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Toto číslo vyšlo v květnu 2011
Vydává Obec Radslavice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 5.zasedání se uskutečnilo dne 10.5.2011 v HZ za účasti 14-ti zastupitelů.
Kromě tradičně projednávaných záležitostí-kontroly plnění usnesení z posledního zasedání ZO,
zprávy o činnosti RO a OÚ a majetkoprávních záležitostí obce, zabývalo se dále Závěrečným
účtem obce za rok 2010, projednalo a schválilo zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Pobečví,
zásady pro udělování finančního příspěvku obce na činnost neziskovým organizacím, rozpočtové opatření obce na
rok 2011 č.2 a názvy nových ulic.
Ve zprávě o činnosti RO a OÚ starosta obce v úvodu sdělil Zastupitelům dobrou zprávu a to, že díky navýšení
finanční částky Olomouckým krajem, byla podpořena naše původně zamítnutá žádost o dotaci na opravu chodníků v
Přerovské ulici. Pro výběr zhotovitele byla zpracována jednoduchá projektová dokumentace a výkaz výměr.
Předpokládané celkové rozpočtové náklady na akci činí 1,5 mil. Kč, schválená dotace pak 0,5 mil. Kč. K naší
radosti byla kladně vyřízená i žádost o dotaci na opravu víceúčelového hříště na školní zahradě. Předpokládané
náklady jsou zde vyčísleny na 1,05 mil. Kč, z toho schválená dotace pak 0,4 mil. Kč. Po loňské výměně atrakcí a po
realizaci této akce, předpokládáme v průběhu školních prázdnin, bude školní zahrada kompletně zrekonstuovaná a
my doufáme, že se bude nejen líbit, ale že bude také maximálně využívaná. Zastupitelstvo Ol.kraje rozhodlo i o
poskytnutí příspěvku na pořízení věcných prostředků pro JSDH ve výši 24 tis. Kč, stejnou částkou přispěje jednotce
i obec. Za oblast dotační podpory se dají pokládat i příspěvky Úřadu práce na vytvoření míst na veřejně prospěšnou
práci, na základě kterých jsme přijali od 1.4.2011 dva pracovníky.
Zprostředkovaně, přes Mikroregion Pobečví, se obec stane příjemcem podpory z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje ještě jednou a to při pořízení čelního nakladače k traktoru SOLARIS 55. V průběhu uplynulého
období byly podány další žádosti o dotace, některé opakovaně, jako např. na „Vybudování cyklostezky Radslavice
– Grymov v trase Jantarové stezky“ v objemu nákladů více než 6 mil. Kč, s požadovanou podporou 4,907 mil. Kč a
to pro realizaci v letech 2012-2013.
Na základě předchozích majetkových převodů, byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci
z programu péče o krajinu na výsadbu biocentra „V Krouhách“. Předpokládané rozpočtové náklady zde činí 250 tis.
Kč, požadovaná podpora 90% z nich. Technická příprava probíhala i u dalších rozpracovaných či připravovaných
akcí. V lokalitě Příčná byla stavebně i správně dokončena přeložka trafostanice TS 3602, řešena smlouva o věcném
