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Toto číslo vyšlo v březnu 2007
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO:
3.zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo 13.února 2007 za účasti 12 členů zastupitelstva a 7 spoluobčanů
s následujícím programem: Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZO, zpráva o činnosti Rady obce a OÚ,
Program rozvoje obce, Fond rozvoje bydlení, odměny členům ZO a majetkoprávní záležitosti.
Starosta obce p.Stanislav Jemelík provedl kontrolu usnesení z předcházejícího zasedání ZO, kterým bylo finančnímu a
kontrolnímu výboru uloženo vypracovat plány činnosti na kalendářní rok 2007 a starostovi uloženo zabezpečit úkony
projektanta navazující na schvalovací práce a to vypracování čistopisu 1.změny územního plánu obce a jejich opatření
schvalovací doložkou a zabezpečení schéma hlavního výkresu pro správní orgán. I když byla záležitost řádně projednána,
k dnešnímu dni není prozatím zrealizována, protože zpracovatel vznesl nové finanční požadavky na dopracování
1.změny v rozsahu požadavků pracovníků Magistrátu. Poté starosta seznámil přítomné s činností OÚ a orgánů obce za
období od minulého zasedání ZO. Před samotným koncem roku se podařilo dokončit opravy kanálových vpustí
v Přerovské ulici a vzhledem k příznivému období bylo hned v lednu přistoupeno k pracím na vodovodu, tentokrát
v Grymově. Ani změnou režimu čerpání se však nepodařilo upravit hladinu dusičnanů, která dále mírně překračuje
hranici 50 mg/l. Velmi významnou událostí v životě obce lze nazvat závěrečné vyhodnocení akce „Plynofikace obce“. Ze
SFŽP nám bylo doručeno rozhodnutí o konečném uzavření akce, která dosáhla celkové výše dotace ze SFŽP 3 155 400,Kč. V podstatě ve stejné době jsme se po splacení poslední části úvěru zbavili posledního závazku – zápisu zástavního
práva ve prospěch ČS a.s. na budově ZŠ. RO schválila dále smlouvu se společností Connex na zabezpečení dopravní
obslužnosti v r. 2007, prodloužila nájemní smlouvy uživatelů bytů v bytovém domě č.p. 294 a po téměř půlroční anabázi
se podařilo získat souhlas s dělením parcel odsouhlasených k prodeji v Příčné ulici. Ve stanoveném termínu podala obec
žádost o dotaci z programu VISK 3 na rozšíření informačních možností naší knihovny, vyhodnocovala předložené
nabídky na zpracování územního plánu obce a možnost jeho finanční podpory z POV Olomouckého kraje. Velký časový
prostor byl v uplynulém období věnován akcím Místní akční skupiny, ať již při zpracování strategie, tak i připravovaných
akcí Mládež a komunitní plánování sociálních služeb. K 14.2. se předkládají žádosti z Programu obnovy venkova, kam
dle předchozí dohody máme snahu uplatnit v dotačním titulu 1 pokračování akce zpevněná plocha u Hrubé studny a
z dotačního titulu 3 zpracování územního plánu obce. K 30.3. je otevřen rovněž program Podpory výstavby technické
infrastruktury pro výstavbu, kde bude naší snahou uplatnit zde připravovanou akci dostavby Příčné ulice.
V další části zasedání byl předložen ing.Marcelou Harnovou pracovní materiál s názvem „ Program rozvoje obce
Radslavice na léta 2007 až 2013“, zastupitelé byli seznámeni se zněním dopisu Spolku pro obnovu venkova a bylo
odsouhlaseno znění „Petice proti diskriminaci obyvatel vesnice“, adresované Parlamentu ČR. Zastupitelstvo dále
schválilo návrh na prodloužení čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení, odměny neuvolněným členům ZO a projednalo
majetkoprávní záležitosti, z nichž nutno vyzvednout především rozhodnutí o koupi nemovitosti RD č.p. 19 se stavební
plochou 365, pozemek p.č.364-stavební plocha, pozemek p.č.363-zahrada a p.č.452/4 orná půda a to za účelem případné
výstavby Domu pro seniory a stacionáře v budoucnu.
Informace pro občany - Vodné stočné V době od 28.3. do 5.4. proběhne odečet stavu vodoměrů za období 10/2006
– 3/2007. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 18.4.
– 30.4. Ve stejném termínu lze uhradit nájemné z obecních pozemků.
Upřesnění k tříděnému odpadu - znovu připomínáme, že na OÚ je možné si
vyzvednout, a ke sběru tříděného odpadu použít, dva druhy sběrných pytlů: -oranžový
na sběr nápojových kartonů-krabic od džusů, vína, kefírů, mléčných výrobků atd. Tyto
pytle jsou občanům vydávány zdarma. Sběr plných je prováděn výměnným způsobem
za prázdné na OÚ. Na základě dohody ( ústní, písemné např.i přes poštovní schránku umístěnou u vchodu na OÚ,
telefonické na 581 202 894 nebo 724 082 059 i SMS) lze dohodnout odvoz pracovníkem obce. Stejným způsobem lze
požádat o doručení prázdných pytlů.
-zelený s logem „SITA“ na domovní odpad za poplatek 12 Kč/ks. Opětovně ovšem připomínáme, že ukládání
domovního odpadu do těchto pytlů je možné jen výjimečně, povinností občanů je předávat odpad k tomu účelu určených
nádobách-popelnicích, které je rovněž možné si na OÚ zakoupit (780,- Kč)
Konec platnosti vodoprávních povolení V uplynulých dnech byla zahájená rozsáhlá informační kampaň související
se zákonem 20/2004 Sb. novelizující zákon o vodách č.254/2001 Sb., který omezil platnost vydaných povolení nakládání
s vodami do 31.12.2007. Vzhledem vyvolanému pozdvižení si příslušné úřady zatím vyjasňují stanoviska k naplnění
tohoto ustanovení. Rozsáhlá diskuse je vedena i na doporučovaných webových stránkách www.zanikpovoleni.cz.
V průběhu cca 2 měsíců Vám poskytneme stanovisko a výklad povinností od našeho vodoprávního úřadu – odboru
zemědělství Magistrátu města Přerova. V tuto chvíli se jeví, že se uvedené opatření nebude dotýkat majitelů studní pro
individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání zahrady ze studny), jejichž studna byla vybudována do roku 1955 a
majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odběru
obdrželi, popř. mohou doložit jeho vydání. Současně upozorňuji, že povolení k odběru není totéž co povolení stavby
studny.

