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Toto číslo vyšlo v říjnu 2014
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO V úterý 30.září 2014 se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva obce ve volebním
období 2010-2014. V souladu s navrženým programem starosta v prvním bodě rekapituloval činnost obce a
úřadu za období od minulého zasedání. Informoval o splnění úkolu uloženého radě obce ve věci dražby
pozemků v k.ú.Pavlovice u Přerova, z nichž některé jsou předmětem zájmu obce Radslavice. Následovaly
informace o stavu a postupu rozpracovaných projektů (16) a přípravy plánovaných akcí obce (6). Jejich objem
je značný a komplikace v majetkoprávních, finančních a administrativních záležitostech znesnadňují hladký
průběh realizace či neumožňují jejich úplné ukončení, nemluvě o monitoringu dokončených akcí v době
udržitelnosti. Z pozitivních informací uvedu prominutí vratky dotace a odvodu penále na akci „Regenerace
plochy místního hřbitova a aleje v obci Radslavice“, kvalitu a postup prací na akci
„Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na Návsi v obci Radslavice“, průběh projektu „Snížení imisní
zátěže na území obce Radslavice", rekonstrukci hrobu Fr. Slaměníka či všechny aktivity projektu „Včelí háj".
Komplikace naopak převládání při dokončení akce „Vybudování cyklostezky Radslavice - Sušice v trase
Jantarové stezky", při realizaci projektu „Revitalizace návsi obce Radslavice" či marná snaha o prodej
plynárenských zařízení. V další části zprávy to byly informace o smluvních závazcích obce a provozních
záležitostech. Jmenovitě zmíním účast obce v elektronické dražbě na dodavatele energií pro období 2015-2016,
schválení zápisů do kroniky obce za období 2009-2011, smlouvy k řešení veřejné autobusové dopravy,
poskytnutí příspěvků organizacím v sociální oblasti či přijatá rozpočtová opatření obce. Závěrem připomněl
zásadní události uplynulého období, např. rozsáhlé investice do dopravních staveb, klíčové rozhodnutí o
připojení na skupinový vodovod Přerov, aktivity při výsadbě zeleně, zapojení do programu zateplování,
zavedení úplné separace TKO či pokračování oprav místních památek. Období provázela zvýšená stavební
aktivita v oblasti výstavby RD, a to nejen v lokalitě Příčná. Příkladné vzepjetí sounáležitosti občanů, spolků a
obce pak stálo za mimořádným úspěchem obce v soutěži Vesnice roku 2012. V dalším bodě zastupitelstvo
odsouhlasilo rozpočtové opatření č.7/2014 a závěr tradičně patřil majetkoprávním záležitostem. V nich
zastupitelé schválili smlouvu o příspěvku Ol. kraji pro zabezpečování veřejné autobusové dopravy od roku
2015, smlouvu umožňující přípravu a výstavbu chodníku Přerovská-Nová, nájemní smlouvu na plynárenská
zařízení. Největší diskuzi se nakonec těšilo schválení příspěvku na opravy kostela sv.Josefa. Z diskusních
příspěvků nutno vzpomenout vystoupení pana Masaře se zásadní kritikou a nesouhlasem s akcí „Revitalizace
návsi obce Radslavice" v prostoru mezi RD 139, 75, 74 a Radslavickým potokem.
Informace pro občany

Ve středu 5.listopadu 2014 se v Domě hasičů uskuteční ustavující zasedání
zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018. Zvolení členové ZO složí
zákonem předepsaný slib a zvolí nové představitele obce. Začátek v 18.00 hod.
Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2.pol. 2014 - sobota 10.00-11.30 hod.: 15.11.,
13.12.
Svoz domovního odpadu-termíny svozu 2.pol. 2014: 7.11., 28.11., 19.12.
Změna tel. spojení na obecní úřad - v souvislosti s přechodem k jinému operátorovi došlo cca od května 2014
ke změně telefonního spojení na obecní úřad. Pro všeobecnou komunikaci je určeno tel. číslo 724193800, v
konkrétních požadavcích lze využít telefonní a emailové kontakty na jednotlivé pracovníky uvedené na webové
stránce obce.
Vodné a stočné - Hotovostní úhrada vodného a stočného za toto období bude vybírána na OÚ ve dnech 27.10. –
7.11.2014. Var. 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 11/2013 – 10/2014 a další poskytnuté služby. Případně lze
doplatit i všechny předchozí nedoplatky.
Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu /BRKO/ - poslední termín svozu BRKO se uskuteční ve
čtvrtek 6.listopadu 2014.
Mikulášská nadílka - Obec Radslavice a obecní knihovna pořádají v pátek 5. prosince 2014 od 17 hod. v
prostoru u kostela slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou. Mikuláš a andělé
obdarují děti dárečky. Poukázky na dárkové balíčky lze zakoupit do soboty 15. listopadu 2014 na obecním
úřadě nebo v knihovně. Cena balíčku je 100,-Kč. Radslavické děti do 15 let dostanou poukázky za dotovanou
cenu 50,- Kč.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Sociální komise ve spolupráci s Diakonií Broumov provede v pátek 5. prosince od
14 do 16 hod. v Kulturním domě – vchod do bývalého kina - HUMANITÁRNÍ SBÍRKU dámského, pánského a
dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek, dále nádobí bílého i černého, sklenic – vše jen
funkční, peří, peřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Z ekologických důvodů nelze vzít: obnošené
boty, kožichy, elektospotřebiče.
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Radslavice, konaných ve dnech 10. a 11.října 2014
Počet voličů v seznamu
916
výsledek volebních stran
účast ve volbách
486
název
počet hlasů počet mandátů
% účasti
53 %
KDU-ČSL
2 397
6
počet odevzdaných platných hl.lístků 485
SNK - RADSLAVICE 2014
3 678
9
počet odevzdaných platných hlasů 6 075
Zvolení členové ZO Radslavice:
Volební strana KDU-ČSL: Jarmila Svozílková (232), Ivana Kotulková (225), Jiří Vyňuchal (222), Věra Gelová
(213), Stanislav Lukáš (201), Mgr.Petr Prinz (185).
Volební strana SNK – RADSLAVICE 2014: Josef Hrdlička (306), Jiří Vyňuchal (287), Miroslav Padalík
(280), Mgr.Lucie Navrátilová (261), Marcela Tichá (238), Věra Haluzíková (259), Ing.Leoš Janáček (264),
Martin Klar (257) Pavel Složil (251).
Náhradníci členů ZO Radslavice:
KDU-ČSL: Jiřík František (133), Bc.Veronika Gelová(140), Ing.Jana Složilová(142), Antonín Lukáš(112),
Martin Mrázek(129), Marie Dýmalová(133), Pavel Vybíral(111), Barbara Hoffmannová (114), Václav
Šenk(105).
Vol.strana SNK – Radslavice2014: Karel Červinka(210), Zdenka Steinerová(156), Dana Valešová(158), Martin
Kudrna(268), Ing.Svatava Radová (233), Petr Kuban(250).
Zvoleným členům blahopřejeme, doufáme, že jsou připraveni ve prospěch obce intenzivně pracovat, k čemuž
jim přejeme hodně zdraví a tvůrčích sil.
Hrob Františka Slaměníka - v neděli 5.října se na Městském
hřbitově v Přerově uskutečnil pietní akt u nově
zrekonstruovaného hrobu Františka Slaměníka - nejnovější
místní památky obce. Ta si tak po letech opět intenzivněji
připomněla svého nejvýznamnějšího rodáka a po 95-ti letech
obnovila místo jeho posledního odpočinku. Zdařilou
rekonstrukci provedl místní kamenický mistr Milan Sušeň,
finančně ji podpořilo Statutární město Přerov. Po 19-ti letech se
na akci obce také sešla významná skupina potomků Františka
Slaměníka, která následně společně navštívila expozici Muzea
Komenského v Přerově a někteří absolvovali i prohlídku naší obce. Zájem potomků a nově nastartovaná
spolupráce s Muzeem může být v dalším období předpokladem nových aktivit prezentace obce Radslavice.
Včelí háj v Radslavicích
V letošním roce chci již podruhé vás, občany Radslavic, informovat o výstavbě Včelího háje. Dnešní článek
bude v prvé řadě bilanční. Již víte, že z iniciativy zaníceného včelaře Stanislava Bouchala a po konzultaci
s Františkem Bařinou a Ladou Kuklovou byl k vybudování Včelího háje využit obecní pozemek v okolí
vodního zdroje za mlékárnou.
