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Toto číslo vyšlo v prosinci 2011
Vydává Obec Radslavice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. Poslední zasedání Zastupitelstva obce v roce 2011 se uskutečnilo ve
čtvrtek 15.12.2011 v HZ za účasti 13-ti zastupitelů a 11-ti spoluobčanů. Hlavním bodem
bylo projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2014, zprávy o činnosti
finančního a kontrolního výboru a dále řešení hlukové zátěže v obci. Z úvodní zprávy o činnosti Rady obce a
Obecního úřadu od minulého zasedání ZO je třeba zmínit především:
Proplacení části dotace ze státního rozpočtu a zahájení přípravy závěrečného vyúčtování stavební akce
„Realizace úspor energií v ZŠ“ (zateplení budovy).
Přípravu závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace z Krajského úřadu Olomouc na stavební akci „Oprava
chodníku v ul.Přerovská“.
Doplnění žádosti o dotaci z ROP SM a podání žádosti o stavební povolení na Magistrát města Přerova, odbor
životního prostředí a stavebního úřadu pro realizaci akce „Výstavba cyklostezky Radslavice-Grymov“.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených STL plynovodem ve prospěch SMP Net
s.r.o. a smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, obě v lokalitě Příčná.
Rada obce rozhodla dále o provedení inventarizace majetku a jeho pravidlech a ustanovila potřebné
inventarizační komise.
V průběhu uplynulého období Obec bezúplatně nabyla od Hasičského záchranného sboru automobil Avianosič kontejnerů a cisternový přívěs CP 11, požádala o prodloužení smlouvy na jedno místo na veřejně
prospěšné práce v obci s Úřadem práce Přerov a přihlásila se k účasti v programu veřejné služby.
V obci se dále uskutečnilo v průběhu posledního měsíce několik akcí, jako např. beseda s důchodci,
humanitární sbírka, vítání občánků, vánoční jarmark, mikulášská nadílka, které obec prostřednictvím svých
orgánů pořádala, či se na nich organizačně podílela.
Informace pro občany - V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 23., 27. a 30. prosince
je OÚ pro veřejnost uzavřen.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo rok 2012 – sobota 10.00-11.30 hod.:
7.1., 4.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2012: 13.1., 3.2., 24.2., 16.3.,
6.4., 27.4., 18.5., 8.6., 29.6., 20.7., 10.8., 31.8., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11, 14.12.
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. Cena svozu se v roce 2012 nemění, činí 420,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od
15.2. do 1.3.2012. Ve stejném termínu doporučujeme uhradit i místní poplatek za psa.
Změna ceny vodného a stočného: Od 1.1.2012 dochází ke změně cen vodného a stočného. Vodné bez DPH
zůstává 15,- Kč, cena vč. 14% DPH 17,10 Kč, stočné bez DPH se zvyšuje na 12,50 Kč, cena vč. 14% DPH
14,25 Kč. Celkem za vodné a stočné s DPH 31,35 Kč. Důvodem zvýšení ceny stočného jsou vyšší provozní
náklady na provoz kanalizace a ČOV, u vodného i stočného pak dále skutečnost, že od 1.1.2012 dochází ke
změně sazby daně z přidané hodnoty z 10% na 14%. Mimořádný odečet stavu vodoměrů k 31.12. 2011 nebude
prováděn, odběratelé však mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k tomuto datu, nejpozději do 13.1.2012
osobně na Obecním úřadu v Radslavicích, nebo telefonicky (581202894, 602514388, 724082059), př.
elektronickou poštou na e-mail obce nebo na ucetni@radslavice.cz Pokud odběratel tuto možnost nevyužije,
bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2011 a po 1.1.2012 propočtem. V době od 29.3. do
10.4.2012 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 10/2011 – 3/2012. Hotovostní úhrada vodného a stočného
bude vybírána na OÚ ve dnech 23.4. – 4.5.2012. Současně bude vybírána platba za pronájem obecních pozemků.
Změny na úseku občanských průkazů: S účinností od 01.01.2012 dochází ke změně zákona o občanských
průkazech. Od nového roku se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a dále
občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem. Žádosti o tyto nové typy občanských průkazů bude možno
předkládat pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Pro náš správní obvod se jedná o Magistrát
města Přerova (případně Hranice, Lipník nad Bečvou). Bližší informace na www.radslavice.cz a na Magistrátu
města Přerova
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
25.12.2011 neděle - Boží hod, Narození Páně
16.00 hodin
1.1.2012
neděle - Svátek Matky Boží, Panny Marie
10.30 hodin