Výběrové řízení FRB Obecní úřad, v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky č.1/2006 o zřízení a použití
účelového fondu pro poskytování půjček vlastníkům bytových a rodinných domů, vyhlašuje výběrové řízení žadatelů o
poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení obce Radslavice. Termín předložení žádostí se stanovuje na 31.května
2007. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři OÚ. Vše je také dostupné na webové stránce obce.
Sociální komise OÚ ve spolupráci s Diakonií Broumov, uskuteční v naší obci dne 3.dubna 2007 od 17,00 do 19,00
hodin v kinosále Kulturního domu humanitární sbírku letního a zimního, dámského, pánského a dětského ošacení a
lůžkovin. Věci do sbírky je možné přinést zabalené v igelitových pytlích, nemusí být vyprané nebo čištěné. Další
informace na vývěskách OÚ
Senátní volby Doplňkové volby do Senátu Parlamentu ČR proběhnou z důvodu rezignace RNDr.Jitky Seitlové i
v Radslavicích ve dnech 27.-28.4.2007, podrobnější informace budou zveřejněny v dalším čísle RN.
Tříkrálová sbírka 2006 V Tříkrálové sbírce, která proběhla v naší obci na počátku letošního roku se vybralo 19.058,Kč, v regionu Přerov pak 558.193,50 Kč. Všem dárcům srdečně děkuje Charita Přerov i pořadatelé sbírky. Výtěžek sbírky
ve výši 65% vybrané částky bude použit přímo v regionu Přerov na kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní a
částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a na přímou pomoc rodinám v nouzi.
Komunitní plánování sociálních služeb MAS Záhoří-Bečva zahajuje na 1. veřejném setkání tento projekt,
zpracovaný pro území 18-ti ze svých 29 obcí (Buk, Grymov, Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov, Oprostovice,
Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma, Tučín, Výkleky, Zábeštní Lhota,
Žákovice)
Informační schůzka se uskuteční v Kulturním domě v Pavlovicích u Př. ve čtvrtek 15. 3. 2007 od 17,30 - 19 h, se stejným
programem pak i na Obecním úřadě v Prosenicích v pátek 16. 3. 2007 od 17,30 - 19 h. Na programu setkání je
představení cílů projektu, přínosů a základních principů KPSS, zapojení veřejnosti a využití jejich názorů a připomínek,
sociální služby a jejich nabídka v regionu, anketa – přímé vyjádření účastníků setkání ke stavu sociálních služeb v místě
bydliště a diskuze. Využíváte sociální služby? Staráte se o člena rodiny? Máte člena rodiny se zdravotním postižením?
Potřebujete informace o možnostech sociální pomoci ve Vašem bydlišti? Přijďte a ovlivněte rozhodování o nabídce
sociálních služeb ve Vaší obci! Řeknete si, co potřebujete a chcete v sociální oblasti!

