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Toto číslo vyšlo v dubnu 2014
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO 19.zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo v úterý 18.3.2014 v Domě hasičů. Hlavními body
bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2013, schválení rozpočtu na rok 2014 a obsáhlý balík
majetkoprávních záležitostí. Dřív než k projednávání těchto bodů došlo, provedl starosta obce zhodnocení činnosti
Rady obce a OÚ za období od minulého zasedání Zastupitelstva obce.
Revitalizace Na Návsi – dopracována technická dokumentace, vedena potřebná správní řízení, mj. územní řízení,
dopracována žádost na ROP, zveřejněna poptávka na provedení výběrového řízení na zhotovitele akce
Cyklostezka Radslavice - Sušice – vypracována monitorovací zpráva se žádostí o platbu, uskutečněna kontrola
poskytovatelem dotace, uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě s ROP, proveden zápis do KN a připravováno majetkové
vypořádání akce s vlastníky pozemků.
Chodník Na návsi- Školní - opakovaná neúspěšná poptávka na provedení výběrového řízení na zhotovitele akce
Modernizace kuchyně ZŠ a SMŠ Radslavice – vyúčtování dotace a vypracování závěrečného vyhodnocení akce
Parkoviště hřbitov – proveden zápis pozemku a projednání dalšího postupu výstavby parkoviště s Olomouckým krajem
Hřbitov – provedena provizorní oprava střechy márnice
Hrob Františka Slaměníka na Městském hřbitově v Přerově – zpracován restaurátorský záměr na jeho rekonstrukci,
uzavřena nájemní smlouva s Technickými službami Přerov, zaslána žádost městu Přerov o bezúplatný převod pozemku
se žádostí o podporu opravy
Zametací vůz - dodání stroje od výrobce, jeho pojištění a registrace na DI
Zateplení OÚ - akceptace žádosti o dotaci z OPŽP, příprava projektové dokumentace
Včelí hájek - návrh 2.etapy výsadby u vrtu, vedena správní řízení na změnu druhu pozemku a připravována žádost o
dotaci
Lípa u Památníku TGM - zpracování odborného posudku a návrhu na ošetření lípy, zpracování žádosti o dotaci a
zveřejnění poptávky na zhotovitele akce
Rekonstrukce KD - připomínkové řízení k návrhům na realizaci a jejich zapracování do projektové dokumentace
Přelom roku je tradičně spjat s obrovským množstvím administrativní práce, počínaje činnostmi vážícími se
k ukončení finančního roku, tentokrát v podobě rozpočtového opatření č. 5/2014, následně účetní závěrky, závěrečného
účtu a provedení inventarizace majetku obce. Na uvedené pak navázaly práce na přípravě rozpočtu obce na rok 2014 a
rozpočtového výhledu do roku 2016.
Předmětem schvalovacího procesu Radou obce bylo několik smluv či jejich dodatků, jako např. s VaK Přerov na
dodávku pitné vody pro rok 2014, s firmou EXTERIA na služby v oblasti BOZP, s Městskou knihovnou v Přerově
na nákup knih v roce 2014, s Olomouckým krajem na realizaci stavby silnice III/43415 Radslavice-Grymov, s firmou
VODAFONE pak rámcovou smlouvu na poskytování telefonních služeb.
Rozpočet obce na rok 2014 byl navržen z rozpočtových příjmů a výdajů běžného účetního období, na straně příjmů ve
výši 17.402.700,-Kč, výdajů ve výši 21.249.300,-Kč a financování ve výši 3.846 600,-Kč. Schválen byl rovněž návrh
na udělení pravomoci Radě obce schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu získaných dotačních prostředků v přiznané
výši pro jejich zapojení, v ostatních případech v rozsahu do 1 milionu Kč. Součástí předloženého návrhu rozpočtu
obce na rok 2014 byl i rozpočtový výhled do roku 2016.
V rámci majetkoprávních záležitostí bylo odsouhlasením kupních smluv s majiteli dotčených pozemkům po ukončení
stavební akce „Výstavba cyklostezky Radslavice-Sušice“ dokončeno jejich majetkové vypořádání a následně podány
návrhy na zápis do KN.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo finančním zabezpečením další připravované stavební akce a to „Revitalizace návsi
obce Radslavice“ návrhem na změnu územního plánu obce, v návaznosti na již zmíněné ukončení výstavby
cyklostezky Radslavice – Sušice Smlouvou o zřízení služebnosti /dříve o zřízení věcného břemene/ s Povodím Moravy
s.p., Darovací smlouvou na pozemek p.č.877/49 ve prospěch města Přerova, uzavřením smluv o vzájemném darování
pozemků mezi obcí Radslavice a Olomouckým krajem, bezúplatným nabytím pozemků od Olomouckého kraje po
ukončení stavebních akcí „Smíšená stezka Radslavice-Grymov“ a „Oprava chodníku Přerovská ulice“.
S Olomouckým krajem dále uzavřelo Smlouvu o budoucí smlouvě na bezúplatný převod části pozemků dotčených při
realizaci stavby „III/43415 Radslavice-Grymov“ a odsouhlasilo zapojení obce Radslavice do mezinárodního
kulturního, společenského a sportovního projektu V4.
Tak jako každým rokem schválilo Zastupitelstvo obce rovněž finanční příspěvky obce na podporu činnosti neziskových
organizací a spolků v celkové výši 150.000,-Kč

