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Toto číslo vyšlo v prosinci 2013
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO Poslední zasedání zastupitelstva obce v roce 2013 se uskutečnilo v úterý
18.12. za účasti 14-ti zastupitelů. Projednalo a schválilo rozpočtové provizorium obce
Radslavice na období leden až březen 2014, a to ve výši 3/12 upraveného rozpočtu obce na rok 2013, kdy budou
nezbytně nutné výdaje z rozpočtu obce hrazeny tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření obce. K přijetí
rozpočtového provizoria vedla Zastupitelstvo obce především ta skutečnost, že k dnešnímu dni není Parlamentem
ČR schválen státní rozpočet na rok 2014.
V části majetkoprávních záležitostí bylo zastupitelstvem odsouhlaseno zařazení správního území obce Radslavice
do působnosti ISÚ MAS Moravská brána, o.s., a to na období 2014-2020, určeným zastupitelem spolupracujícím
s pořizovatelem Územního plánu obce byl schválen starosta obce pan Stanislav Jemelík. Byl také odsouhlasen
návrh na zařazení pamětní desky SMŠ Radslavice a hrobky Františka Slaměníka na městském hřbitově v Přerově
na seznam památek místního významu.
Úvod ovšem patřil tradičně rekapitulaci akcí a činnosti rady obce a OÚ od minulého zasedání zastupitelstva obce,
ze které vyjímáme:
Revitalizace Návsi – žádost uplatněná ve 45.výzvě ROP byla schválena k dopracování, provedeno bylo nové
zaměření a dopracování technické dokumentace
Cyklostezka Radslavice-Sušice – dokončena realizace stavby, předání díla zhotovitelem a kolaudace stavby,
podána žádost o zápis do katastru nemovitostí a majetkové vypořádání
Cyklostezka Bečva – dokončena realizace akce, 18.12. stavba zkolaudována
Chodník Přerovská-Nová – probíhala příprava na majetkové vypořádání
Chodník Na Návsi- Školní - podpis Dohody o poskytnutí dotace, příprava na realizaci akce a výběrové řízení
Plynovod Radslavice – uzavírání smluv o koupi přípojek od majitelů nemovitostí (uzavřeno 188 smluv z
227=83%, celkem 201 z 240=83,75%), sdělení RWE o rozsahu majetku pro úpravu nájemních smluv a přípravu
kupní smlouvy
Rekonstrukce kuchyně ZŠ a SMŠ Radslavice – realizována protipožární opatření ve sklepní části objektu SMŠ
Hřbitov - zjištěno poškození střechy objektu márnice, objednána oprava objektu
Hrob Františka Slaměníka – uzavřena kupní smlouva se stávající majitelkou, následně bude zadána objednávka
na rekonstrukci hrobu, v další části dnešního zasedání ZO pak projednání zařazení hrobu mezi památky místního
významu
Zametací vůz OPŽP - proveden výběr zhotovitele a administrace projektu, v současné době čekání na rozhodnutí
o dotaci, dodání stroje potvrzeno na březen 2014
Zateplení OÚ - zpracován nový energetický audit a projekt, zajištěn nezávazný úvěrový příslib, podána nová
žádost o dotaci v 50.výzvě OPŽP
Povodňová opatření – provedeno zaměření koryta Radslavského potoka pod obcí a získání průtoků ČHMÚ
Kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad /BRKO/- realizace projektu Mikroregionu Pobečví,
uzavření smluv a výdej kontejnerů občanům (celkem 280 ks, 20 ks rezerva OÚ)
Prostranství u TS 8 – vydáno rozhodnutí o změně druhu pozemku, stanoven odvod za vynětí ze ZPF
Čištění kanalizace – stoky původní kanalizace nerealizované v roce 2009
Na svých pravidelných zasedáních rada obce schválila prodloužení dvou nájemních smluv v bytovém domě č.p.
294, dodatek smlouvy o zabezpečení veřejné autobusové dopravy s firmou ARRIVA, smlouvu o právu provést
stavbu s SSOK na rekonstrukci silnice III/43415, smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku plynu pro
RWE, vyslovila nesouhlas s vedením objížďky při úplné uzavírce silnice II/150 ul.Želatovská, neodsouhlasila
finanční podporu pro zabezpečení provozu ZŠ v Pavlovicích u Přerova, schválila plán inventarizace majetku obce
k 31.12.2013, projednala závěry z prohlídky stromů v obci, včetně návrhu zásahu na památné lípě u Pomníku
Svobody, zabezpečila registraci Radslavských novin jako periodického tisku u Ministerstva kultury ČR, podpořila
vítěznou účast JSDH v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2013 a schválila přijetí z něj vyplývajících odměn,
schválila poskytnutí příspěvku pro Hospic na sv. Kopečku.
Zabývala se rovněž zamítnutím odvolání proti vyměřenému odvodu dotace a penále za akci Rekonstrukce
hřbitova a odsouhlasila podání žádosti o posečkání plateb a žádosti o prominutí odvodu dotace a penále GFŘ.
Projednala dále náklady na provoz vodního hospodářství obce v roce 2013 a stanovila výši vodného a stočného od
1.1.2014.
V uplynulém období se v obci uskutečnilo rovněž několik společenských akcí, např. beseda s důchodci, oslava 28.
října, zpívání koled, školní besídka, další se pak do konce roku ještě uskuteční, a to vánoční koncert, zpívání
základní školy, turnaj ve stolním tenise, novoroční přípitek.