Při slavnostních bohoslužbách uslyšíme vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru
Radslavice.
Pořad bohoslužeb v kostele v Pavlovicích
24.12.2011 sobota 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
Provozní doba obecní knihovny ve vánoční svátky:
Knihovna bude otevřená naposled 19. prosince a pravidelný provoz začíná opět 2. ledna 2012. Zavřeno bude
tedy 24.12.2011, 26.12.2011 a 31.12.2011. Připomínám, že po novém roce, při první návštěvě knihovny
budeme opět vybírat registrační poplatek 20,- Kč. Bez zaplacení poplatku lze knihy pouze vracet, půjčovat další
svazky výpůjční program však nedovolí. Od nového roku dochází ke změně v prolongaci výpůjček. Knihy, u
nichž budete požadovat prodloužení vypůjčení o další měsíc, musíte nyní nově přinést do knihovny. Po načtení
a prodloužení ve výpůjčním programu si můžete knihy vzít opět domů. Prodloužení na dálku nebude možné a
bude platit původní termín k vrácení, který bude třeba dodržet. Výjimkou je prodloužení po internetu přes svůj
účet „Čtenářské konto“, vstup je na webové stránce knihovny.
Tříkrálová sbírka 2012. Ve dnech 6.-8. ledna 2012 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 získané finanční prostředky 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
Mgr.Petrem Prinzem, pí Alenou Markovou a p. Václavem Šenkem. Všem dárcům předem děkuje Oblastní charita
Přerov i OÚ Radslavice.
Pozvání
Plesová sezóna 2012 v Radslavicích
sobota 21.1.2012 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina AXEL Olomouc
pátek 17.2.2012 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 19.2.2012 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol Radslavice, reprodukovaná hudba
pátek 2.3.2012 - Papučový bál – pořádá TJ Sokol Radslavice, hudba MINIMAX
sobota 17.3.2012 - Školní ples – pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
Mažoretky TS Tadomi Dřevohostice o.s. nabízí vystoupení svého souboru při různých příležitostech, jako např.
při sportovních a společenských akcích, rodinných a osobních oslavách, na plesích a podobně. Podrobnější
informace získáte na www.mazoretkytadomi.webnode.cz , nebo na tel.čísle 607683985
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční valnou
hromadu, která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2011 v 10,00 hod. v Domě hasičů.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v pondělí 26.12.2011 od 9,00 hodin v kulturním domě. Přihlášky budou přijímány nejpozději do
8:45 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 pondělí 26.12. 2011 od 14. hod. v kulturním domě. Přihlášky přijímáme telefonicky na č.723581316,
v knihovně na č. 724 193 799, e-mailem obec@radslavice.cz, nejpozději v den soutěže 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
všechny kategorie najdete zveřejněné ve vývěsních skříňkách OÚ a knihovny, a na webových stránkách obce.
Za případné drobné ceny pro soutěžící předem děkujeme.
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 35.ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých turistů,
v sobotu 7.ledna 2012 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 2.února 2012 v Domě hasičů, zahájení v 17.00
hod., na závěr připraveno občerstvení a srnčí guláš.
TJ Sokol Radslavice uskuteční v obci v neděli 12.února 2012 tradiční vodění medvěda. Začátek v 10.00 hod.
Sraz v 8.30 hod. v šatnách TJ na hřišti. Výběr masek ve středu 8. 2. a čtvrtek 9.2.2012 od 17 hod. v šatnách na
hřišti
Valná hromada TJ Sokol Radslavice - pátek 3.února 2012 se v Domě hasičů, zahájení v 17.30 hodin

Sociální komise připravuje setkání důchodců v KD a to na pátek 9. března 2012. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „Kalíšek“ z Dřevohostic. Všichni senioři - důchodci jsou srdečně zváni.
Společenská rubrika 1.pol. roku 2012 - významného životního jubilea se v 1. pololetí 2012 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
55 let
Složilová Marcela
Cagašová Jarmila
Lakomý Josef
Hodis Josef
Mazánová Věra
Dlouhý Ladislav
Knopová Jiřina
Knop Vladimír
Haluzíková Věra
Zámorský Milan
Kohn Ota
Zámorská Květuše
Hrdličková Zdeňka
Suchánek Vratislav
Nevtípil Jan
Doušek Vlastimil
60 let
Huňková Božena
Pecháček Karel
Hudečková Anna
Caletková Marie
Vaculíková Marie
Bouchal Jaroslav
Zlámalíková Marie
Harnová Marcela

91
16
238
69
98
103
248
248
52
158
297
158
244
279
99
242
294
68
115
228
223
112
222
37