Revitalizace návsi obce Radslavice
Jedním z posledních projektů obce Radslavice v plánovacím období 2007-2013 je záměr revitalizace veřejných prostor
od obecního úřadu po základní školu. Do projektu byl začleněn již dříve zpracovaný záměr vybudování pokračování
chodníku od obchodu ENA po obecní úřad, nově jsou řešeny prostory kolem obecního úřadu a to i ve směru k RD č.p.
139, 75 a 75, prostory kolem hasičské zbrojnice vč. bezpečnostních opatření na vodní nádrži "plavisko" a revitalizace

současného chodníku od ENY ke škole. Součástí je tedy vybudování nových chodníků, parkovacích míst, zpevněných
ploch, doplnění mobiliáře a revitalizace přilehlé zeleně. Poskytnutí podpory projektu z ROP Střední Morava se
podařilo zabezpečit až na třetí pokus ve 45.výzvě, kdy řídící orgán ROP schválil dopracování projektu. Úřadu
regionální rady byly ve stanovených lhůtách předloženy všechny požadované doklady pro uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace. Na akci je vydáno územní
rozhodnutí. V minulých dnech byl vybrán
organizátor výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Její celkové náklady jsou rozpočtovány
na 9 109 531,86 Kč, z nich celkové způsobilé
výdaje činí 7 506 216,50 Kč. Požadovaná výše
podpory činí 6 380 284,02 Kč, tj. 85%
způsobilých výdajů. Budou-li tyto předpoklady
naplněny, měly by vlastní náklady obce činit
částku 3 855 180,31 Kč. Fyzická realizace
stavebních prací je předpokládána v období od 1.8.2014 do 30.6.2015. Akce je bezesporu výrazným zásahem do
každodenního života obce, jeho občanů i návštěvníků. Věříme, že však přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků
silničního provozu, zvýší komfort pohybu chodců, cyklistů i řidičů, odstraní bariéry pohybu v řešené oblasti a v
konečném důsledku naplní i celkový globální cíl programového opatření, tedy přispěje ke zvýšení kvality života,
atraktivity obce a zajistí zkvalitnění a dostupnost sociálních služeb, podmínek pro podnikání v území s vysokým
počtem významných objektu služeb a občanské vybavenosti.

