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Toto číslo vyšlo v červenci 2013
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 16.zasedání ZO se uskutečnilo dne 20.června 2013 za účasti 12-ti Zastupitelů
obce a projednalo zprávu o činnosti Rady obce a Obecního úřadu Radslavice od posledního
zasedání ZO, schválilo rozpočtové opatření č.2/2013, Fond rozvoje bydlení, majetkoprávní záležitosti a udělení cen
obce - Medaile Františka Slaměníka pro rok 2013.
V hodnotící zprávě přednesené starostou obce bylo vzpomenuto především:
-Slavnostní otevření cyklostezky Radslavice – Grymov, které proběhlo ve čtvrtek dne 16.května 2013.
-Byly splněny všechny podmínky dopracování projektu na výstavbu cyklostezky Radslavice – Sušice, nutné pro
uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace, vydáno stavební povolení na akci a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele
akce.
-Vrt HVR 1, resp. připojení vodovodu Radslavice na VaK Přerov – byla provedena inventarizace projektu propojení, to
znamená rozsah projektovaných prací a pokládka potrubí pluhováním, následně pak byla zahájena realizace stavby
-Účast starosty obce na jednání o odkupu plynárenského zařízení RWE v Ostravě dne 1.7.2013, na kterém byl vznesen
nový požadavek RWE na odkup zařízení již s vyřízenými věcnými břemeny na přípojky. Další veřejné projednání
odkupu plynárenského zařízení svolává OÚ na 5.9.2013 od 18.30 hod. do kulturního domu.
-Zahájeny byly rovněž stavební práce na rekonstrukci školní jídelny, na které bude navázáno instalací kompletní nové
technologie
-5.výzva LEADER MAS – obec podala žádost o dotaci na projekt „Chodník Na Návsi- Školní“, po úspěšné veřejné
obhajobě byl projekt vybrán k podpoře a zahájeny přípravné práce pro jeho realizaci.
-Podána byla rovněž žádost o dotaci z OPŽP na pořízení zametacího stroje a její následná akceptace, byl vybrán
zpracovatel a zahájeno výběrové řízení na dodavatele stroje
-Letošní vzpomínková slavnost výročí osvobození proběhla dne 8.5.2013 za účasti významného hosta, atašé konzulátu
Ruské federace v Brně, který u pomníku přednesl hlavní projev. Slavnost byla ukončena táborákem ve sportovním
areále TJ Sokol.
V další části zasedání Zastupitelstva obce pak předseda finančního výboru předložil zastupitelům k projednání návrh na
rozpočtové opatření č.2/2013, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2013 podle důvodové zprávy. Rozpočet se
zvyšuje na straně příjmů o 34.289,-Kč, na straně výdajů rovněž o 34.289,- Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok
2013 činí po úpravách v příjmech 16 892 882,29- Kč, financování 3 500 000,-Kč a ve výdajích 20 392 882,29 Kč.
Dále předložil zastupitelům obce návrh na znění „Vnitřního předpisu č.1/2013 k poskytování úvěrů z Fondu rozvoje
bydlení“, řešící příjmy a výdaje fondu, pravidla pro výběr žadatelů, text úvěrové smlouvy a v příloze pak druh
rekonstrukcí a oprav, na které lze o úvěr žádat, lhůty splatnosti, úrokovou sazbu a horní hranici úvěru.
V části majetkoprávních záležitostí byla schválena Kupní smlouva a smlouva o zřízení práv věcného břemene na
pozemek p.č.754/144 mezi obcí Radslavice a Pavlem Zajícem, bytem Nová 215, 751 11 Radslavice. Schválení
Smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv k projektové dokumentaci „Cyklistická
infrastruktura v obci – DUR, DSP“ dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, část B – „Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1“ na Statutární město Přerov.
Schválení Smlouvy č.1/2013 o návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ZŠ a SMŠ Radslavice a to ve výši
840.000,-Kč na vybavení školní kuchyně novými technologiemi.
S návrhem na udělení cen obce Radslavice pro rok 2013 - Medaile Františka Slaměníka seznámil zastupitele
místostarosta obce. Na ocenění byli navrženi a následně schváleni paní Marta Bouchalová, bytem Dolní 112,
Radslavice, pan Přemysl Dostalík, bytem Na Návsi 188, Radslavice a Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., bytem
Filipínského 3, Brno 15-Židenice. Předání Medailí Františka Slaměníka výše uvedeným se uskutečnilo na slavnostním
zasedání Zastupitelstva obce, konaném v rámci 17.CMS dne 4.7.2013 v kulturním domě.