V závěrečné části zasedání zastupitelstva obce pak jeho členové schválili zprávy o činnosti kontrolního a
finančního výboru za rok 2013.
Informace pro občany V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 23., 27. a 31.prosince je
OÚ pro veřejnost uzavřen.
Svoz domovního odpadu-termíny svozu v 1.pol.2014: 17.1., 7.2, 28.2., 21.3.,
11.4., 2.5., 23.5., 13.6., 4.7.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v 1.pol.2014 – sobota 10.00-11.30 hod.:
18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 3.5., 24.5., 14.6.
Vodné a stočné: Od 1.1.2014 dochází ke změně cen vodného a stočného.
Vodné se zvyšuje na 22,- Kč, cena vč. 15% DPH činí 25,30 Kč, stočné zůstává ve výši 14,- Kč, cena vč. 15%
DPH činí 16,10 Kč. Celková cena za vodné a stočné s DPH činí 41,40 Kč. Důvodem zvýšení ceny stočného
jsou vyšší provozní náklady. V souvislosti se změnou ceny bude proveden mimořádný odečet stavu
vodoměrů k 31.12. 2013. V době od 1.4. do 8.4.2014 proběhne řádný odečet stavu vodoměrů za období
10/2013 – 3/2014. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 23.4. – 14.5.2014.
Současně bude vybírána platba za pronájem obecních pozemků.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
25.12.2013 středa - Boží hod, Narození Páně
10.30 hodin
26.12.2012 čtvrtek - Svátek sv.Štěpána
8.00 hodin
Při slavnostních bohoslužbách uslyšíme vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru
Radslavice. Srdečně zveme k účasti všichny občany, rodiče s dětmi i mládež.
Provozní doba obecní knihovny ve vánoční svátky:
Knihovna bude otevřená v pondělí 23.prosince jen dopoledne, v sobotu 28. prosince bude zavřeno, v pondělí
30.prosince bude otevřeno dopoledne, odpoledne zavřeno. Pravidelný provoz začíná opět v sobotu 4. ledna
2014. Připomínáme, 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.
Tříkrálová sbírka 2014. V sobotu 4. ledna 2014 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.Jarmilou Svozílkovou a
p.Václavem Šenkem. Všem dárcům předem děkuje Oblastní charita Přerov i OÚ Radslavice.
Informace z Katastru nemovitostí a FÚ
Stejně jako v minulém roce došlo i tentokrát k dokončení obnovy katastrálního operátu u několika
katastrálních území v blízkém okolí. Uvedená skutečnost zakládá, stejně jako v případě jiných změn (koupě,
prodej, darování), vlastníku nemovitosti povinnost do 31. ledna příslušného roku podat změnové, či daňové
přiznání podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí. Pokud tak v zákonem stanoveném
termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit
pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč).
Seznam všech katastrálních území s dokončenou digitalizací, tzn. že v k.ú. nejsou vedeny pozemky ve
zjednodušené evidenci, je aktuálně uveden na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na
www.cuzk.cz, v sekci DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP, v odkaze Seznam katastrálních území bez
parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Informace o dokončené digitalizaci je také možné zjistit na
Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, osobně nebo na tel. 581 706 911,
581 706 930. V roce 2013 byla v rámci působnosti KP Přerov dokončena digitalizace kat.územích: Kokory,
Lověšice u Přerova, Osek nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Prusy, Radvanice u Lipníka nad Bečvou,
Rokytnice u Přerova, Věžky u Přerova a Kladníky (jen extravilán).
120 let hasičů v Radslavicích
V právě končícím roce 2013 oslavil místní hasičský sbor již 120.výročí svého založení. Spoluobčanům v něm
nabídl tradiční společenské a kulturní akce jako jsou Hasičský bál, Zájezd na sv.Hostýn, Oslava sv.Floriána,
Ukončení prázdnin i sportovní soutěže Radslavská přilba, Soutěž ručních koňských stříkaček a Soutěž mladých
hasičů v požárním útoku. Akce k oslavám kulatého výročí byly z části součástí 18. Cyrilometodějských slavností,
při nichž se uskutečnila výstava hasičské techniky a dešťovými přívaly přerušované ukázky historické i současné
techniky. 7.červenec byl hlavním dnem oslav s budíčkem, mší svatou, slavnostní valnou hromadou, soutěží koněk