Obnova veřejných prostranství ul.Školní a Na Návsi v obci Radslavice
je dalším projektem obce Radslavice, který navazuje, resp. je obsahem záměru na úpravu veřejných prostranství obce a
její komunikační infrastruktury. Byl podán jako poslední možnost čerpání finančních prostředků z osy IV.LEADER
Programu rozvoje venkova ČR, realizovaného prostřednictví MAS Záhoří-Bečva, resp. Moravská brána. Žádost byla
uplatněna v 5.výzvě v květnu 2013. Po kontrolách a doplnění byla v
prosinci 2013 se Státním zemědělským intervenčním fondem
podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR. Obsahem projektu je předláždění chodníku části ul. Na Návsi a
Školní od parku u Pomníku Svobody po křižovatku silnic II/434 a
III/43417 Radslavice - Sušice - Pavlovice u Přerova ve stávajících
šířkových poměrech, nákup a osazení mobiliáře, výměna 1 ks svítidla
VO, výsadba 4 ks stromů a zakoupení zametače. Celkové náklady
projektu jsou vyčísleny na 1 160 869,- Kč, způsobilé náklady činí 959
396,- Kč, nezpůsobilé náklady jsou ve výši 201 473,- Kč a dotace je v
dohodě stanovena na 805 892,- Kč. V přípravě akce se dvakrát
nepodařilo vybrat organizátora výběrového řízení na zhotovitele stavby, takže je nyní VŘ organizováno společně pro
tuto akci i akci Revitalizace návsi obce Radslavice. Stavební práce by měly být dokončeny v listopadu letošního roku.
Informace pro občany Vodné a stočné - V době od 2.4. do 8.4.2014 proběhl odečet stavu vodoměrů za období
1/2014 – 3/2014. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve
dnech 23.4. – 14.5.2014. 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
pronájem obecních pozemků.

Svoz domovního odpadu-termíny svozu v roce 2014: 11.4., 2.5., 23.5., 13.6.,
4.7., 25.7., 15.8., 5.9., 26.9., 17.10., 7.11., 28.11., 19.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2014 – sobota 10.00-11.30 hod.: 12.4., 3.5., 24.5., 14.6., 12.7.,
9.8., 6.9., 4.10., 25.10. 15.11., 13.12.
Sběr nestandardního a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 26.dubna 2014 v době od 9,00 do 10,00hod.
Do velkoobjemových kontejnerů ve dvoře OÚ můžete odevzdat podlahové krytiny, lepenky, koberce, matrace,
polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty. Mobilnímu svozci před OÚ pak staré barvy, ředidla, mořidla, spreje, štětce
a nádoby se zbytky barev, chemikálií, baterie všech druhů, zářivky, výbojky, prostředky na ochranu rostlin, oleje a
hadry znečistěné olejem a jinými nebezpečnými látkami, televizory, rozhlasové přijímače a jejich součásti, další
elektrotechnické přístroje, ledničky, mrazničky a pneu za poplatek a to z osobních automobilů za 20,-Kč a 100,-Kč za
pneu z nákladních aut a z traktorů, všechny bez ráfku. Žádáme spoluobčany, aby bez přítomnosti pracovníka OÚ žádný
odpad před budovu Obecního úřadu neodkládali.
Biologicky rozložitelný komunální odpad /BRKO/ – výdej kompostérů KOMP 740 PREMIUM do domácností byl
ukončen. Velké kontejnery na BRKO budou na stejných stanovištích jako v loňském roce rozmístěny v pátek
9.5.2014, první svoz se pak uskuteční v pondělí 12.5.2014 a následně 2x v týdnu vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žádáme
spoluobčany, aby do kontejnerů odkládali jen materiál, který do nich patří a v případě, že jsou naplněny, neodkládali
další materiál vedle nich.

Tříkrálová sbírka 2014. V sobotu 8. ledna 2014 probíhala v Radslavicích již tradiční Tříkrálová sbírka, při níž byla
letos vybrána částka 28.509,-Kč. Celkově se v letošním roce koledovalo v Přerově a 35 okolních obcích a výtěžek činí
724.232,-Kč. Celá částka byla odeslána na sbírkový účet Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se do Přerova
vrátí 65% této částky. Oblastní charita Přerov použije tuto částku na pomůcky pro paliativní péči, pro domácí
hospicovou péči a rovněž na přímou pomoc rodinám v nouzi a podporu charitních projektů. Oblastní charita Přerov i
Obec Radslavice tímto děkují všem koledníkům pod vedením Václava Šenka, Jarmily Svozílkové a Petra Prinze, kteří
sbírku organizovali, i dárcům, kteří přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Nařízení obce č.1/2014 – Tržní řád Rada obce Radslavice se na svém zasedání dne 25.března 2014 usnesla vydat na
základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení obce č.1/2014 – Tržní řád. Předmětem úpravy tohoto nařízení je s platností od 1.4.2014 zákaz podomního
prodeje na území obce Radslavice s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel obce.
Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez
předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou prodejci (fyzickými osobami či zástupci
právnických osob) provozovány obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo objektů sloužících k rekreaci. Kontrolu
dodržování tohoto nařízení provádí pověření zaměstnanci obce zařazení do Obecního úřadu Radslavice. Za porušení
zákazu stanoveného tímto nařízením lze uložit sankce dle zvláštních právních předpisů.