Nejprve jsme oslovili projektantku Hanu Bělařovou a nechali si zpracovat projekt. Následně proběhlo několik
jednání s Ministerstvem životního prostředí a s Agenturou ochrany přírody k zajištění finanční dotace. Jejich
podmínky požadující např. výsadbu malých stromků,
v podstatě jen proutků, byly pro nás nepřijatelné. Po zvážení
všech okolností se Rada obce Radslavice dne 25. 3. 2014
rozhodla, že realizaci první etapy výsadby uskutečníme
svépomocí, pod odborným vedením profesionálního
zahradníka Rudolfa Učíka. Dne 26. 4. 2014 jsme za účasti
veřejnosti vysadili včelařsky významné dřeviny, keře a trvalky,
celkem 42 okrasných stromků, 6 ovocných stromů a 20 keřů.
Žáci základní školy společně s klubem důchodců vysázeli
přibližně 100 bylin a květin, které věnovali sami občané.
Založili jsme asi cca 300 m2 kvetoucí louky. Plánuje se, že se

bude kosit jedenkrát ročně, aby měly včely stále dostatek potravy. Ostatní plochy se budou kosit častěji.
Druhá etapa výstavby byla podmíněna získáním podpory z Olomouckého kraje. Po opakovaných jednáních se
zástupci kraje bylo koncem června o podpoře rozhodnuto kladně a mohli jsme pokračovat v realizaci projektu.
Cílem bylo doplnit háj o hrací prvky pro děti a o mobiliář pro
relaxaci návštěvníků háje. Z prostředků Olomouckého kraje
bylo uhrazeno 8 herních zařízení pro děti, především
takových, které podporují jejich pohybové dovednosti.
Včelí louka není ovšem určena jen k podpoře chovu včel, ale
má také naučný a vzdělávací účel. Proto na ní byly umístěny
informační tabule, které poskytují podrobnější výklad o
životě včel, o jejich chovu. Naleznete tam také informace o bylinách zvláště přínosných pro užitkovost včelstev.
Nezapomněli jsme ani na tzv. hmyzí domečky pro včely samotářky a další druhy užitečného hmyzu a na ukázky
včelího plástu a úlu. Ve spolupráci s mateřskou a základní školou se budou na podzim a na jaře také konat
přednášky o životě včel a o jejich významu pro přírodu. První přednáška ve škole je připravována na 3.
listopadu 2014. Přednášet bude včelařka paní Lada Kuklová. Byl také zakoupen skleněný úl (smluvně jeho
provoz zajišťuje rovněž paní Kuklová). Po jeho zabydlení budou mít děti možnost sledovat v něm život včel.
Navzdory nepřízni počasí byl včelí háj 1. 10. 2014 slavnostně otevřen. Za účasti občanů hájek slavnostně
otevřel i náměstek krajského úřadu Olomouckého kraje pan Michal Symerský a paní senátorka Jitka Seitlová.
Na programu se podíleli žáci naší školy a pan Karel Lukáš. Byly přitom vysazeny další tři stromy – kaštan,
jeřabina a klokoč, které obci darovala paní Milada Bařinová.
Jistě vás bude také zajímat jaká je rámcová finanční bilance celé akce:
 Tím, že jsme provedli řadu prací svépomocí, ušetřili jsme až 50 % ceny, kterou by za výsadbu stromů,
keřů a bylin a za úpravu louky účtovala odborná firma.
 Při komplexní zakázce osazení herních prvků, informačních tabulí a mobiliáře bychom zaplatili o 40 50 % více. Na jednotlivé prvky byla vyjednána 30 - 35% sleva. Obec také využila svou tabuli a
zaměstnanci obce některé prvky sami osazovali.
Považuji za nezbytné poděkovat všem, kdo se na celé akci podíleli, jmenovitě děkuji panu Učíkovi za odborné
rady a pomoc při výsadbě, děkuji tímto manželům Chrástkovým a Ludmile Lukášové, kteří přes léto chodili dle
potřeby hájek zalévat a zajistili, že nám neuschla jediná bylinka, natož stromek. Děkuji také paní Miladě
Bařinové za poskytnuté stromy a keře. Děkuji manželům
Kudrnovým za poskytnutí keřů rakytníku.