a Lidovou veselicí se Záhorskou kapelou. V rámci výročí sbor také tradičně sáhl do své filmové kroniky a
umožnil společné vzpomínání na předchozí oslavy sboru od roku 1973. Nově prováděné zmapování historie sboru
nebylo sice završeno plánovaným vydáním souhrnné publikace, ale pořádaná Beseda nabídla zájemcům několik
dosud neznámých informací. Děkujeme tímto všem, kteří reagovali na výzvu a poskytli historické materiály i své
rodinné fotografie. Další poděkování patří těm, kteří radslavskou jednotku
podpořili svým hlasem v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2013. Obec tak
pro modernizaci vybavení získala podporu v hodnotě 50 tis.Kč. Po celý
rok sbor pro Obec zabezpečoval chod zásahové jednotky. Do výčtu
činností pak patří spousta hodin odborné přípravy členů, práce na
opravách a údržbě techniky i samotná zásahová činnost. V uplynulém
roce to bylo 13 výjezdů k mimořádným událostem na území obce i v
blízkém okolí. Dvě rozsáhlé - povodeň 22.června a požár RD Dolní 23
značně poškodily majetek radslavských spoluobčanů. Trvalou hodnotou a
zárukou další budoucnosti hasičského sboru je práce s mládeží a kolektivem mladých hasičů. Do budoucnosti
však směle hledí sbor i ve všech dalších oblastech svých aktivit. V nastupujícím roce 2014 jej například čeká
realizace projektu přeshraniční spolupráce s partnerským polským sborem z Chrzelic zaměřeného zejména na
vzájemnou spolupráci při krizových situacích. Podrobné bilancování jubilejního roku 2013 bude provedeno na
výroční valné hromadě sboru 26.prosince. Pokud se na ní nesetkáme, přejeme všem spoluobčanům a příznivcům
klidné a uvolněné prožití vánočních svátků, veselého, ale pokud možno bezpečného a nehořlavého Silvestra,
zdraví, štěstí a životní úspěchy v nastupujícím roce 2014.
Stanislav Jemelík, starosta sboru
Pozvání
Plesová sezóna 2014 v Radslavicích
sobota 25.1.2014 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Big Mžik Přerov
pátek 14.2.2014 - Sportovní ples - pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina ELIXÍR
neděle 16.2.2014 – Dětské šibřinky - pořádá TJ Sokol Radslavice, reprodukovaná hudba
pátek 28.2.2014 - Papučový bál - pořádají Tygříci TJ Sokol Radslavice, hudba ELIXÍR
pátek 15.3.2014 - Školní ples - pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na výroční valnou hromadu,
která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2013 v 10,00 hod. v Domě hasičů. Její součástí bude i projekce
videozáznamu z letošních oslav 120. výročí založení sboru.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v sobotu 28.12.2013 od 9,00 hodin v kulturním domě. Přihlášky budou přijímány nejpozději do
8:45 hod. Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií: I. kat do 11 let, II.kat. 11-15 let.
Dospělí v sobotu 28.12. 2013 od 14,00 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- 49 let, nad 50 let. Míčky pro obě soutěže 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.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve děti a mládež na 3. ročník Vánoční ceny Radslavic, která se
uskuteční v zasedací místnosti STŘELNICE v pátek 27. prosince 2013. Od 9.00 hod. budou soutěžit děti v
kategoriích do 6-ti let, 7 - 10 a 11 - 14 let ve střelbě ze vzduchovky vleže. Pro kategorie mladší a starší
dorost je od 14.00 hod. připravena soutěž ve střelbě ze vzduchové pistole na 10 m. Vstup do zasedací
místnosti jen v čisté obuvi.
Přijďte společně přivítat Nový rok!
Zveme Vás ke společnému rozloučení se s odcházejícím rokem a
uvítání nového roku přípitkem. Sejdeme se i letos před půlnocí u kulturního domu. Vstup do nového roku
oslavíme ohňostrojem. Skleničky si přineste vlastní. Těšíme se na Vás.
MS Katová Radslavice oznamuje, že původně plánovaný odchyt zajíců nebude proveden.
TJ Sokol Radslavice organizuje, jako součást 37.ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých
turistů, v sobotu 4.ledna 2014 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.
Klub aktivních důchodců pořádá ve čtvrtek 16.ledna 2014 seminář s ukázkou zhotovování ozdob z
marcipánu. V období 1.čtvrtletí pak plánuje besedu o hudební historii s oceněným radslavským rodákem
Prof.PhDr.Jiřím Sehnalem,CSc. a cestopisnou besedu s paní Helenou Patočkovou.
Valná hromada Honebního společenstva Radslavice - čtvrtek 6.února 2014 v Domě hasičů, zahájení
v 17.00 hod., na závěr bude připraveno občerstvení.
Valná hromada TJ Sokol Radslavice - pátek 7.února 2014 se v Domě hasičů, zahájení v 17.30 hodin.