65 let
Zemánková Dana
Vodičková Milada
Lukášová Bohumila
Havelková Anna
Zbružová Pavla
Pavelka Vladimír
70 let
Kuča Otakar
Raab Vladimír
Lukáš Karel
75 let
Haluzík František
Šindlerová Ludmila
Petřík Jan
80 let
Dokoupil Rudolf
Složilová Anežka
Hábová Marie
81 let
Navrátilová Jarmila
Hlobilová Božena

20
266
192
29
122
54
153
42
192
197
135
18
77
91
294
50
106

82 let
Hrabalová Štěpánka
Krcánek Jaroslav
Drbálek Miloslav
Řoutilová Marie
Nováková Vlasta
83 let
Jiříková Marie
84 let
Hradilová Anna
85 let
Padalíková Libuše
Sušňová Božena
Mořkovská Blažena
86 let
Bařinová Anastázie
87 let
Huňková Eliška
90 let
Hlobil Oldřich
Huňka Jiří

160
157
15
28
138
164
46
112
12
95
8
35
106
35

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. Již rok je v platnosti
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
které stanovuje základní zásady, které je třeba dodržet, aby byl provoz komína a k němu připojeného spotřebiče
bezpečný. Je závazné nejen pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby ale i pro fyzické osoby, tedy všechny
občany. V průběhu roku se v obci uskutečnily dvě hromadné akce kominických firem, při nichž byly potřebné úkony
nabízeny. Pokud jste této problematice zatím nevěnovali svou pozornost, připojte se alespoň ke stejné akci při jejím
ročním opakování v dubnu či květnu příštího roku. Skutečnost, že plnění Vašich povinností nikdo nekontroluje, se může
velmi nevyplatit při vzniklé nešťastné události, zejména při vypořádávání pojistného plnění.
I když o hořlavosti adventních věnců a vánočních stromků pochybuje jen málokdo, ne vždy se 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 spjaté 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. Nebo se raději spokojte s obecním
silvestrovským ohňostrojem, odpalovaným při společném novoročním přípitku u
kulturního domu. 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

velmi nebezpečným, který při nesprávném použití může způsobit požár. Pokud se k jejich použití rozhodnete, což Vám
nedoporučujeme, dodržujte, prosím, hlavní zásady uvedené v přiloženém návodu výrobce! Jen dodržováním
nejzákladnějších pravidel bezpečnosti docílíte to nejlepší kouzlo svátků a teplého domova. Jsme tu pro Vás, kdykoli
připraveni pomoci, ale věřte, že se s Vámi raději uvidíme při příjemnějších příležitostech, jimiž mohou být kulturní a
společenské akce, které v průběhu celého roku tradičně pořádáme a na něž Vás i tímto srdečně zveme.
Příjemné prožití svátků vánočních, veselého, ale bezpečného Silvestra i úspěšný a nehořlavý nový rok 2012 Vám přejí
Vaši radslavští hasiči.

Personální kronika 1. pololetí 2011
Narození:
Složilová Kateřina, Školní 91
Hradil Sebastian, Nová 213
Mikšová Mariana, V Zahradách 286
Školoudíková Kristýna, Přerovská 177
Vaculík Ondřej, Nová 223
Gibala Adam, Přerovská 135
Přihlášeni:
Zdanica Milan, Přerovská 294
Dvořák Tomáš, Přerovská 294
Neckářová Božena, Přerovská 294
Pazdera Michal, V Zahradách 327
Krejčí Roman, Trávník 199
Kutějová Lenka a Anna Marie, Přerovská 164
Suchánek Adam a Kristýna, Přerovská 164
Provdaly se, oženili se:
Suchánková Martina, v Zahradách 279
Hrabal Petr, Na Návsi 7
Navrátil Ondřej, Na Návsi 56

Odhlášení:
Černá Martina, V Zahradách 279
Hrabal Petr, Na Návsi 7
Dučák Dušan, Sušická 197
Hradil Radek, U Mlékárny 149
Hradilová Eliška, U Mlékárny 149
Vyšohlídová Lenka, U Mlékárny 149
Uličný Radek, Přerovská 47
Caletka Milan, Přerovská 179
Caletková Alena, Přerovská 179
Trumbera Miroslav, U Kostela 49
Trumberová Bohuslava, U Kostela 49
Navrátil Ondřej, Na Návsi 56
Úmrtí:
Hrabal František, Sušická 160
Kratochvila Jiří, Přerovská 165
Skácelíková Marie, Přerovská 166
Hradil Radek, Slaměníkova 46
Suchánek Jiří, Přerovská 164
Jemelík Zdeněk, Slaměníkova 39
Mikulíková Vlasta, U Kostela 51