Děkuji také panu Přikrylovi, stolaři ze Sušic, za laskavost a
vstřícnost při výrobě hmyzích domků, posezení a
doplňujících prvků. Děkuji ředitelce ZŠ a SMŠ paní Elišce
Petrášové, paní učitelce Jitce Blažkové za příkladnou práci
s dětmi v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, dále
paní učitelce Holubkové a paní Černoškové za zpracování
keramického vývojového včelího plástu. Děkuji panu Karlu
Lukášovi za velmi příjemné doplnění kulturního programu
při slavnostním otevření louky dne 1. 10. 2014. Děkuji panu
Vaculíkovi, včelaři z Kozlovic, za poskytnutí ukázkového
včelího úlu. Děkuji paní Ladě Veselé za fotodokumentaci
všech aktivit spojených s realizací projektu. Poděkování vyjadřuji také panu starostovi Stanislavu Jemelíkovi za
čas věnovaný projednávání a uskutečnění celého projektu.
Na závěr děkuji Klubu aktivních důchodců, spolkům i jednotlivým občanům za pomoc a podporu při
vybudování Včelího háje. Doufám, že bude sloužit svému účelu co nejdéle.
Marcela Harnová
Oslavy 230. výročí založení Základní školy a 130. výročí postavení školní budovy v Radslavicích
Prázdniny, tak jako vždy, uběhly velice rychle a mnozí z nás si mohou
postesknout, že snad ani žádné nebyly. Nicméně na začátku nového
školního roku nemůžeme nevzpomenout závěr toho uplynulého.
Ten proběhl ve znamení příprav na oslavy 230. výročí založení naší
školy. O tom, že to byly přípravy vskutku intenzivní, se snad přesvědčili
všichni, kteří se na oslavy dne 5. července přišli podívat. Ať už to byli
čestní hosté – bývalí absolventi a pracovníci zdejší školy nebo široká
veřejnost – rodinní příslušníci našich žáků, či občané Radslavic i
okolních obcí.

Po celý den byly dveře radslavické školy dokořán pro všechny, kteří chtěli zhlédnout výstavky o její historii,
současnosti a aktivitách žáků i pedagogů.
Slavnostní setkání hostů zahájila ředitelka školy a seznámila přítomné se zaměřením a činností školy. Zmínila
se také o investičních akcích uplynulých let. Mezi významnými hosty promluvili pan Vít Ryšánek, rodák z
Grymova a pan farář Artur Górka, který udělil naší škole požehnání.
Po slavnostním obědě už na hosty čekal ve sportovním
areálu bohatý program: vypouštění balónků se vzkazy, děti
ze Slaměníkovy MŠ se předvedly s kouzelným tanečkem
berušek, děti ze ZŠ zatancovaly a zahrály divadlo O tlustém
pradědečkovi. Poté následovalo zábavné odpoledne se
skupinou Balondekor. Ta přítomné pobavila balónkovou
show, diskem, tetováním a sportováním. Na závěr celého
dne zahráli k poslechu i tanci hoši z 5. třídy: DJ - J. Prvý a
M. Zlámalík.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se
do organizace oslav zapojili, ať už to byli žáci, učitelky a
zaměstnanci školy, personál školní jídelny, členové SPZŠ, zaměstnanci obecního úřadu a v neposlední řadě
sponzoři, bez nichž se žádná akce neziskové organizace neobejde. Jmenovitě: PROFISTAV a.s., SPZŠ při ZŠ a
SMŠ Radslavice, IMIT spol. s.r.o., PŘEROVSKÁ KAPITÁLOVÁ spol. s.r.o., pan Libor Zich, pan Ladislav
Hanák, pan Miroslav a Tomáš Padalíkovi s.r.o., Menšík CAR SERVICES s.r.o., Trinom s.r.o.
Závěrem bych chtěla do nového školního roku popřát všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy hodně
zdraví, elánu a dobré nálady do další práce.
Eliška Petrášová, ředitelka školy
Beseda s hasiči V úterý 23.9. 2014 uspořádali hasiči z
Radslavic ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje a
Územním odborem Přerov, besedu se žáky základní
školy. Dětem bylo vysvětleno jaké nebezpečí hrozí při
vzniku požáru, jak případný požár ohlásit nebo jak se
zachovat v případě jiné krizové situace. Dále byly
seznámeny s činností a fungováním jednotky Sboru
dobrovolných hasičů v Radslavicích. Následně si
prohlédly prostory hasičské zbrojnice, techniku a
vybavení jednotky. Některé technické prostředky a
ochranné obleky si mohly i vyzkoušet. Na závěr byly děti
informovány o činnosti kolektivu mladých hasičů a za svou pozornost byly odměněny drobnou sladkostí.