břemenu pro ČEZ Distribuce a.s., uzavírány smlouvy o právu provést stavbu a vydávána stanoviska k plánovaným
stavbám na jednotlivých pozemcích. Aktivní činnost již zahájili i jednotliví stavebníci. U akce „Restaurování sochy
Panny Marie a Marie Magdalény“, bylo provedeno a vyhodnoceno výběrové řízení na zhotovitele akce, uzavřena
smlouva a firma KREST Bc.A Tomáš Sušeň již zahájila restaurační práce. Výběrové řízení bylo ukončeno i u akce
„Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice“, kde by firma Profistav Přerov a.s. měla 1.6. zahájit samotné
práce.
Realizováno bylo rovněž jedno z opatření na kanalizační síti a to shybka u kostela a dokončovací zemní práce na
přepadu z OK 1 s celkovou úpravou veřejného prostranství od obce ke hřbitovu. Přípravné práce byly zahájeny také
u nově plánovaných obecních aktivit. Jsou jimi např. rekonstrukce vybavení školní kuchyně, výstavba chodníků
v ul. Na Návsi a Přerovská-jihozápad a nová organizace dopravy v ul. V Zahradách.
Zastupitelé obce dále projednali a odsouhlasili „Zásady pro udělování finančních příspěvků obce na činnost
neziskových organizací a spolků“, včetně návrhu na znění textu Smlouvy o poskytnutí příspěvku, textu žádosti o
finanční příspěvek a vyúčtování příspěvku žadatelem. Schválením „Zásad.. “ obec napravuje současný stav, kdy
v dobré víře finančně přispívá organizacím a spolkům v obci na jejich činnost, který jsme doposud poskytovali bez
jasných pravidel.
Již v Radslavských novinách č.89 z prosince 2010, byli spoluobčané vyzváni k předkládání návrhů na pojmenování
nově vzniklých ulic v lokalitě Příčná, kde probíhá výstavba 25-ti nových rodinných domů a dále k pojmenování
ulice k nově postavené čističce odpadních vod. Ve stanoveném termínu bylo na OÚ doručeno celkem 14 návrhů na
pojmenování ulic v lokalitě Příčná, k pojmenování ulice k ČOV nedošel žádný návrh.
Rada obce se došlými návrhy zabývala na svých zasedání dne 1. a 15.3.2011 a v souladu s ust.§ 28 odst.1 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 84, odst.1, písm.u/ téhož zákona o názvech
ulic, předložila Zastupitelstvu obce návrh na pojmenování ulic následovně, lokalita Příčná :
ul.č.2 blíže ke stávajícím ulicím Příčná a Široká - ul. „Slunečná“; ulice č.1 souběžná vzdálenější ulice u zahrad
ul.Trávník – ul. „K Hájku“; ulice k ČOV - ul. „K Čistírně“
Dále ZO schválilo rozpočtové opatření č.2/2011, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2011. Rozpočet se
tímto zvyšuje na straně příjmů o 559 500 Kč, financování o 1 277 000 Kč a na straně výdajů o 1 836 500 Kč.
Celkový objem rozpočtu obce na rok 2011 činí po úpravách v příjmech 13 070 500 Kč, financování
1 330 000,- Kč a výdaje 14 400 500,- Kč. Schválilo rovněž další kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě