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti svátku sv. Floriána autobusový zájezd na sv.Hostýn, který se
uskuteční v sobotu 26.dubna 2014. Odjezd od čekárny v 8.30 hod. Přihlášky všech zájemců přijímá p. Václav Kudrna,
Nová 220, do 22.dubna. Děti a mládež do 15-ti let zdarma.
Branně sportovní dopoledne Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne.
Sraz na střelnici ve čtvrtek 8. května 2014 v 9.00 hodin. Pro mládež a dospělé, ženy i muže je připravena tradiční
soutěž ve střelbě z malorážky vleže. Mládež a děti vyzkouší svou dovednost v soutěžích ve střelbě ze vzduchové pušky
a v řadě dalších soutěží. Pro povzbuzení k velkým výkonům a dobré náladě jsou připraveny zajímavé ceny a bohaté
občerstvení.
Pietní akt, konaný u příležitosti ukončení II.světové války, se uskuteční ve čtvrtek 8.května 2014 na místním hřbitově
od 19,30 hodin. Tradiční následný táborák se v případě příznivého počasí tentokrát uskuteční v areálu školní zahrady
až v pátek 9.5.2014.
Okrsek Pavlovice je v letošním roce pořadatelem sportovní soutěže hasičských družstev okrsků Pavlovice a
Prosenice. Akce se uskuteční v sobotu 10.května od cca 10 hod. ve sportovním areálu TJ Sokol Pavlovice.
V sobotu 31.května pořádá Klub aktivních důchodců odpolední Den pro děti. V prostorách školní zahrady bude pro
děti a mládež připraven bohatý program her a soutěží. Pro dětské účastníky, ale i jejich rodičovský či babičkovský
doprovod bude připraveno tradiční občerstvení.
Hry Mikroregionu Pobečví se v letošním roce uskuteční v sobotu dne 7.června 2014 v Grymově. 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. Podrobnější
informace před akcí na plakátech a webu obce.
V sobotu 14.června se v prostorách školní zahrady uskuteční táborák. Na příjemné posezení s občerstvením za
praskotu plápolajícího ohně zve pořádající Klub aktivních důchodců.
18.Cyrilometodějské slavnosti se letos konají ve dnech 3.7. – 6.7.2014 a hlavními spoluorganizátory jsou SPZŠ s
Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, slavící 230.výročí založení školy a 130.výročí postavení
školní budovy v Radslavicích. Slavnosti zahajují ve čtvrtek 3.7. slavnostním zasedáním ZO, které bude zakončeno
divadelním představením. V pátek 4.7. slavnosti pokračují taneční zábavou ve sportovním areálu TJ. Sobota je ve
znamení oslav ZŠ a SMŠ Radslavice, které dopoledne zahajuje „Dnem otevřených dveří“, odpoledne následuje
vystoupení žáků ZŠ pro rodiče i veřejnost, pokračuje zábavným odpolednem pro děti, vše ve sportovním areálu TJ
Sokol a den bude zakončen fotbalovým zápasem hasičů SDH Radslavice a družební OSP Chrzelice z Polska. V neděli
dopoledne se uskuteční slavnostní mše svatá a odpoledne pak v areálu TJ Sokol proběhne již 14.Hasičské odpoledne,
v rámci něhož se uskuteční soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí.

