslav
Kundrátová Anna
85
Hrabal František
83 let
Drbálek Miloslav
Němec Vítězslav
164
Řoutilová Marie
Hradilová Anna
46
Nováková Vlasta
85 let
86 let
Bařinová Anastázie
8
Huňková Eliška
87 let
88 let
Skácelová Vlasta
180
Mikulíková Vlasta

36
204
208
204
45
102
50
106
160
157
160
15
28
138
35
51

106
35

Výročí osobností Radslavic – 4.čtvrtletí 2010
Dne 4.října 1845, před 165 lety, se narodil v Radslavicích František Slaměník – zřejmě dosud
nejvýznamnější rodák, čestný občan obce. S jeho jménem i výročími jsou spjaty významné okamžiky života obce,
posledně například svěcení praporu a znaku obce. Již od dětství byl vychováván k úctě k české historii. Jeho děd, Jan
Drobením, byl lidovým písmákem a přechovával doma některé staré bratrské tisky a díla Komenského, s nimiž se již v
útlém věku Slaměník seznámil. Na doporučení ředitele radslavské školy Františka Koblihy přestoupil na lipnickou hlavní
školu. Pak absolvoval dvouletý učitelský kurz v Olomouci.
Prvním působištěm mladého učitele se stala dívčí škola v Kroměříži. Již zde ale začíná shromažďovat různé skvosty staré
české literatury. Mimo pedagogickou činnost se účastnil i veřejného života svým působením v mnoha spolcích - např.
jako pokladník pěveckého sdružení Moravan, byl jedním z iniciátorů nově založeného učitelského spolku Komenský
hejtmanství kroměřížsko-přerovského, v němž působil jako jednatel a později, 30 let, jako předseda. Po desetiletém
působení v Kroměříži byl Slaměník přeložen do Kojetína. V roce 1875 se oženil s Františkou Lorencovou, dcerou
mlynáře z Brodku u Prostějova. Na počátku 80. let byl vybídnut ředitelem přerovského gymnázia J. Škodou, aby se
v Přerově ucházel o místo prozatímního správce na české měšťanské škole zřízené ve školním roce 1884/1885. Jeho

žádost byla schválena obecním zastupitelstvem, místní i okresní školní radou i zemskou školní radou v Brně. Právě za
svého působení v Přerově se začal plně angažovat ve společenském životě města. Stál prakticky u všech akcí týkajících se
Komenského. Vystoupil jako hlavní řečník při znovuodhalení restaurované sochy Komenského v roce 1892, z jeho
popudu vzniklo Muzeum Komenského v Přerově a ve své závěti mu věnoval celou svou sbírku komenián i nemalý
finanční obnos na jeho provoz. Zajímavostí je, že spolu s pozdějším prvním prezidentem ČSR T.G. Masarykem založil
Slaměník Komenského společnost v Berlíně. Dvacet let zastával funkci předsedy Ústředního spolku jednot učitelských na
Moravě, založil Jubilejní fond pro vdovy a sirotky, který byl od roku 1919 nazýván Slaměníkův, a téměř 28 let redigoval
časopis Komenský. Ve svém autobiografickém díle Vzpomínky starého učitele podává obraz společnosti konce 19.století
a popisuje dějiny učitelství na Moravě v 2.polovině 19.století. František Slaměník zemřel 2.července 1919 v Přerově.
28.8.1871 se narodil v Rokytnici č. 18, v rodině rolníka, Jan Petřík. Do Radslavic se přiženil v r. 1898 na usedlost
č. 18. Náležel k významným osobnostem veřejného života Radslavic. V r. 1905 se stal činným členem Radslavického
hasičského sboru, v letech 1908 až 1925 byl velitelem sboru, r. 1926 byl jmenován čestným členem sboru. Náležel mezi
zakládající členy čtenářského spolku Hospodářské besedy (založené r. 1905) a přičinil se o založení TJ Sokol Radslavice
(r. 1913). Poprvé byl zvolen členem obecního výboru v r. 1909 a stal se radním, v letech 1922 až 1931 byl starostou obce
a radním byl ještě následně až do r. 1936. Za jeho starostování byl postaven učitelský dům č. 111 (1922 – 1928), v něm
zřízena Slaměníkova mateřská škola (1928), započalo se s dlážděním a kanalizací (r. 1928), bylo zahájeno scelování
pozemků (v r.1930) aj. V letech 1929 až 1945 byl ředitelem Rolnické družstevní mlékárny Radslavice a nějakou dobu
v třicátých letech byl předsedou představenstva rolnické družstevní pekárny Radslavice. Zemřel 11.listopadu 1945
v Radslavicích.