Příčná a to parcely číslo 754/137 s panem ing.Michalem Jemelkou, pozemku p.č. 754/130 s manžely Jiřím a
Radkou Krutilovými a pozemku p.č. 754/140 s manžely ing.Luborem a Zdeňkou Součkovými a dále kupní smlouvy
na pozemky p.č. 877/34 a 877/35 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené s panem Josefem
Zlámalíkem a kupní smlouvu na pozemek p.č. 873/5 orná půda s panem Josefem Lukášem.
Informace pro občany : Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2.pololetí 2011–sobota 10.00-11.30 hod.:
28.5., 25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.,
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v 2.pololetí 2011: 27.5., 17.6., 8.7.,
29.7., 19.8., 9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12.
Uzavírka silnice Ve dnech 4.6. až 14.6.2011 bude uzavřena krajská silnice II/434
a to část silnice směr na Nové Dvory a III/43419 – křižovatka u pohostinství.
Důvodem uzavírky je dokončení výstavby „Silnice II/434 Sučice – průtah obcí“ a
její napojení na stávající komunikaci.
Platby a nedoplatky 2011 Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili platby a poplatky, které již byly splatné,
tj. poplatek za TKO k 28.2., poplatek za psa k 30.3., vodné a stočné za I.pololetí 2011 k 9.5,. a všechny další
případné nedoplatky, že tak mohou učinit do 31.5.2011. Po tomto datu budou neuhrazené poplatky vyměřeny
platebním výměrem s možným navýšením, na ostatní platby bude zaslána poštovní poukázka s navýšením o
poštovné. Informace o výši plateb na tel. 581 202 894 a 724 082 059. Nájmy z pozemků jsou splatné k 30.6.
Radslavické děti navštívily Mnichov a Legoland
Náš projekt AMAZING EUROPE získal v minulém školním roce Evropskou jazykovou cenu LABEL 2010 a spolu
s ní také finanční odměnu, díky níž mohlo 47 současných žáků spolu s vybranými šesťáky, kteří se do projektu
nejvíce zapojili, navštívit zemi našich západních sousedů.
Ve dnech 28. – 29. dubna výprava čítající 73 hlav, neboť se k nám na vlastní náklady připojili také někteří rodiče,
zhlédla historické centrum Mnichova a olympijský areál. Zde si někteří vyjeli na Olympia –Turn pro nádhernou
vyhlídku na Mnichov a jeho daleké okolí. Ve stejném areálu jsme pak všichni navštívili Sea Life Center, kde jsme
narozdíl od jiných evropských mořských akvarií mohli vidět i obyvatele potoků a řek, Dunaje, jeho delty i Černého
moře. Druhý den našeho pobytu byl věnován Legolandu, jeho expozicím a atrakcím. Všichni jsme se shodli na tom,
že jeden den k ochutnávce všeho nabízeného je opravdu málo a moc rádi bychom se sem ještě někdy podívali.
Ředitelka školy děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu školního zájezdu a také zúčastněným rodičům.
Velký dík patří i delegátce, která pro děti připravila vědomostní kvíz.
V.Hanáková , vedoucí zájezdu a E.Petrášová, ředitelka školy
Informace z obecní knihovny
Obecní knihovna a Základní škola v Radslavicích dlouhodobě rozvíjí svou spolupráci. Novou společnou aktivitou se
letos stalo zapojení do dalšího z celostátních projektů „ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, který podporuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Cílem projektu
je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby
využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště. Splnili jsme
požadované podmínky, kterými je práce nad rámec školních osnov. Připravili jsme pro žáky prvních tříd návštěvu
knihovny a uspořádali další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. Odměnou za vynaloženou námahu a zvládnutí
čtenářských dovedností bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvoře na výhradně pro
účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2010/2011 to bude
knížka spisovatelky Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, kterou bude ilustrovat známá ilustrátorka Eva SýkorováPekárková.
Branně sportovní dopoledne – střelnice Radslavice
Tradiční akce proběhla za hezkého počasí v sobotu 7. května v areálu střelnice. Pro příchozí všech věkových
kategorií byly připraveny různé disciplíny. Pro nejmenší to byla cesta odvahy, pro školní mládež klání ve střelbě ze
vzduchovky a v hodu šipkami. Pro všechny starší dvanácti let byla hlavním poutačem střelecká soutěž z malorážky
vleže na 50 m, soutěž družstev a jednotlivců. Přehled nejlepších výsledků:
Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
Do 10 let – 1. Fogelton Jakub 65 b.; 2. Kuban Tomáš 56 b.;
3. Lukáš Jaroslav 33 b.
Do 12 let – 1. Fogelton Lukáš 32 b.; 2. Rosička Lukáš 25 b.;
3. Vybíral Marek 24 b.
Do 14 let – 1. Vybíral Jiří
73 b.; 2. Pavelka Martin 58 b.;
3. Rosičková Klára 43 b.
Mládež - hod šipkami na terč - 10 hodů
Do 10 let – 1. Rosička Lukáš 74 b.; 2. Kuban Tomáš 68 b.;
3. Seidlová Ivana 67 b.
Do 12 let – 1. Vybíral Marek 67 b 2. Jiřík Matouš
25 b.;
3. Novák Jiří
58 b.
Do 14 let – 1. Pavelka Martin 67 b.; 2. Hrbáčková Eliška 60 b.; 3. Rosičková Klára 52 b.
Dospělí – 10 hodů šipkami na terč - ženy 1. Jurečková Jana 56 b.; muži 1. Pavelka Milan 38 b.
36. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky
Kategorie junioři, muži
Družstva : 1. SDH Radslavice I - 216 bodů 2. MS Katová
200 bodů 3. TJ Sokol Radslavice 174 bodů
Jednotlivci: 1. Janáček Leoš
74 bodů 2. Hradil Jaroslav 71 bodů 3. Libigr Svatopluk
71 bodů