Informace pro občany

Svoz domovního odpadu - termíny svozu ve 2.pololetí 2013: 2.8., 23.8., 13.9.,
4.10., 25.10., 15.11, 6.12., 27.12.
Veřejná sbírka Obec Radslavice, i na základě vyjádřeného zájmu
spoluobčanů, koná v období od 1.8. do 30.9.2013 veřejnou sbírku na
poskytnutí příspěvku na opravu střech rodinného domu Dolní 23 zničených
požárem. Dárci mohou svůj příspěvek poskytnout prostřednictvím
pokladniček, umístěných v obchodech ENA a Jednota a na obecním úřadu.
Všem dárcům předem děkujeme.
Vodné a stočné - V době od 30.9. do 6.10.2013 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 4/2013 – 9/2013.
Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 25.10. – 10.11.2013. 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. Současně bude vybírána platba za uložení stavebního odpadu na dvoře OÚ
za období 11/2012 – 10/2013. Případně lze doplatit i všechny předchozí nedoplatky.

Prodej plynárenských zařízení - obec stále pokračuje v jednáních o odkupu plynárenského zařízení se společností
RWE. V návaznosti na jednání starosty obce v Ostravě dne 1.7.2013 se ve čtvrtek 5.září 2013 od 18.30 hod. v
kulturním domě uskuteční druhé veřejné projednání této problematiky s vlastníky plynovodních přípojek,
realizovaných v rámci akce "Plynofikace obce Radslavice" v roce 2001, za účasti zástupce provozovatele plynárenské
soustavy, společnosti RWE, který bude na místě schopen vysvětlit stanoviska a postupy RWE v této záležitosti.
Veřejně prospěšné práce - obec v posledních letech každoročně využívá podpory Úřadu práce k zaměstnávání
uchazečů vedených v jeho evidenci k provádění sezónních prací na obci a k údržbě jejího majetku a zařízení.
V současné době takto zaměstnává obec 5 pracovníků, na obecně prospěšné práce pak jednoho pracovníka.
Setkání seniorů – v pátek 12. dubna se v kulturním domě uskutečnilo tradiční jarní setkání radslavických seniorů.
Svým kulturním vystoupením jim odpoledne přišli zpříjemnit žáci místní Slaměníkovy mateřské školy a základní
školy. Střídala se čísla hudební, recitační i taneční. Účinkující byli odměněni potleskem starších spoluobčanů.
Děkujeme touto cestou pedagogickému sboru SMŠ a ZŠ Radslavice za působivý program. Navozenou příjemnou
atmosféru utvrdila svým tanečním číslem i skupina TJ LOS AFROS. K poslechu a hlavně tanci seniory vyzvala
skupina Kalíšek z Dřevohostic. Podle zaplněného parketu se dalo usuzovat, že se všichni dobře bavili. Tak tedy na
shledanou při dalším – podzimním setkání.
Sociální komise
17.Cyrilometodějské slavnosti se letos konaly ve dnech 4.7. – 7.7.2013 a hlavními spoluorganizátory oslav byl Sbor
dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol. Obecní slavnosti byly zahájeny ve čtvrtek 4.7.2013 slavnostním
zasedáním ZO, v rámci kterého byly po tříleté odmlce uděleny ceny obce – Medaile Františka Slaměníka a to paní
Martě Bouchalové, panu Přemyslu Dostalíkovi a prof. PhDr. Jiřímu Sehnalovi, CSc. Slavnostní zasedání pak bylo
zakončeno divadelním představením s názvem „Světáci“ v podání divadelního souboru při TJ Sokol Dřevohostice.
V pátek 5.7. pak slavnosti pokračovaly výstavou hasičské techniky, ukázkovým cvičením SDH a taneční zábavou ve
sportovním areálu TJ Sokol, to už za účasti našeho družebního partnera ze Slovenských Raslavic, jehož fotbalové
družstvo následující den, v sobotu 6.7., sehrálo v rámci oslav 100 let TJ Sokol přátelské mezinárodní utkání s naším
fotbalovým družstvem . V tento den, který byl celý věnován sportovním aktivitách, probíhaly rovněž soutěže pro děti
ve školní zahradě, které organizačně zabezpečovali rodiče našich nejmenších fotbalistů-Tygříků, v předzápase hlavního
fotbalového utkání se pak utkali staří páni Radslavic a Kozlovic. Neděle 7.7. byla vyhrazena oslavám 120 let
hasičského sboru. V 7,00 hodin proběhlo tradiční zahájení dne budíčkem s kladením věnců, následovala mše svatá a
valná hromada sboru, odpoledne pak v areálu TJ Sokol proběhlo již 13.Hasičské odpoledne, v rámci něhož se
uskutečnila soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí a celý program byl završen Lidovou veselicí.