Personální kronika 2. pololetí 2006

Narození:
Kudrnová Hana, Nová 220
Hrabalová Aneta, Sušická 160
Caletka Jiří, Přerovská 193
Haluzík Michal, U Kostela 52
Caletka Josef, Trávník 151
Sňatky:
Remeš Dušan – Vymětalová Eva, Příčná 251
Pechová Blanka – Nitka, Na Návsi 13
Hrdličková Martina – Bezděk, Široká 244
Bouchal Martin – Matyášová Dana, Dolní 112
Nerušilová Martina–Mitošinek,V Zahradách 265
Sušeň Tomáš – Solichová Šárka, Na Návsi 12
Mačáková Lenka–Zlámal Miroslav, Příčná 249
Vaculík Zbyněk–Mikešová Kateřina, Nová 223
Úmrtí:
Dýmalová Božena, Dolní 133
Jemelková Božena, Sušická 168
Venská Alena, Příčná 253
Hostašová Naděžda, Přerovská 159
Fuksová Milada, Na Návsi 74

Přihlášení:
Horvát Alexandr, Na Návsi 76
Remešová Eva, Příčná 251
Bouchalová Dana, Dolní 112
Musil Denis, Příčná 254
Nováková Irena, Široká 247
Sušeňová Šárka, Na Návsi 12
Zlámal Miroslav, Příčná 249
Tušková Jana, V Zahradách 301
Mazlová Lucie, Sušická 110
Tara Jane Tomlinsonová, Nová 206
Vaculíková Kateřina, Nová 223
Skopal Petr, Přerovská 158
Odhlášení:
Dýmal Pavel, Dolní 133
Roháč Jan, Na Návsi 76
Holá Magda, Magdaléna, Široká 240
Bednaříková Eva,Ivana,Stanislav,Nová205
Jankot Radek, Na Návsi 103
Knop Jaroslav, Slaměníkova 36
Vaculíková Marcela, V Zahradách 301
Tichá Kristýna, V Zahradách 301