Kategorie juniorky, ženy
Družstva :
1. Přerovská
123 bodů 2. Farské
112 bodů 3. Ženy 3
58 bodů
Jednotlivci :
1. Jurečková Jana 66 bodů
2. Sušeňová Ina 62 bodů 3. Šindlerová Milena 61 bodů
Kategorie dorostenky a dorostenci do 18 let
Jednotlivci: 1. Jemelík Stanislav 54 bodů 2. Rosičková Klára 40 bodů 3. Janáček Jakub 27 bodů
Pořadatelé - Sportovně střelecký klub Radslavice děkuje všem sponzorům za hodnotné cen.

Informace pro seniory, kteří mají zájem o bližší seznámení s obsluhou počítače, internetu mobilního
telefonu a platební karty
Sociální komise ve spolupráci s agenturou LYRIX Centrum připravuje čtyřdenní bezplatný kurz, který se uskuteční
v prostorách knihovny nebo jiného zařízení obce ve dnech 30.8. až
2.9.2011 od 8,00 do 11,30 hodin. Žádáme všechny zájemce, aby se co
nejdříve přihlásili na Obecním úřadě nebo v Knihovně. Vzhledem k tomu,
že je počet míst v kurzu omezen /limitován počtem počítačů/, bude při
větším počtu zájemců zohledněno pořadí přihlášených. Kurz „Senioři
komunikují“ je určen pro cílovou skupinu senioři v důchodovém věku.
Setkání seniorů
V pátek 18. března 2011 se v režii sociální komise v KD uskutečnilo tradiční
jarní Setkání se seniory. K tanci a poslechu hrála hudební skupina „Kalíšek“
z Dřevohostic.V programu vystoupili děti Slaměníkovy mateřské školy i
skupina TJ LOS AFROS. Skvělou atmosféru a družnou zábavu dokumentuje
i přiložená fotografie. Věříme, že bude inspirací pro účast zatím váhajících,
třeba už na podzimním setkání.

Restaurování soch u kostela
Obec byla úspěšná v podání další žádosti o dotaci v rámci 2.výzvy Strategického plánu LEADER na období 20082013, opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, financované Evropským zemědělským fondem
pro rozvoj venkova. Podaný projekt navazuje na rozhodnutí Zastupitelstva obce již z počátku 90-let, kterým se obec
zavázala postupně opravit všechny místní památky. První z nich bylo sousoší sv.Cyrila a Metoděje, které bylo
zrekonstruováno v roce 1998 se slavnostním znovuodhalením sousoší u příležitosti 2. Cyrilometodějských slavností
obce dne 5.7.1998. Ještě v tomtéž roce byla opravena nejstarší památka obce z roku 1759 a to barokní kříž v bývalé
farní zahradě, v následujícím roce 1999 pak prošly rekonstrukcí obě sochy u kostela sv.Josefa- socha sv.Panny
Marie a sv.Marie Magdalény a rovněž také socha sv.Jana Nepomuckého. V dalších letech pak došlo i na zbývající
památky obce a to na rekonstrukci hlavního kříže na hřbitově, stavebním úpravám kostela sv. Josefa a především
k dlouhodobě plánované a finančně nákladné rekonstrukci Památníku padlých s nově zhotovenou sochou
T.G.Masaryka, který byl slavnostně znovuodhalen dne 17.11.2008 u příležitosti státního svátku ČR. V roce 2009
byla provedena opakovaná rekonstrukce sousoší sv.Cyrila a
Metoděje a v následujícím roce 2010 pak oprava pomníku Pocta
praporu na místním hřbitově.
Rekonstrukce představuje demontáž obou soch, jejich snesení a
po očištění vakuové zpevnění organokřemičitým zpevňovačem,
odstranění krust a zčernalých depozitů chemickými prostředky,
provedení injektáže trhlin, doplnění chybějících částí soch
umělým kamenem na minerální bázi se zachováním barevnosti a
struktury, dočištění, dotmelení a osazení soch zpět na své místo.
Dále dojde k revizi spárování a dožilých a materiálově
nevhodných tmelů, k odstranění zčásti vyplaveného spárování a
novému spárování potřebných míst s trvale pružnými tmely či
domodelování chybějícího povrchu do původního tvaru, nápisy na soklech se zvýrazní v dochované barevnosti.
Celkové náklady na restaurování obou soch činí 314.000,-Kč, z nichž dotace představuje 240.240,-Kč a podíl obce
73.760,-Kč. Práce na restaurování již byly zhotovitelem zahájeny, ukončení prací se předpokládá do konce července
2011. Výsledkem projektu budou dvě nově zrekonstruované sochy – Panny Marie a Marie Magdalény, které budou
sloužit široké veřejnosti v současné době a budou zároveň kulturním dědictvím obce pro další generace.
Pozvání
15.Cyrilometodějské slavnosti se konají ve dnech 1. – 5.7.2011 a hlavním spoluorganizátorem je TJ Sokol
Slavnosti zahajují v pátek 1.7. netradičně taneční zábavou na výletišti za školou, pokračují v sobotu 2.7.slavnostním
zasedáním Zastupitelstva obce v KD, po němž bude následovat představení divadelního souboru Dostavník
z Přerova v pořadu Písničkál. Neděle dopoledne je od 10,00 hod.vyhrazena slavnostní mši svaté v chrámu páně sv.
Josefa, odpoledne od 14,00 hodin pak proběhne již jedenáctý ročník soutěže ručních koňských stříkaček a sportovní
víceboj hasičských družstev. Poslední den slavností, úterý 5.7.2011, je vyhrazeno tradičnímu turnaji v malé kopané
neregistrovaných družstev a spolků.