V rámci školních výročí bude uspořádána výstavka společných školních fotografií a dalších školních
historických materiálů. Žádáme proto občany o zapůjčení historických fotografií a dalších dokumentů či
jiných artefaktů z jejich rodinných archivů vážících se ke školství v obci. Materiály lze předat ve škole či na
OÚ, kde budou buď ihned naskenovány či zkopírovány nebo proti podpisu převzaty do zápůjčky. Podělte se
se svými spoluobčany o krásné vzpomínky!
Nabídka operního a operetního souboru Moravského divadla Olomouc Noc na Karlštejně – romantický
muzikál plný známých a oblíbených melodií mohou senioři z Radslavic zhlédnout v Moravském divadle Olomouc.
Mimořádné představení pro seniory s 50 % slevou na vstupném se bude konat 2. října 2014 ve 14.00 hodin. Vzhledem
k tomu, že podmínkou pro tuto slevu je účast minimálně 40 seniorů (60 let a více) z Radslavic a objednávka lístků co
nejdříve – nejpozději 15. května, je nutno aby se zájemci přihlásili a současně předali peníze na vstupné a dopravu
nejpozději do 23.dubna. Přihlásit se můžete v knihovně u paní Lady Veselé, na OÚ u paní Kučerové nebo u paní

Navrátilové. V případě dostatečného zájmu budou 24. dubna lístky objednány a zajišťována doprava. Cena lístků a
příspěvku na dopravu se řídí cenovými pásmy hlediště a je následující: I. pásmo – přízemí 1. až 4.řada – 225 Kč,
II. pásmo - 210 Kč, III. pásmo - 185 Kč. Plánek hlediště bude k dispozici na OÚ i v knihovně. V případě malého
zájmu Vám budou peníze vráceny nejpozději 5.května 2014.

Poděkování
Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům školy, kteří se podíleli na přípravě školního plesu. Také těm, co
věnovali dárky do tomboly, zakoupili si vstupenky. Dále všem, kteří svou účastí na plese podpořili tuto akci a tím i
děti, pro které to děláme. Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas nebo suroviny na pečení výborného občerstvení.
Speciální poděkování patří paní Janáčkové za luxusní dort a roládu, výboru SPZŠ a předsedovi panu M. Zlámalovi za
vzornou organizaci plesu.
Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy
Zastupitelé obce a Klub aktivních důchodců děkuje žákům a pedagogům Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy
za krásně nacvičené vystoupení předvedené při letošním březnovém Setkání důchodců. Všem účinkujícím posílají
velkou Jedničku s hvězdičkou.

Šikulové z Radslavic
Začátkem října navštívil štáb ostravského studia České televize naši školu,
aby zde natočil jedno z mnoha pokračování oblíbeného seriálu pro tvořivé děti
nazvaného Šikulové. Ve druhé polovině listopadu pak všichni pravidelní
diváci tohoto oblíbeného pořadu mohli zhlédnout, jak naše děti skvěle
prezentovaly, že opravdoví šikulové jsou. Ostatně zanedlouho potvrdily své
kvality znovu, když spolu s paními učitelkami nacvičily a uspořádaly vánoční
besídku, jejíž diváci z řad rodičů, příbuzných a přátel školy ve čtvrtek 12.
prosince do posledního místa zaplnili sál místní sokolovny. Naši šikulové
však neusnuli na vavřínech a hned 17. prosince pozvali všechny zájemce o
vánoční tvoření na tradiční vánoční dílny do školy. Po krátkém úvodním
programu, o nějž se postarali žáci druhé třídy, se účastníci rozešli do pěti „dílen“, aby v závěru projektového dne
umístili své vlastnoručně vyrobené svícny a beránky z keramiky, dekorativní aranžmá z větviček, betlém, přáníčko a
anděla z březového špalíčku na výstavku v prostorách školy. Následující Den otevřených dveří pak umožnil i ostatním
obyvatelům Radslavic přesvědčit se o oprávněnosti titulu, který nám už v říjnu Česká televize přidělila a na
vchodových dveřích naší školy potvrdila nálepkou ŠIKULOVÉ.
Žáci a učitelky ZŠ a SMŠ Radslavice