TJ Sokol Radslavice uskuteční v obci v neděli 2.března 2014 tradiční vodění medvěda. Začátek v 10.00 hod.
Sraz v 8.30 hod. v šatnách TJ na hřišti. Výběr masek ve středu 26. 2. a čtvrtek 27.2.2013 od 17 hod. v šatnách
na hřišti.
Společenská rubrika 1.pol. roku 2014 - významného životního jubilea se v 1. pololetí 2014 dožívají:
55 let
Hutečka Jan
Kohnová Hana
Vaculíková Milena
Dlouhá Svatava
Veselý Karel
Gadlena Zbyněk
Padalíková Hana
Hába Zdeněk
Remešová Růžena
60 let
Neckářová Božena
Váňová Alena
Šikuta Miroslav
Valášková Marie
Száraz Tibor
Váňa Jaromír
Hradil Bohumil
65 let
Handrlicová Helena
Kudrnová
Miroslava
Budský Karel
Lacko Milan
Petráš Stanislav
Jemelík Alois
Vrbová Anastázia

275
297
301
103
278
274
146
186
251
230
227
258
226
140
227
149
130
220
256
221
134
175
229

70 let
Palider Jozef
75 let
Hrabalová Marie
80 let
Tallová Anna
Jemelík Stanislav
Kučová Cecília
Nevtípilová Anežka
Vybíralová Anna
Petráš Pavel
81 let
Suchánková Zdeňka
Haflantová Bohumíra
Drbálková Eva
Valešová Marie
Váňová Eva
Haluzíková Marie
82 let
Dokoupil Rudolf
Složilová Anežka
Hábová Marie
83 let
Navrátilová Jarmila
Hlobilová Božena

203
191
123
116
60
120
44
53
187
240
15
98
167
232

84 let
Hrabalová Štěpánka
Krcánek Jaroslav
Drbálek Miloslav
Řoutilová Marie
Nováková Vlasta
86 let
Hradilová Anna
87 let
Padalíková Libuše
Mořkovská Blažena
88 let
Bařinová Anastázie
89 let
Huňková Eliška
92 let
Hlobil Oldřich

160
157
15
28
138
46
112
95
8
35
106

77
91
294
50
106

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

Děkujeme za
spolupráci v končícím
roce 2013. Příjemné
prožití svátků
vánočních, veselého
Silvestra a hodně
zdraví, štěstí a
úspěchů v roce 2014
Vám přejí členové
zastupitelstva,
pracovníci OÚ
Radslavice a starosta
obce.
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