Již 5.ročník Setkání obcí Mikroregion Pobečví a soutěže Hry bez hranic se uskuteční se v sobotu 11.června 2011
od 14.00 hod na prostranství za obecním úřadem v Sobíškách. Jelikož je akce spolufinancována z Fondu
mikroprojektů OPPS ČR-PR, zúčastní se i soutěžní družstvo z družební Gminy Prózskow z Polska. Poprvé do bojů
zasáhne i tým partnerského mikroregionu Záhoří Helfštýn. 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.
Beruška Racing Team Radslavice pořádá dne 16.července 2011 v pořadí již 5.ročník soutěže mopedů a fichtlů
„Žhavé rozety“. Trasa závodu stejně jako místo startu a cíle zůstává stejná, jako v minulém ročníku. Podrobnosti na
http://www.beruskaracingteam.cz/.
TJ Sokol Radslavice pořádá ve dnech 30. a 31.7. 2011 48.ročník Memoriálu Josefa Tihelky. V sobotu se uskuteční
turnaj mládežnických družstev, v neděli pak změří své síly týmy dospělých.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v pátek 26.srpna 2011 ve sportovním areálu TJ Sokol tradiční akci
k ukončení prázdnin. V sobotu 27.srpna pak na stejném místě pořádá 6.ročník soutěže v požárním útoku mladých
hasičů, zařazené do soutěží Velké ceny okresu Přerov.
Výročí osobností Radslavic -2. čtvrtletí 2011
Msgre. Antonín Kobliha se narodil 13.6.1851 v tehdejší radslavické škole (č.85), v rodině nadučitele Františka
Koblihy. Na kněze byl vysvěcen v r.1875, od r.1877 působil v Olomouci jako kaplan u sv. Mořice, později jako vikář při
metropolitním chrámu sv. Václava a od r.1918 jako první český dómský farář. Dosáhl hodnosti papežského preláta, byl
čestným kanovníkem kroměřížské kapituly aj. Byl upřímným vlastencem, který se podílel na rozvoji českého národního
života v Olomouci, byl členem všech českých spolků v Olomouci. Miloval hudbu, zpěv a umění. 12.8.1933, zemřel na
dómské faře v Olomouci
18.4.1991, před 20 lety, zemřel Alois Hrabal. Narodil se 3.11.1927 v Radslavicích č. 2 v rolnické rodině. Vyučil se
kovářem, po tovaryšské praxi a vojenské službě nastoupil do Lučebních závodů v Přerově. Po těžkém pracovním úrazu
začal v r. 1955 provozovat soukromou kovářskou živnost, než v r. 1959 nastoupil do JZD, kde zůstal až do odchodu do
důchodu. V JZD pracoval v opravárenských dílnách. Byl velmi zručný řemeslník se sklony k uměleckému kovářství a
jeho duševním dílem jsou různé haly na živočišném či mechanizačním středisku v Radslavicích. Od r. 1952 byl členem
hasičského sboru, kde po mnohá léta pracoval ve vedoucích funkcích (jednatel, velitel, místopředseda). Patřil k hlavním
organizátorům stavby hasičské zbrojnice v letech 1971 až 1973. Byl členem TJ Sokol a byl jedním z nejvýznamnějších
činovníků divadelního souboru Radslav a ochotnického divadelnictví vůbec. Jako herec vystoupil nejméně ve 14
divadelních hrách a 7 představení režíroval. Od r. 1971 do r. 1986 byl poslancem MNV, předtím od r. 1954 členem
komisí MNV. Vykonával řadu let funkci smutečního řečníka na pohřbech místních občanů. V r. 1998 mu byla in
memoriam udělena cena obce Radslavice – Medaile Františka Slaměníka.
25.4.1951, před 60 lety, se narodil ve Fryčovicích Stanislav Caletka. Do roku 1960 žil s rodiči v Křišťanovicích, pak