Činnost Klubu aktivních důchodců v Radslavicích.
Náš klub zahájil svou činnost akcí pro zdraví, a to Novoročním výšlapem na Helfštýn v počtu 17 členů. I přes nepřízeň
počasí nechyběla dobrá nálada. Začátkem ledna jsme zorganizovali večírek, který byl opět veselý a zúčastnilo se ho
51 členů. Poděkování patří všem, kteří se umí bavit, ale také umí pobavit i ostatní. V polovině ledna jsme připravili
pro veřejnost ukázku zhotovování ozdob z marcipánu. Hned další měsíc jsme pořádali v Domě hasičů cestopisnou
přednášku o Izraeli. Po této zemi nás prováděla a se spoustou zajímavostí seznámila paní ing. H.Patočková. Obě akce
byly hojně navštíveny a zúčastnily se jich také ženy se sousedních obcí, které chtějí s námi spolupracovat. Ve čtvrtek
6.3.2014 jsme uspořádali akci s názvem Vzpomínka na MDŽ. Byly pozvány ženy, které se našich akcí zúčastňují.
Všichni jsme zavzpomínali na to, jak jsme dříve slavili na svých pracovištích. Pobavili jsme se i tentokrát soutěžemi a
tancem. Naší náplní není jen činnost kulturní, ale také sportovní. V lednu a v únoru jsme hráli 2x bowling v Přerově.
Poprvé nás hrálo 19 a podruhé 25 členů našeho klubu. Výsledky byly různé, ale nálada skvělá. Na podzim akci
zopakujeme. Cyklovýlety a pěší vycházky jsme zahájili brzy, protože bylo krásné počasí. Nadále v nich budeme
pokračovat. Kavárnička nyní bývá převážně 1x za 14 dní (ve čtvrtek) v Domě hasičů.
Děkuji všem, kteří pomáhají v naší organizaci a zvláště těm, kteří se nebojí ukázat před veřejností, že také něco umí.
Marta Bouchalová

Včelí háj v Radslavicích
Všeobecně se ví, že bez včel bychom se nedočkali pořádné úrody – sklizeň ovoce i zeleniny je na nich závislá víc, než
se zdá. Medonosné rostliny poskytují včelám pastvu v období, kdy přestanou kvést ovocné dřeviny. Bez nadsázky lze
přijmout tvrzení, že včelám vděčíme za každé třetí sousto: tyto neúnavné dělnice opylují více než osmdesát procent
všech kulturních plodin. Z iniciativy místních včelařů - Stanislava Bouchala a po konzultaci s Františkem Bařinou a
Ladou Kuklovou - byla k realizaci Včelího háje doporučena lokalita kolem vodního zdroje za mlékárnou a areálem
zem. akciovou společností, která je ve vlastnictví obce. Náš hájek byl zpracován projektantkou Hanou Bělařovou.
Máme zde navrženy k výsadbě včelařsky významné dřeviny, keře a trvalky.
Realizace byla rozdělena do dvou etap:
I.etapa: Výsadba 32 ks okrasných stromů, 6 ks ovocných stromů, 12 ks keřů a 20 ks bylin. Založení kvetoucí louky a
rozdělení plochy na pravidelně sečené úseky.
II.etapa: Na daném pozemku jsou navrženy výchovné a vzdělávací plochy související s tématem včelařství.
Plocha bude pomyslně rozdělena na 3 části, které se vymezí pouze jiným způsobem údržby stávající travnaté plochy
1. vstupní se stojanem na kola
2. pro hru i odpočinek s hracími prvky a lavičkami
3. naučná a vzdělávací s informační tabulí k životu včel, popiskami stromů, keřů a bylin, hmyzími domečky atd.

V přípravné fázi Obec Radslavice zajistila projednání změny využití území z orné půdy na louku a dne 25.3.2014 jsme
ze Stavebního úřadu obdrželi rozhodnutí o jejím povolení.
Současně probíhala jednání s Agenturou ochrany přírody v Olomouci o možnosti finanční dotace na výsadbu stromů,
keřů a bylin. Celý náš záměr je mimo nastavené dotační tituly a byli jsme upozorněni, že pokud přesto zkusíme požádat
o dotaci, bude o ní rozhodovat Praha a mohou být použity jen velmi malé stromky. Část nákladů na výsadbu je
neuznatelná.
Po zvážení všech okolností Rada obce Radslavice dne 25.3.2014 rozhodla, že realizaci I.etapy – výsadby, budeme řešit
komunitně (společně) svépomocí pod odborným vedením zahradníka Rudolfa Učíka. Výsadba je připravována a
organizována na 26.4.2014 od 14.30 hodin za areálem zemědělské akciové společnosti. Pokud máte zájem pomoci
s výsadbou, sdělte to M. Harnové na mobil 737520886.
Na druhou etapu je zpracován záměr a Obec Radslavice hledá zdroje v dotačních titulech.