Sportovně střelecký klub Radslavice informuje
9. ročník Ceny Radslavic – střelnice Radslavice, sobota 20.9.2014, soutěž se uskutečnila ve dvou disciplínách.
První disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pušky vleže – 20 ran na 10 m, proběhla na venkovní části střelnice.
Pořadí nejlepších – kategorie do 6 let: 1. Dulanský Fedor 2. Kuklová Julia, 3. Dulanská Petra; kategorie 7 až 10 let:
1. Janek Daniel, 2. Vychodil Martin, 3. Kukla Jindřich, 4. Sléžková Emma, 5. Hradil Tomáš; kategorie 11 až 14 let:
1. Janáček Tomáš, 2. Sléžka Vít, 3. Seidlová Ivana, 4. Sedláčková Anna, 5. Petráš Ondřej.
Druhá disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pistole – 40 ran na 10 m, proběhla v zasedací místnosti střelnice.
Pořadí nejlepších: 1. Janáček Tomáš, 2. Sedláčková Anna, 3. Seidlová Ivana, 4. Petráš Ondřej, 5. Hradil Marek
Pořadatel SSK Radslavice.
Memoriál Ing. Miloslava Johna – Střelnice Olomouc Lazce. Disciplína – vzduchová pistole – 40 ran na 10 m. V
soutěži zařazené do celostátního kalendáře Českého střeleckého svazu bylo umístění střelců Radslavic v kategorie
dorost mladší ročník 2001 a více následující: 2. Seidlová Ivana, 4. Sedláčková Anna, 7. Hradil Marek. V Kategorii
ročník 1998 až 2000 se Janáček Tomáš umístil na 4. místě. Blahopřejeme. Pořadatel SSK Elán Olomouc.
Hlavní partneři přispívající na celoroční sportovní činnost SSK Radslavice – OLOMOUCKÝ KRAJ a OBEC
RADSLAVICE
Partnerská návštěva Raslavice Ve dnech 20. – 22. 6. 2014 se delegace zastupitelů obce pod vedením p. Lady
Veselé a fotbalového oddílu TJ Sokol Radslavice zúčastnila 46. Šarišských slavností písní a tanců v Raslavicích u
Bardějova. Slavnostní zahájení festivalu se uskutečnilo v pátek večer v Domě kultury při příležitosti životního
jubilea nositele tradic F. Kontury. Zároveň byl pokřtěn nový CD nosič Lidové hudby Stanislava Baláže, která je
součástí folklorního souboru Raslavičan. V sobotu se na podiu místního přírodního amfiteátru vystřídaly folklorní
soubory jak ze Slovenska, tak ze zahraničí, mimo jiné Hanák z Troubek. Oslavy pokračovaly i v neděli. Dopoledne
jsme se zúčastnili mše svaté v netradičně řešeném, ale přitom krásném Kostele Narození Panny Marie. Odpoledne

jsme s radslavickou vlajkou prošli vyzdobenou obcí jako součást krojovaného průvodu. Vyvrcholením byl
galaprogram folklorních souborů. S velkým ohlasem zcela zaplněného hlediště se setkalo hlavně vystoupení
dětského souboru z Gruzie a domácího Raslavičanu.
Mezi doprovodné akce patřil i sobotní zápas fotbalových mužstev OFK Raslavice – TJ Sokol Radslavice. Vítězem
pohledného utkání se v poměru 5 : 4 stal domácí tým, který hraje slovenskou čtvrtou ligu.
Po celý pobyt docela přálo počasí. Celkově velmi dobrý dojem podtrhla i tradiční pohostinnost slovenských přátel.
Při rozloučení směřoval náš velký dík za pozvání starostovi Raslavic panu Antonu Lamancovi. Obci Radslavice pak
děkujeme za to, že nám umožnila strávit příjemný víkend u našich východních sousedů.