9.12.1869 se narodil v Radslavicích na č. 40 P. Metoděj Směták. Po obecné škole v Radslavicích a Gymnáziu
v Přerově absolvoval teologická studia v Olomouci a na kněze byl vysvěcen r. 1892. Po vysvěcení působil jako kaplan ve
Veselí u Valašského Meziříčí a ve Velké Bystřici. Od r. 1904 do r. 1917 byl farářem v Hovězí u Vsetína, kde se zapojil do
veřejného života obce (předseda hospodářského spolku, starosta hasičského sboru, člen obecního výboru aj.). V r. 1917
byl jmenován farářem v Dřevohosticích, kde působil 21 let až do odchodu do výslužby v r. 1938. Od r. 1919 až do
odchodu z obce byl členem obecního zastupitelstva a předsedou finanční komise obce, řadu let byl členem místní školní
rady. Za zásluhy o obec byl při svém odchodu z obce jmenován čestným občanem Dřevohostic. Z Dřevohostic se
odstěhoval do nadačního domu pro kněze ve výslužbě v Dluhonicích, kde zemřel 16.listopadu 1955, pochován je
v Radslavicích.

Pan Antonín Lukáš se narodil 18.listopadu 1945 v rodině středního rolníka jako prostřední ze tří sourozenců.
Po ukončení základní školy se vyučil opravářem zemědělských strojů. Při zaměstnání vystudoval Střední zemědělskou
škole v Přerově a v roce 1980 absolvoval tříleté specializační studium státního energ. institutu vodního
hospodářství.Zemědělství věnoval celý svůj profesní život, a prošel v něm postupně všemi proměnami a transformacemi
místního družstva. Nastoupil do JZD Radslavice, byl členem sloučeného JZD Moravská brána, od roku 1993 Moravské
zemědělské akciové společnosti. Začínal jako traktorista, v roce 1975 byl jmenován vedoucím úseku investiční výstavby a
vedl i přidruženou výrobu, vodní a bytové hospodářství a také dopravu. Po transformaci družstva v roce 1989 byl zvolen
předsedou transformační rady a hlavním mechanizátorem. Zastával funkce v představenstvu JZD v Radslavicích, JZD
Moravská brána a později i akciové společnosti Moravská zemědělská. Byl předsedou dozorčí rady Okresní Agrární
komory v Přerově a členem dozorčí rady Agrární komory Olomouckého kraje.
Spoustu času věnoval i práci pro svou obec. V roce 1971 se stal poslancem, členem rady Místního národního výboru v
Radslavicích, a členem rady MNV sloučených obcí Radslavice, Sušice, Oldřichov a Grymov, byl předsedou komise
zemědělské, později finančně plánovací. Současně byl také poslancem ONV v Přerově a v roce 1990 do ukončení činnosti
ONV vykonával funkci předsedy výboru lidové kontroly. Od roku 1990 byl členem okresního shromáždění a jeho
kontrolní komise, do voleb 2010 byl členem zastupitelstva obce, v současnosti pracuje v Komisi rozvoje obce. Podílel se
na výstavbě Požární zbrojnice, obecního vodovodu, koupaliště, střelnice, prodejny Jednota v obci.
V mládí byl členem fotbalových týmů Sokola Radslavice a členem Sboru dobrovolných hasičů.Od deseti let se zabývá
sportovním střelectvím. Od roku 1963 vykonává funkci hospodáře- zbrojíře Sportovního střeleckého klubu Radslavice. V
letech 1973 – 1990 byl aktivním hráčem a vedoucím Hokejového družstva JZD Moravská Brána Prosenice. K dalším
jeho celoživotním zálibám patří myslivost. Od roku 1968 byl členem mysliveckého sdružení Radslavice – Kozlovice,
později od roku 1981 členem mysliveckého sdružení Želatovice a jeho výboru. Má velké zásluhy na znovuobnovení
Mysliveckého sdružení Radslavice a od roku 1993 vykonává funkci předsedy Mysliveckého sdružení KATOVÁ –
Radslavice. V roce 2002 mu bylo uděleno vyznamenání III.stupně Za zásluhy o myslivost a v roce 2009 Cena obce
Radslavice – Medaile Fr.Slaměníka