Metropole Olomouc informuje o dění na Hané
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc.
Webové stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve městě, dojíždějí do něj z okolí, případně Olomouc považují
za přirozené centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech
hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit nazvaný „Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr
z černé kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také souhrn kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž
patří například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční úřad a katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam
mateřských, základních, středních a vysokých škol včetně telefonů a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak
objevují na Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí
se k odběru novinek přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na adresu redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne
prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná
akce není tak malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát na portálu Metropole Olomouc.

Radslavská přilba
V sobotu 29.března 2014 byl odstartován již 13.ročník noční soutěže hasičské
všestrannosti Radslavská přilba. Svou záštitu nad ním převzal hejtman
Ol.kraje Ing.Jiří Rozbořil, který se také osobně zúčastnil odpolední části
soutěže. Olomoucký kraj na pořádání akce poskytl finanční příspěvek. Své
znalosti, zkušenosti a připravenost k plnění náročných úkolů přijelo do
Radslavic prověřit sedmadvacet hasičských družstev. Sedm z nich byly
zahraniční účastníci. Slovenská republika byla zastoupena soutěžními družstvy z Raslavic, Sveržova a Zlatého, Polsko
reprezentovali strážáci z Chrzelic, Zieliny, Rzymkovic a Komprachczic. Velkou devizou celé akce bylo hezké počasí.
Pro účastníky akce pořadatelský sbor hasičů z Radslavic připravil za účinné pomoci HZS Olomouckého kraje,
územního odboru Přerov okolních sborů z Pavlovic u Přerova, Šišmy, Tučína, Buku, Lazník, Radvanic, Oseku nad
Bečvou a Sušic 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. Ta startovala po
slavnostním zahájení, při kterém soutěžící i diváky
kromě hejtmana Ol.kraje pozdravili ředitel HZS Ol.kraje
plk.ing.Karel Kolářík a ředitel HZS Ol.kraje, územního
odboru Přerov plk.ing.Miroslav Čoček. Štafeta proti
předchozím ročníkům zaznamenala celkem radikální
proměnu překážek. V cestě závodníkům tak na zhruba
60-ti metrovém okruhu stály 1,5m vysoká bariéra,
hammer box, barely s vodou, trubní tunel, zalomená
kladina, bariéra s oknem, překážky přeskoč – podlez přeskoč, ale zejména lešeňová věž, z níž skluzem dolů
svůj úkol začínali a výstupem na ni po provazovém žebříku končili. Noční část startovala se zpožděním v 20.15 hod.
hvězdicově na všech 15-ti stanovištích současně. Nočními disciplínami byly 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 různé překážky, stavba povodňové hráze, vytvoření základních opatření a
poskytnutí první pomoci zraněné osobě při dopravní nehodě, vodorovný traverz, sebejištění a slanění z cvičné věže,
záchrana osoby z přelivu vodní nádrže, bojové rozvinutí do podzemí s vyhledáním zraněné osoby, terénní překážková

dráha, sání vody z podzemního zdroje s ejektorem, ruční doprava vody, hasičská osmisměrka a zrychlený přesun s
vybavením podle cvičebního řádu. Večerní opožděný start, rekordní mezinárodní účast a z ní vyplývající jazyková a
orientační bariéra některých týmů, přinesla plnění posledních disciplín již za ranního světla a vyhlášení výsledků za
svitu slunce. Velkou vyrovnanost a minimální rozdíly v bodovém zisku k naší malé radosti ukázala chyba při
zpracování výsledků jedné z disciplín u pěti týmů, která znamenala změnu pořadí u čtrnácti soutěžních družstev. To se
však netýká domácího vítězného týmu, který z více než třicetibodovým rozdílem vyhrál celkem suverénně a do
historických tabulek si zapsal již třetí vítězství v této soutěži. Díky podpoře sponzorů tak byli členové radslavského
týmu "korunováni" nejen přilbou - cenou RP, ale i nejnovější přilbou Dräger HPS 7000. Druhou příčku obsadil - se
čtyřmi vítězstvími v soutěži nejúspěšnější tým celé historie soutěže - SDH Dřevohostice, na třetím místě skončili naši
přátelé se slovenského Sveržova. Vítězem však byl zcela jistě každý z účastníků soutěže, který se dokázal vypořádat
s nástrahami trati a dorazit do cíle.
Poděkování pořadatelů patří všem spoluorganizátorům, kteří pomohli zabezpečit kontrolní stanoviště, poskytli
materiálovou či osobní rozhodcovskou pomoc a firmám ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o., DEVA F-M s.r.o.,
Dräger Safety s.r.o., EUROLAMP s.r.o., Holík International, s.r.o., JaGa s.r.o., Prabos plus a.s., SEAL-navijáky s.r.o.,
Somati system s.r.o., Věra Hevrová-Agama Zlín a ZAHAS, s.r.o., které finančně či věcně konání soutěže podpořily.
Více na www.radslavice.cz/hasici.
Stanislav Jemelík, starosta sboru