se přestěhovali po dostavbě rodinného domu do Radslavic. Vyučil se v oboru malíř – natěrač pro OSP Přerov, kde
pracoval až do r. 1992, kdy si zřídil soukromou firmu malířskou, kterou provozuje do dnešních dnů. Od mládí aktivně
sportoval. Po přestěhování do Radslavic působil nejprve ve fotbalovém oddílu Lokomotiva Přerov, od r. 1966
v dorosteneckém družstvu TJ Sokol Radslavice. Zapojil se do činnosti odboru turistiky (mimo jiné do soutěží
orientačního běhu a závodů branné zdatnosti) a jako člen požárního sboru soutěžil i v požárním sportu. V letech 1968 až
1970 vedl mladší žáky v ZRTV Sokola, po návratu z vojenské služby v r. 1972 začal hrát za družstvo mužů. od podzimu
1978 začal trénovat fotbalové družstvo žáků Sokola Radslavice a tuto funkci vykonává dodnes. Dosud největšího úspěchu
dosáhli žáci pod jeho vedením ziskem titulu přeborníka okresu Přerov v kategorii starších žáků a dvojnásobného zisku
titulu okresního přeborníka v kategorii mladších žáků. Za dlouholetou činnost s radslavickou mládeží převzal v červenci
r. 2000 cenu obce Radslavice – medaili Fr. Slaměníka.
19.6.1916, před 95 lety se v Radslavicích na č.p. 105 v rodině zedníka narodil Alois Caletka. Po ukončení základních
škol v Radslavicích a v Přerově se vyučil ručním a strojním sazečem v Bartošově tiskárně v Přerově, kde pracoval 16 let.
V r. 1949 přešel do tiskárny v národní správě „Kramář a Procházka“ v Olomouci, ta byla brzy začleněna do
Moravskoslezských tiskáren Olomouc a postupně přeměněna na Středomoravské tiskárny a Moravské tiskařské závody.
Zde pracoval jako strojní sazeč, korektor a střediskář sazárny, od r. 1953 školský referent, od r. 1958 jako vedoucí
výchovy a to až do odchodu do důchodu v r. 1976.V r. 1959-1960 získal teoretické pedagogické vzdělání, jež doplňoval
dalšími kurzy. Žurnalistické znalosti si prohloubil studiem při zaměstnání. Stal se zakladatelem polygrafického školství
Severomoravského kraje, vyučujícím polygrafických předmětů mladé polygrafické generace. Svou pílí a řemeslným
umem se dopracoval k ideálu dokonalosti sazby – k mistrovské typografii. Spolupracoval s mnoha výtvarníky, básníky,
hudebníky. Ze spolupráce s řadou umělců /Karel Svolinský, Jaroslav Seifert, František Branislav, Jan Noha, František
Nechvátal, O.F.Babler/ se zrodila dlouhá řada poutavých tisků, z nichž mnohé lze označit za bibliofilie. Sám byl členem
odbočky Spolku českých bibliofilů v Olomouci. K jeho životním láskám patřila novinářská činnost, prvé jeho články
čerpající látku z rodných Radslavic, vyšly již v třicátých letech. Byl členem redakční rady časopisu Typografia a též
dopisovatelem. Jeho tvorba se prolíná s činností literární, je autorem dvou sborníků o Radslavicích a to Chaloupky naše
buďte požehnány z r. 1945 a 70 let Sokola Radslavice z r. 1983 společně s bratrem Josefem a dalších sborníků z oboru
jeho profese. Je autorem přes 40 zhudebněných textů, z nichž nejznámější je píseň „V Lipníku na rynku“. Řada písní
vyšla i na gramodeskách. Na zasloužilém odpočinku žil v Třebíči, kde 11.6.1997 zemřel. Urna s jeho ostatky je na jeho