Masopustní zabíjačka Ve čtvrtek 8.února 2007 večer se koná sezení komise kulturní školské a tělovýchovné. Na
jednání je zcela nečekaný bod. Pan Hradil nabídl obci prase. Členové váhají. Být, či nebýt? Promiňte. Zabít, či nezabít?
Rozjíždí se široká diskuze. Jsme vůbec schopni něco takového udělat? Někteří účastníci horlivě nabízejí co vše mohou
půjčit, jiní jen zdrženlivě mlčí. Máme vůbec na to? Nakonec padlo rozhodnutí. Ano, za tři dny se zabíjí.
Zabijačka. V neděli 11.února jsme pro všechny občany připravili Veřejnou obecní masopustní zabíjačku. Chtěli jsme
ukázat tuto zimní venkovskou tradici zejména dětem a vytvořit prostor pro příjemné setkání všech občanů. Počasí nám
přálo a spojení zabijačky s Voděním medvěda se stalo příjemným zpestřením masopustního období. Velký zájem
spoluobčanů nás potěšil, ale bohužel jsme nedokázali v plné výši uspokojit všechny zájemce o ochutnávku specialit, a to
přestože prasátko nebylo nijak malé a vážilo úctyhodných 216 kg.
Velmi jsme se snažili, abychom všechno zvládli co nejlépe, přesto se vloudilo i něco málo chybiček, ze kterých jsme se
poučili. Myslím, že se dají snadno omluvit, protože jsme tuto akci pořádali narychlo a poprvé a nemohli tak čerpat
zkušenosti z minulosti.
Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům, děvčatům v kuchyni i chlapům u porážky a kotlů, kteří ve svém volném čase
pomáhali se všemi pracemi a snažili se, aby Vám všem chutnalo a dobře jste se pobavili. „Řád růžového prasátka“ by si

zasloužil pan Jiří Vyňuchal, který celou akci řídil. Děkujeme pánům „mistrům ostrého nože“ Šimarovi a Kocourkovi oba pánové odmítli nabízenou odměnu a celou zabijačku s lehkostí profesionálů provedli zdarma.
Digitální fotografie z akce si můžete prohlédnout v knihovně na počítači, stejně tak jako z prosincové Mikulášské nadílky

Pozvání:
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve všechny občany na odpolední část noční soutěže hasičské
všestrannosti „Radslavská přilba“, která se uskuteční v sobotu 31.3.2007 od 16,00 hod. v Koutě.
Ředitelství ZŠ a SPZŠ zve na tradiční školní ples, který se uskuteční v pátek 16.3.2007 v KD, hraje hudba
FORMULE III, občerstvení zajištěno.
Sociální komise OÚ připravuje pro seniory další setkání v KD a to na 23.3.2007, k poslechu i tanci hraje kapela
MINI Přerov. Kromě tradičního vystoupení dětí SMŠ budou přítomní seznámeni s novým zákonem o
sociálních službách, který nabyl účinnosti 1.1.2007. Občerstvení zajištěno.
Dostihové závodiště Radslavice zve na „Radslavskou podkovu“, přespolní běh, který je současně mistrovstvím
Moravy ve vytrvalostním běhu. Uskuteční se v sobotu 24.3.2007
Akce MAS mládež – další akcí, pořádanou Místní akční skupinou Záhoří-Bečva bude setkání mladých do 25
let v hasičské zbrojnici v Radslavicích dne 10.3.2007. Akce č.2 má podtitul „A PROČ NE?“ hry na hřišti, na
poli, ve vzduchu, na laně a bez listí. Podrobnější informace na obecních vývěskách. Celkové informace o tomto
projektu pro mládež ve věku 15-25 let, rozpis a zaměření dalších setkání, diskusní fórum a fotografie z již
realizovaných setkání naleznete na www.maszahoribecva.cz.
Inzerce
Nabídka hotových jídel – firma TOP KAUF s.r.o.
Frýdek-Místek, nabízí v rámci programu s názvem
„Služba seniorům“, dodání hotových jídel sterilizovaných
ve skle. Jedna porce má obsah 0,33 l, polévky jsou
dvouporcové, vše v ceně 29,50 Kč. Tato cena je
garantovaná, záruční doba je půl roku ode dne výroby.
Výběr jídel byl rozšířen na 100 druhů, za dovoz se již
neplatí a je možný dle domluvy ve 14-ti denním či
měsíčním cyklu. Více informací, včetně nabídky
konkrétních jídel, naleznete na obecních vývěskách.
Případní zájemci o odběr nechť se hlásí na OÚ do
15.3.2007 .
Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které
distributor zemního plynu
provádí v souladu s platnou
legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu
konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve
stanovených lhůtách, jejichž rozsah je přesně definován
zejména v technických normách a technických pravidlech.
Především se jedná o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým
patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných
pásem, kontrola těsnosti, kontrola umístění vizuálních značek,
orientačních sloupků a identifikačních tabulek či provozní
revize.