Hry Mikroregionu Pobečví v Prosenicích
Letos 8.června jsme se už posedmé vydali reprezentovat naši obec na sportovní setkání obcí mikroregionu Pobečví,
tentokrát do sousedních Prosenic.
Skupinu vedenou nehrajícím kapitánem Jarmilou Svozílkovou doprovázelo i dalších osm dětí. Dopoledne patřilo
disciplíně kuchařské. Vaření polévky Hanácká kyselica se ujali jako kuchař Tibor Száraz s kuchtičkou Lucií. Vařilo se
v kotlíku na otevřeném ohni. Do hodnotitelské komise delegovala každá obec po jednom zástupci. Našim vyslaným
koštovačem byla paní Barbora Hofmannová. Po ohodnocení komisí jsme naši vlastní soutěžní polévku tak dlouho sami
ochutnávali a hodnotili a ochutnávali… až byl kotlík prázdný. Posilněni zelňačkou se členové týmu s vervou vrhli do
odpolední části a to sportovních disciplín. Za Radslavice nastoupili naši borci: Petr Hofmann, Karel Červinka, Marcela
Tichá, Jakub Janáček, Eliška Hrbáčková a Pavlínka Lacková. Prosenické spolky připravily soutěže inspirované svou
vlastní celoroční činností. Jednu z disciplín připravil i tamní cukrovar. Soutěže se odehrávaly na souši na víceúčelovém
hřišti i na vodě rybníka v Hroušoví. Náš tým jako vždy soutěžil čestně, s nasazením a sportovním zápalem a ještě se u
toho dobře pobavil. Kromě samotného soutěžení mohli diváci a návštěvníci tohoto svátku mikroregionu Pobečví
shlédnout vystoupení mažoretek a folklórního souboru Hanácký Prosének. Zejména děti využívaly nabízené možnosti
povozit se prosenickým vláčkem z hřiště k rybníku. V podvečer si mohli všichni zatančit na diskotéce Jiřího Mádra.
V konkurenci 13 družstev z okolních obcí pro nás získalo naše obecní družstvo páté místo za vaření polévky a ve
sportovní části se umístilo také na místě pátém. Do Radslavic kromě diplomu přivezli i pohár.
Medaile za vítězství si letos odváželi za 1.místo obec Buk, 2. místo domácí obec Prosenice a 3. místo Tučín.
Příští rok se setkání obcí mikroregionu Pobečví uskuteční v Grymově.

Otevřený přebor Českomoravské Myslivecké jednoty v kulovém čtyřboji malorážkou
Se uskutečnil v sobotu 21.4.2013 ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Přerov a MS Katová Radslavice na
střelnici v Radslavicích. Čtyřboj se střílel na 50 m, 4 x 10 ran na lišku, srnce, kamzíka a kňoura. Nástřelem 392 b. ze
400 možných zvítězil Daniel Krcánek z domácího MS Katová Radslavice. Na dalších místech bylo pořadí následující :
2.Zeiler Karel, Bc. 378 b., 3. Berčík Martin, Ing. 378 b., 4. Hejduk Daniel 377 b., 5. Fritz Jaroslav, ml. 371 b.

Branně sportovní dopoledne – střelnice Radslavice
Tradiční akce proběhla za hezkého počasí ve středu 8. května v areálu střelnice. Pro příchozí všech věkových kategorií
byly připraveny různé disciplíny. Pro nejmenší to byla cesta odvahy a zkouška dovedností, pro mládež bylo připraveno
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.

Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
Do 10 let – 1. Bartlová Tereza, 2. Kuban Tomáš, 3. Vránová Martina, 4. Prinz Patrik, 5. Fogelton David.
11. až 14 let – 1. Seidlová Ivana, 2. Petráš Ondřej, 3. Valeš Vladimír, 4. Sléžka Vít, 5. Fogelton Jakub.

38. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky
Kategorie junioři, muži
Družstva: 1. Myslivci Radslavice - 223 bodů, 2. SDH Radslavice - 222 b., 3. TJ Sokol Radslavice - 163 b, 4.
Holubáři - 162 b., 5. Obec Radslavice - 153 b..
Jednotlivci: 1. Janáček Jiří - 82 bodů, 2. Konupčík Radomír - 80 b., 3. Krcánek Jaroslav - 78 b., 4.Sléžka Miloš 74 b. 5. Lukáš Josef ml. – 73 b.
Kategorie juniorky, ženy
Družstva: 1. Zasloužilé matky - 129 bodů, 2. Hradilky - 117 b., 3. Ženy I. - 67 b., 4.Tygřice – 64 b., 5.Ženy II –59 b.
Jednotlivci : 1. Fogeltonová Hana 69 bodů, 2. Hradilová Monika 62 b., 3. Macíková Renata 60 b.,
4. Hradilová Veronika 53 b., 5. Procházková Petra 38 b..
Kategorie dorostenky a dorostenci do 18 let
Jednotlivci: 1. Skopal Jan, 2. Jiřík David, 3. Jiříková Anežka, 4. Janáček Jakub, 5. Oršoš Jan