přání uložena v rodinném hrobě v Radslavicích. V r. 1997 mu byla udělena cena obce Radslavice – medaile Fr.
Slaměníka.

Společenská rubrika 2.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
Sušeň Milan
Huňková Libuše
Zrnka Ladislav
Nerušilová Blanka
Zajícová Anna
Sušeňová Jindřiška
Hradilová Milena
Složilová Alena
Remeš Josef
Valeš Milan
Rada Josef
Tallová Marie
80 let
Hába Zdeněk
Kundrát Jaroslav
Pavlištíková Zdeňka
Herník Vítězslav
84 let
Valentová Marie
Novák Antonín
Kuča Svatopluk

60 let
65 let
Dobiášová Jarmila 229
Dlouhá Božena
82
Hradil Stanislav
72
Caletková Marta
151
Nedoma Petr
83
Malendová Marie
21
Chrástek Jan
119
Tihelka Zdeněk
185
Lukášová Ludmila 161
Jankotová Vlasta
150
Hoffmannová Eva
257
Vőrős Tibor
167
Kořenek Jan
142
75 let
Haluzík Antonín
137
Hrubý Miroslav
1
70 let
Dvořáková Jaroslava 184
Vičík Vladislav
125
82 let
Hradilová Eva
10
Lukášová Drahomíra
34
Brázdová Marie
176
83 let
Lukášová Věra
148
Jemelka Karel
168
186
81 let
Zdařil Václav
146
85
Hrabalová Ludmila
7
Kytlicová Hedvika
173
183
Skácelík Augustin 166
85 let
190
86 let
Váňa Josef
167
Caletková Anna
172
Hradilová Anna
101
181
Smětáková Marie
40
91 let
138
Lon Vladimír
14
Pechová Marie
13
60
99let
Šindlerová Františka 294
Brázdová Matilda 176
Jubilejní Radslavská přilba V sobotu 26.března 2011 se uskutečnil již 10.ročník noční soutěže hasičské všestrannosti
Radslavská přilba. Svou záštitu nad ním převzal hejtman Ol.kraje Ing.Martin Tesařík a Ol.kraj na pořádání akce poskytl
finanční příspěvek. Poslední březnový víkend tak opět přinesl rozsáhlou prověrku hasičských jednotek z Přerovska i
širokého okolí. Své znalosti, zkušenosti a připravenost k plnění náročných úkolů přijelo do Radslavic prověřit osmadvacet
soutěžních družstev. Již několik let je Radslavská přilba soutěží mezinárodní. Tradičně se jí zúčastňují soutěžní družstva
z okresu Bardějov – letos zastoupeny týmy z Raslavic, Sveržova a Zlatého, které je po vzoru Radslavské přilby
pořadatelem obdobné soutěže. Od roku 2008 v soutěži startují i polští strážáci z Opolského vojvodství, letos
reprezentováni týmy z Chrzelic, Rzymkovic a Zieliny.
Pro účastníky akce pořadatelský sbor hasičů z Radslavic připravil za účinné pomoci HZS Olomouckého kraje, územního
odboru Přerov, ČČK a okolních sborů z Pavlovic u Přerova,
Šišmy, Tučína, Buku, Lazník, Veselíčka, Oseku nad Bečvou,
Sušic a Skoků celkem osmnáct disciplín, které představovaly
či imitovaly činnosti, s nimiž se hasičské jednotky setkávají
při své zásahové činnosti. V nepravidelném pořadí se střídaly
úkoly fyzicky náročné, technicky orientované s prověrkou
profesních znalostí. U všech však byly nutné patřičné
vědomosti, souhra všech členů týmu, rychlost rozhodování a
schopnost převést všechny získané dovednosti do praxe
s případnou dávkou improvizace. Kromě „Požárního
poplachu“, při něm jde družstvo doslova z postele do plné
zbroje, je soutěží pro diváky především odpolední štafeta. Při
ní se šestičlenná soutěžní družstva postupně snažila co nejlépe
vypořádat s kombinovanými prvky pětiboje a požárního sportu. Na zhruba 90-ti metrovém okruhu jim tak v cestě stály
1,5m vysoká bariéra, trubní tunel, kladina, hasící přístroj, bariéra s oknem, překážky přeskoč – podlez - přeskoč, přesun
závaží úderem palicí po kolejnici, přesun figuríny, sestava pneumatik, ale zejména lešeňová věž, z níž skluzem dolů svůj
úkol začínali a výstupem na ni po provazovém žebříku končili. Štafeta se letos bohužel nedočkala obvyklé divácké kulisy
- chladné počasí zřejmě odradilo od účasti tradiční širokou diváckou veřejnost, ale skalní příznivci si užili snaživé výkony
soutěžících i chvíli strachu při zranění hasičky z Držovic.
Noční část startovala v 19.45 hod. hvězdicově na všech 15-ti stanovištích současně. Nočními disciplínami byly vyklizení
sklepa od dřeva a uhlí, požární útok do kopce z podzemního zdroje i s úklidem všeho vybavení, průchod zemědělským
objektem s 20-ti kilovým břemenem, zásah džberovou stříkačkou ve svahu a s dopravou vody přes 2m překážku či
překonávání překážek s nastavovacím žebříkem, stavění povodňové hráze, vyproštění zraněné osoby z vozidla a
poskytnutí první pomoci, vodorovný traverz a slanění z cvičné věže, záchrana osoby zasažené spadlým drátem el.vedení,
určování věcných prostředků PO, výměna uzavíracího ventilu trubního vedení, nekonečný útok a zrychlený přesun.
12
35
293
265
43
12
149
11
251
159
263
123