Vladimír Šindler, předseda TJ Sokol
Projekt přeshraniční spolupráce Rozsah činnosti hasičského sboru v roce 2014 byl zásadně ovlivněn
realizací aktivit společného projektu SDH Radslavice a O.S.P. w Chrzelicich nazvaného „Spolu při sportu i
přípravě na krizové situace“. Jeho cílem bylo nejen zvyšování profesní úrovně
členů obou hasičských sborů a jejich odborné připravenosti na krizové situace a
vzájemné poznávání, ale i společné sportovní klání.
Realizaci projektu odstartovala ve 3.březnovém víkendu dvoudenní společná
odborná příprava členů jednotek. Sobotní program byl zaměřen na práci na vodě a
záchranu osob z havarovaných vozidel. Pod lektorským vedením příslušníků HZS
Ol. kraje se 10 strážáků a 14 hasičů seznámilo nejen při teoretických prezentacích,
ale zejména při praktickém výcviku s úskalími záchrany osob na vodní hladině i z
havarovaných vozidel. Do nedělní části byli členové jednotek rozděleni do tří smíšených skupin, kdy každá z
nich postupně absolvovala výcvik pro zásah v podzemí, v nadzemních podlažích a při stavbě povodňových
hrází. Celá dvoudenní příprava byla završena taktickým cvičením k ověření získaných znalostí při požáru
vícepodlažního objektu, dopravní nehodě a dálkové dopravě vody.
Sobota 12. dubna byla svým způsobem svátkem pro
vybrané řidiče a strojníky obou sborů. V centru
bezpečné jízdy v Ostravě si po krátké teoretické
výuce vyzkoušeli v praxi aquaplaningovou vanu,
krizové brzdění, řešení situací v ledové zatáčce, či
simulaci náhlého smyku vozidla. Při závěrečném
vyhodnocení všichni účastníci obdrželi certifikát o
absolvování kurzu bezpečné jízdy a shodli se na
vysoké přínosnosti akce pro zlepšení svých řidičských
schopností.
Tradiční součástí letošních Cyrilometodějských
slavností byl v neděli 6.7.2014 již 14.ročník soutěže
ručních koňských stříkaček. Naši polští partneři však tentokrát absolvovali v Radslavicích dvoudenní program.
Završením sobotního poznávacího programu byl mezinárodní fotbalový zápas hasičských týmů obou sborů.
Jeho uskutečnění bylo konec konců prvotním impulzem pro sepsání a podání tohoto v pořadí již třetího
společného projektu přeshraniční spolupráce. Konkrétně to byl uznalý obdiv partnerů ke stavu trávníku našeho
fotbalového hřiště a jejich zájem jej vyzkoušet tzv. naostro. Na rozdíl od radslavských hasičů je většina těch
chrzelických aktivními hráči místního fotbalového klubu. Tato skutečnost nakonec převážila ve výsledcích
utkání, i když oba duely byly velmi vyrovnané.
Druhý srpnový víkend vyrazilo 30 členů sboru směr
Chrzelice. Náplní dvoudenní exkurze byla soutěž ručních
koňských stříkaček v Chrzelicích, poznávání okolí obce
našich partnerů a zejména odvetný fotbalový zápas. Před jeho
zahájením jsme si ověřili, že skutečný život je daleko
pestřejší než filmové scénáře. V okamžiku plánovaného
začátku zápasu se přihnala průtrž mračen se silným větrem.
Když byl po 20-ti minutovém odkladu připraven slavnostní
výkop, rozezněla se obcí siréna. Jelikož většina hráčů vyjela
k zásahu, neměli paradoxně domácí dostatek hráčů. S
uznáním je nutno dodat, že tento stav se chrzelickým během dalších 20 min. podařilo napravit náborem
fotbalistů nehasičů a zápas mohl začít. Pro druhý poločas, na který se již původní hráči vrátili z výjezdu, by
domácí dali dohromady téměř dvě jedenáctky. Přes všechny nesnáze si tedy dychtiví diváci užili společného
měření sil, které však po boji nakonec dopadlo lépe pro naše polské kamarády, a to v poměru 2:0. Druhý den po
návštěvě kostela a obědě, nastala chvíle i pro zbylou doposud nevyužitou část naší družiny a to pro "staré" pány,

kteří i za pomoci mladších kolegů absolvovali tradiční soutěž koňských stříkaček. Zde jsme po problémech s
uzlem na hadicích obsadili 6. místo z celkových sedmi družstev. Ani v tomto případě však primárně nešlo o
dosažený výsledek, ale o dobrou zábavu, nějaký ten pohyb a hlavně družbu s polskými kamarády.