Pořadatelé - Sportovně střelecký klub Radslavice děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny
Střelecký kroužek mládeže
Po celoroční pravidelné činnosti se v úterý 25. června uskutečnilo závěrečné setkání členů kroužku
mládeže zpestřené různými hrami a soutěží ve střelbě ze vzduchovky vleže. Nejlepším byly předány medaile. Všem
účastníkům byly předány účastnické listy a diplomy. Další ročník bude zahájen v úterý 27.8.2013 v 17 hodin na
střelnici.
Závěrečná soutěž 25.6. – pořadí nejlepších : do 6 let – 1. Hradil Tomáš, 2. Bartl Tomáš, kategorie
7 až 10 let – 1. Janek Daniel, 2. Bartlová Tereza, 3. Hradil Marek, 4. Prinz Patrik, 5. Černošek David, kategorie 11
až 14 let - 1. Prinz Karel, 2. Seidlová Ivana, 3. Sléžka Vít, 4. Petráš Ondřej, 5. Ryšánek Ondřej
Členové kroužku mládeže se zúčastnili Jarní ceny Olomouce ve střelbě ze vzduchové pistole VzPi 40 – Oršoš Jan 316
b., Seidlová Ivana 272 b. Petráš Ondřej 223 b. , v disciplíně malorážná pistole 30+30 ran nastřílel Jan Oršoš 468 b. a
umístil se na 16 místě při účasti dorostu z celé Moravy.
Klub aktivních důchodců i v letošním roce připravil pro zájemce kromě pravidelných posezení u kafíčka, vycházek
a cyklovýletů další autobusový zájezd za poznáním. Cílem tohoto květnového byla obec Modrá a její Archeoskanzen a
také tamní Expozice přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů s podvodním tunelem pod názvem Živá
voda. Odpoledne pak patřilo návštěvě poutního místa na Velehradu, kde v letošním roce probíhají oslavy výročí 1150
let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Společenská rubrika 2.pol. roku 2013
55 let
Mořkovská Věra
Vavrušková Marie
Lonová Naděžda
Bednaříková Marie
Horvát Josef
Suchánková Helena
60 let
Zlámalík Josef
Smětáková Anežka
Šimara Zdenek
Kuča Svatopluk
Padalík Jan
Šikutová Alena
65 let
Bařinová Milada
Doláková Milena
Kudrna Václav
Zajícová Ludmila
Zajícová Jitka
Lukáš Stanislav
Zlámalík Ladislav

126
264
254
168
103
279
61
247
58
294
117
258
206
294
220
215
90
214
6

70 let
Mierná Milada
Mücková Eva
75 let
Šmídová Marie
Hrabal Antonín
Haluzíková Marie
80 let
Hrbáček Eduard
Jemelíková Marie
Lakomá Milada
Haluzík Zdeněk
81 let
Herníková Marta
82 let
Hába Zdeněk
Kundrát Jaroslav
Pavlištíková Zdeňka
Herník Vítězslav

217
224
212
191
197
162
116
22
232
190
186
85
183
190

83 let
Hrabalová Ludmila
Skácelík Augustin
85 let
Kytlicová Hedvika
86 let
Valentová Marie
Novák Antonín
Kuča Svatopluk
87 let
Váňa Josef
Hradilová Anna
88 let
Caletková Anna
Smětáková Marie
Lon Vladimír
92 let
Pechová Marie
101 let
Brázdová Matilda

7
166
173
181
138
60
167
101
172
40
14
13
176

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat Klubu aktivních důchodců za uspořádání odpoledne plného her, cen a sladkostí ke
Dni dětí konaného dne 1.6.2013 v prostorách hřiště za školou za finančního přispění Sdružení přátel Základní školy a

Slaměníkovy mateřské školy. I když počasí moc nepřálo, radostné tváře dětí a spokojenost zúčastněných hovořily za
vše.
Za SPZŠ v Radslavicích Bc. Miroslav Zlámal, předseda