Rozpis fotbalových soutěží – jaro 2014
I.B tř. - skupina A - jaro 2014
Ne 6.4. Radslavice Kostelec
Ne 13.4 Býškovice Radslavice
Ne 20.4. Radslavice Pivín
Ne 27.4. Tovačov Radslavice
Ne 4.5. Radslavice Plumlov
So 10.5. Brodek u Př.- Radslavice
Ne 18.5. Radslavice Vrchoslavice
So 24.5. Nezamyslice- Radslavice
Ne 1.6. Radslavice Mostkovice
Ne 8.6. Radslavice Všechovice
Ne 15.6. Koj/KovalovB- Radslavice

odjezd
15,30
10,15
16,00
16,00
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30

9,00auta
14,30auta
15,00auta
14,45bus

15,00bus

So
So
Ne
So
So
So
So
So
Ne
So
So

OS skupina B - jaro 2014
29.3. Poštát
- Radslavice
5.4. Radslavice - Drahotuše
13.4. Jezernice - Radslavice
19.4. Radslavice - Hor.Nětčice
26.4. Bělotín B - Radslavice
3.5. Radslavice - Skalička
10.5. Do.Nětčice - Radslavice
17.5. Radslavice - Lazníčky
25.5. Černotín - Radslavice
31.5. Radslavice - DomaželiceB
7.6. Radslavice - Žákovice

15,30
15,30
10,00
16,00
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30

odjezd
9,00
8,45
15,00
15,15
15,00
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Přihlášeni:

Narození:

Vyňuchalová Pavlína, Nikol, Na Návsi 81
Plško Dušan, V Zahradách 276
Krutil Jiří, Radka, Lenka, Adéla, Jan, Příčná 333
Radová Kateřina, Slaměníkova 39
Učík Rudolf, Veronika, Na Návsi 329

Dýmalová Michaela, Dolní 133
Vavruška Aleš, V Zahradách 264
Richter David, Slaměníkova 36
Štičková Ella, Slunečná 342
Kroščen Erik, Na Návsi 103
Sušeň Matouš, Na Návsi 12
Wieczoreková Monika, Na Návsi 103
Hoffmann Petr, Příčná 257
Jiříková Daniela, Sabina, Široká 241

Odhlášení:

Vybíralová Lucie, Slaměníkova 44
Vanderková Pavlína, Příčná 255
Mazánová Veronika, Slaměníkova 96
Hradilová Veronika, Školní 2
Úmrtí:
Horvátová Kristýna, Na Návsi 103
Kuběna Jiří, Přerovská 196
Kroščen Erik, Na Návsi 103
Kundrátová Anna, Slaměníkova 85
Neckařová Kristýna, Adam, Školní 111
Cagaš Vlastimil, Na Návsi 16
Hrbáček Zdenek, V Zahradách 300
Lakomá Milada, Dolní 22
Hradilová Miroslava, Nová 213
Vdaly se, oženili se:
Složil Stanislav-Jana Mezihoráková, Na Návsi 11
Lon Vladimír, Na Návsi 14
Suchánek Jiří - Kutějová Lenka, Přerovská 164
Váňa Josef, Přerovská 167
Kovač Pavel - Stoklásková Martina, Přerovská 165
Petr Tomáš - Padalíková Hana, Dolní 117
Rada František - Černá Kateřina, Slaměníkova 97
Vaculík Vladimír - Tušková Jana, V Zahradách 301
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