Na měsíc září připadly hned dvě aktivity. V sobotu 13. a neděli 14.září se v Chrzelicích uskutečnila dvoudenní
odborná příprava 24 členů obou jednotek. Její náplň naši
partneři zaměřili na problematiku jim nejbližší, krizovým
situacím v lesích. Získali jsme nejen naprosto nové informace o
organizaci a řízení hasebních prací v okolních státních lesích,
systému a značení lesních příjezdových cest a přírodních i
umělých vodních zdrojů, ale mohli porovnat postupy pro práci
s motorovou pilou, její bezpečnou manipulací a údržbou
i zásady při kácení stromů a řezání klád. I tato odborná
příprava byla završena taktickým cvičením požáru lesního
porostu, do kterého se kromě našich jednotek zapojily další dvě
jednotky strážáků z okolních obcí, ale zejména Ředitelství
státních lesů, které na místo zásahu vyslalo své hasící letadlo.
V úterý 16.září byl odborný obsah projektu završen společným
výcvikem 14-ti členů z obou jednotek na výcvikovém polygonu HZS Ol. kraje v Hamrech. Po nezbytné
teoretické přípravě si všichni hasiči vyzkoušeli techniku 3D hašení, působení teplot, kouře a specifických jevů
požárů v uzavřených prostorech - Flashover a Backdraft na lidský organismus. Přestože si jistě v průběhu
výcviku sáhli hluboko do rezervoáru svých sil, odjížděli na své základny spokojeni.
Více než roční úsilí přípravy a realizace projektu zbývá završit zpracováním vyúčtování a následnou vírou v
jeho akceptaci a proplacení slíbených dotačních prostředků.
Stanislav Jemelík, starosta sboru
Personální kronika 1.pololetí 2014
Narození:
Odhlášení:
Dvořáková Klaudie, Školní 63
Dobešová Marta, V Zahradách 145
Gibalová Alena, Přerovská 135
Lonová Hana, Trávník 25
Jemelková Štěpánka, Slunečná 340
Musil Denis, Trávník 25
Vyňuchal Adam, Na Návsi 81
Richterová Veronika, David, Slaměníkova 36
Josepčuková Ella, Trávník 104
Haluzíková Romana, U Kostela 52
Bouchalová Alice, Dolní 112
Wieczoreková Monika, Na Návsi 103
Kovač František, Přerovská 165
Caletka Václav, Školní 63
Řiháková Lenka, Přerovská 181
Přihlášeni:
Hradilová Božena, Slaměníkova 46
Szárazová Hana, V Zahradách 140
Kratochvil Zdeněk, Školní 4
Úmrtí:
Peter Václav, Školní 4
Kořenek Jan, Trávník 142
Szárazová Hana, V Zahradách 140
Pavlištíková Zdeňka, Sušická 183
Antl Martin, Trávník 189
Pechová Marie, Na Návsi 13
Souček Lubor, Zdeňka, Tomáš, Slunečná 343
Libront Otakar, Na Návsi 75
Pírek Roman, Milana, Vendula, K Hájku 349
Hrbáček Eduard, Trávník 162
Tichá Marcela, Kristýna, K Hájku 350
Vdaly se, oženili se:
Jehlář Ondřej, Olga, Anna, Eliška, Jan, Slunečná 338 Knopová Petra, Široká 248 - Kubeša Ondřej
Veselá Gabriela, V Zahradách 278 - Sedláček Miroslav
Pozvání
Sociální komise zve na další z tradičních podzimních setkání důchodců v KD, které se uskuteční v pátek 21.
listopadu 2014. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina „Rytmus – M. Jurečka“ ze Sušic. Všichni senioři
- důchodci jsou srdečně zváni.
Vánoční koncert Stejně jako v loňském roce se obec rozhodla uspořádat koncert vánoční hudby skupiny Entuziasté,
který se uskuteční v neděli 14.prosince 2014 od 16:00 hod v Kulturním domě v Radslavicích.

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na výroční valnou hromadu,
která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2014 v 10,00 hod. v Domě hasičů. Její součástí bude i projekce
videozáznamu z projektu přeshraniční spolupráce „SPOLU při sportu i přípravě na krizové situace".
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