Pozvání
Tělovýchovná jednota Sokol Radslavice pořádá v sobotu 17.srpna 2013 ve svém sportovním areálu TANEČNÍ
ZÁBAVU. K tanci i poslechu hraje hudební skupina Efekt Olomouc. Bohaté občerstvení zajištěno. Začátek ve 20 hod..
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v pátek 30.srpna 2013 ve sportovním areálu TJ Sokol tradiční akci
k ukončení prázdnin plnou her a soutěží pro děti i dospělé. V sobotu 31.srpna pak na stejném místě pořádá 8.ročník
soutěže mladých hasičů v požárním útoku, zařazené do soutěží Velké ceny okresu Přerov.
Slavnostní zahájení školního roku 2013-2014 se uskuteční v pondělí 2.září 2013 v učebně půdní vestavby Základní
školy a Slaměníkovy mateřské školy Radslavice, Školní 5.

Personální kronika 1. pololetí 2013
Narození:
Šmíd David, V Zahradách 230
Popová Barbora, Přerovská 214
Behancová Rozálie, U Kostela 67
Vaculíková Sabina, V Zahradách 301
Přihlášeni:
Zdanicová Daniela, V Zahradách 267
Caletková Tereza, Přerovská 194
Kolovratová Jana, Slunečná 342
Štička David, Matyáš, Slunečná 342
Beck Jan, Nová 225
Hradil Tomáš, Školní 2
Frodl Vojtěch, Slaměníkova 33
Busánská Sabina, Slaměníkova 34
Talášková Irena, Přerovská 294
Jemelka Michal, Martina, Slunečná 340
Oženili se:
Budský Aleš, Příčná 256 - Řezáčová Hana
Veselý Petr, V Zahradách 278 - Hrabalová Hana
Vyňuchal Tomáš, Na Návsi 81 - Hudousková Pavlína

Odhlášení:
Stokláska Jiří, Jaroslava, Sušická 182
Jurča Filip, Michal, Sušická 182
Vybíralová Pavla, Slaměníkova 44
Zubík Vladimír, Na Návsi 84
Bouchal Jan, Školní 102
Hradilová Eva, Pavel, Školní 2
Hanus Jiří, Nová 212
Budský Aleš, Příčná 256
Krutil Jiří, Radka, Jan, Lenka, Adéla, Sušická 109
Červinková Kateřina, Karel, Vítek, V Zahradách 270
Hábová Lenka, Přerovská 186
Malinová Bronislava, Slaměníkova 73
Úmrtí:
Huňka Jiří, Slaměníkova 35
Jemelka Karel, Sušická 168
Sušňová Božena, Na Návsi 12
Složilová Marcela, Školní 91

Rozlosování fotbalových soutěží podzim 2013
Muži I.B tř. - skupina A - podzim 2013
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Muži OS skupina B - podzim 2013

Odjezd
11.8. Lipová
- Radslavice
16,30 14,30bus Ne 11.8. DomažliceB 17.8. Radslavice - H.Moštěnice 16,30
So 17.8. Radslavice 25.8. Kostelec nH.- Radslavice
16,30 14,45bus So 24.8. Žákovice 1.9. Radslavice - Býškovice
16,30
So 31.8. Radslavice 8.9. Pivín
- Radslavice
16,30 14,45bus Ne
8.9. Drahotuše 15.9. Radslavice - Tovačov
16,00
So 14.9. Radslavice 21.9. Plumlov
- Radslavice
16,00 14,15bus Ne 22.9. Ho.Nětčice 29.9. Radslavice - Brodek u P. 16,00
So 28.9. Radslavice 6.10. Vrchoslavice- Radslavice
15,30 14,00bus So 5.10. Skalička 13.10. Radslavice - Nezamyslice 15,00
So 12.10. Radslavice 20.10. Mostkovice - Radslavice
15,00 13,15bus So 19.10. Lazníky
27.10. Všechovice - Radslavice
14,30 13,00auta
3.11. Radslavice - Kojetín "B" 13,30
10.11. Radslavice - Lipová
13,30

So 16.11. H.Moštěnice- Radslavice

Radslavice
Černotín
Radslavice
Poštát
Radslavice
Jezernice
Radslavice
Bělotín "B"
Radslavice
Du.Hranice
Radslavice

Odjezd
10,00 9,00
14,00
16,30 15,00
16,30
10,00 8,45
16,00
16,00 14,30
16,00
15,30 14,00
15,00
15,00 14,00

13,00 12,00auta

Inzerce
-Koupím les či ornou půdu nad 1 ha. Platba v hotovosti, solidní jednání – tel: 732 210 288.
-Provádíme nátěry a opravy plochých střech, včetně mytí WAP, hydroizolační nátěry a zateplení střech – tel: 731 916
662