Součástí ranního vyhodnocení soutěže byla i statistická rekapitulace všech 10-ti ročníků Radslavské přilby. Nástrahy
připravených tratí s použitými 40-ti disciplínami zdolávalo celkem 58 soutěžních družstev z 50-ti hasičských sborů. Osm
z nich byly zahraniční účastníci. Všech ročníků se kromě domácích zúčastnili jen hasiči z Pavlovic u Přerova, devětkrát
soutěž absolvovali letos bramborově čtvrté Dřevohostice, které jsou se dvěma vítězstvími a dalšími pořadími celkově
nejúspěšnějším týmem této soutěže. Osmkrát soutěžili Bochoř a Osek nad Bečvou a sedmkrát Tršice, Lhota a slovenské
Zlaté. Ve všech 10-ti ročnících soutěžil jediný závodník – Aleš Mikulík z domácího sboru. V letošním velmi
vyrovnaném ročníku se s nástrahami trasy nejlépe vyrovnalo soutěžní družstvo domácího sboru, následované loňským a
předloňským vítězem SDH Osek nad Bečvou. Třetí příčku pak jako svůj nejlepší zápis vybojoval Tučín. Vítězem však
byl zcela jistě každý z účastníků soutěže, který se dokázal vypořádat s nástrahami trati a dorazit do cíle. V letošním
jubilejním ročníku byl navíc oceněn tričkem s logem soutěže.
Poděkování pořadatelů patří všem spoluorganizátorům, kteří pomohli zabezpečit kontrolní stanoviště, poskytli
materiálovou či osobní rozhodcovskou pomoc a firmám BELFOR Czechia s.r.o., Bison Sportswear, DEVA F-M s.r.o.,
Drager Safety s.r.o., EuroFire s.r.o., Holík International, s.r.o., Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Prabos plus a.s., Red
Bull ČR s.r.o., SHOPARAMEDIK, Velebný & Fam s.r.o., VÍTEX a.s., ZAHAS, s.r.o., ZHT s.r.o, které finančně či věcně
konání soutěže podpořili. Více na www.radslavice.cz/hasici.
Stanislav Jemelík, starosta sboru

Cyklovýlet Pobečvím V sobotu 21.května 2011 hostil areál
Střelnice několik desítek účastníků 4.ročníku Cyklovýletu
Pobečvím, kteří sem dorazili po absolvování svozových tras
vytyčených na cyklotrase Pobečví. Občerstvení a soutěžní
program pro dospělé i dětské cyklisty připravili členové
Sportovně střeleckého klubu a Mysliveckého sdružení.
K tradičním cyklistickým disciplínám tak přibyli disciplíny
střelecké a někteří z účastníků akce si tak poprvé vyzkoušeli
střelbu ze sportovní pistole či malorážky na myslivecký terč.
Z průběhu plnění disciplín však nakonec vyplynulo, že největší
potíže přítomným činí jízda na trojkole a i dvokolo byl pro
mnohé týmy vpravdě prubířský kámen. Akci na rozdíl od
předchozích ročníků popřálo počasí a tak po vyhlášení všichni za sucha dorazili do svých domovů.
Výsledková listina - soutěže Cyklovýlet Pobečvím - střelnice Radslavice 21.5.2011
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ V SOUTĚŽÍCH
Součet CELKOVÉ
Název družstva kapitán

lovec.terč pistole trojkolo chůdy dvojkolo pořadí

UMÍSTĚNÍ

Výkleky
Radvanice Tučín
Radslavice 1

Filip Zdařil
Milan Pyšný
Jiří Kukla

2
6
7

2
4
1

4
1
5

1
6
2

2
1
9

11
18
24

1
2
3

Lazníky 2
Buk 3
Buk 1
Lazníky 3
Lazníky 1
Buk 2
Grymov 2
Lazníčky 2
Radslavice 2
Lazníčky 1
Grymov 1

Jiří Zedek
Petr Hejduk
Yveta Vrtělková ml.
Petr Novosad
Markéta Zedková
Tereza Koutná
Dagmar Kučerová
Richard Švarc
Lukáš Kučera
Pavel Vítek
Magda Holá

3
4
1
12
14
8
5
10
11
9
13

7
5
10
11
6
14
13
9
8
3
12

2
3
14
6
10
8
7
9
12
13
11

8
7
4
5
3
11
9
13
12
14
10

8
12
3
5
10
4
11
7
6
13
14

28
31
32
39
43
45
45
48
49
52
60

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Inzerce Volná vstupenka k odstřižení na Přerovský veletrh - jako dárek pro občany naší obce.