Dne 31.listopadu 1910, před 100 lety, se v Radslavicích č.p.10 narodil RNDr. Alois Zapletálek.. Absolvoval
přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pak byl zaměstnán v hutních závodech v metalografických
laboratořích. V r. 1949 přešel do Výzkumného ústavu svářečského v Bratislavě, který pomáhal budovat a rozvíjet. Stal se
z něj uznávaný odborník svařování kovů. Napsal přes 50 vědeckých studií či pojednání, byl členem různých i
mezinárodních svářečských organizací, přednášel externě na Slovenské vysoké škole v Bratislavě. Do důchodu odešel v r.
1977, ale i pak ještě odborně aktivně pracoval. Zemřel v Bratislavě 25.6.1990

P.František Směták nar. r. 1840 v čís. 40. Byl dlouholetým kaplanem v Zábřehu na severní Moravě, potom
farářem v jedlí u Zábřehu, v Nivnici, odkud odešel do výslužby v Uherském Brodě, kde také r. 1904 zemřel.

P. František Cagášek se narodil r. 1860. Po gymnasijních studiích vstoupil do řádu sv. Františka , kde přijal
řádové jméno Bonaventura. Po několikaletém působení v klášteřích ve vlasti byl přeložen do kláštera ve Vukováru a
odtud do Banjaluky (Bosna), kde zemřel.
I o Vánocích bezpečně Opět je tu čas vánočních svátků. Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední den v
roce, byly klidné a strávené v pohodě. Proto je dobré připomenout několik zásad. Topná sezóna je v plném proudu. Při
používání topidel je dobré dbát na jejich správnou instalaci a údržbu, překontrolujte platnost revizí
spotřebičů a jejich správnou funkčnost. I to, co někdy není povinné, může být v konečném důsledku
velmi výhodné. 1. ledna 2011 nabude účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nahradí současnou vyhlášku
č.111/1981 Sb., o čištění komínů. Nařízení provádí zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a stanoví
základní zásady, které je třeba dodržet, aby byl provoz komína a k němu připojeného spotřebiče
bezpečný. Je závazné nejen pro fyzické osoby, ale i pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby.
I když o hořlavosti adventních věnců a vánočních stromků pochybuje jen málokdo, ne vždy na to při
zapalování svíček a prskavek pamatuje. Otevřený oheň v bytě představuje potencionální riziko zvyšující se s věkem,
druhem zařízení bytu i zkušeností a četností jeho užívání. I pouhý okamžik nepozornosti může vést k velkému neštěstí.
Dny vánoční pohody většinou uzavírá bujaré vítání nového roku, v poslední době již neodmyslitelně spjatou se světly a
svistotem petard a rachejtlí. Zábavnou pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde nemůže
dojít k její iniciaci. Odpalujte ji dle návodu venku, ne v bytě. Volíme především volné prostranství, aby nemohla rachejtle
zalétnout na střechu nebo oknem do okolních objektů, kde by způsobila požár. Novým hitem nejen v době vánoc se
stávají létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny. Jsou balóny různých tvarů a velikostí, u
kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. I zde je
třeba si uvědomit, že tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár. Dodržujte, prosím,
hlavní zásady uvedené v přiloženém návodu výrobce! Jen dodržováním nejzákladnějších pravidel bezpečnosti docílíte to
nejlepší kouzlo svátků a teplého domova.
Příjemné prožití svátků vánočních, veselého, ale bezpečného Silvestra i úspěšný a nehořlavý nový rok 2011 Vám přejí
Vaši radslavští hasiči.