Mezi
významné
preventivní
činnosti zajišťované z hlediska
bezpečnosti
patří
také
tzv.
odorizace
zemního
plynu.
Odorizací nazýváme přidávání
chemické látky (odorantu) do
zemního plynu v předepsaném
množství a rozsahu. Odorant je
nejedovatá organická sloučenina,
která již v malém množství dodává
zemnímu plynu charakteristický,
nezaměnitelný zápach, a tím ho
„odhaluje“ a identifikuje v okolní
atmosféře (ve vzduchu). Tento
zápach má za cíl vyvolat obrannou
reakci a donutit tak osoby opustit
„zamořený“ prostor.
Drtivá většina úniků, které se
v rámci výjezdů pohotovostní a
poruchové služby Severomoravské
plynárenské, a.s., (telefonní číslo
1239) řeší, se týkají hlášených
úniků s koncentrací výrazně pod
spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je
ale každý únik považován za
potenciální nebezpečí, protože
v sobě
zpravidla
skrývá
technický problém a tedy
odchylku od bezpečného provozu
zařízení všech plynárenských
kategorií. Občané by proto
neměli váhat s nahlášením někdy
i jen podezření na možný únik
zemního plynu na poruchovou
linku
Severomoravské
plynárenské, a.s. tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům z distribuční společnosti.

Rozpis fotbalových soutěží jaro 2007

A mužstvo–1.B tř. sk. A – jaro 2007(odjezd)
Ne 8.4.Pivín-Radslavice
16,00 14,15
Ne 15.4.Radslavice -Kojetín
16,00
So 21.4.Nezamyslice-Radslavice 16,30 14,45
Ne 29.4.Radslavice-Němčice n.H.16,30
Ne 6.5. Všechovice-Radslavice 16,30 14,45
Ne 13.5.Radslavice-Horní Mošt. 16,30
16,30 15,00
So 19.5.Klenovice-Radslavice
Ne 27.5.Radslavice-Domaželice 16,30
Ne 3.6. Bělotín-Radslavice
16,30
Ne 10.6.Radslav.-Vrchoslavice 16,30
Ne 17.6.Beňov-Radslavice
16,30
B mužstvo OS sk. B – jaro 2007
So 31.3.Radslav.-Želatovice„B“ 15,00
So 7.4.Dukla Hranice-Radslav. 16,00 14,30
So 14.4.Radslavice-Kovalovice 16,00
10,00 8,30
Ne 22.4.Ústí“B“-Radslavice
So 28.4.Radslavice-Pavlovice
16,30
Ne 6.5.Lazníky-Radslavice
16,30 15,15
16,30
So 12.5.Radslavice-Tovačov
So 19.5.Újezdec-Radslavice
16,30 15,15
So 26.5.Radslav.-Soběchleby
16,30
So 2.6.Čekyně-Radslavice
16,30 15,15
So 9.6.Radslavice-Měrovice
16,30
Ne 17.6.Jezernice-Radslavice
10,00 8,45

Dorost OP – jaro 2006
(odjezd)
13,45
So 7.4. Radslavice-Tovačov
Ne 15.4.Radslavice-Bochoř
13,45
So 21.4.Lobodice-Radslavice
16,30 15,00
Ne 29.4.Radsla.-Dolní Újezd
14,15
14,00 13,00
So 5.5. Lověšice-Radslavice
Ne 13.5.Radslavice-Pavlovice
14,15
Ne 20.5.Hor.Moštěnice-Rads.
14,00
Ne 27.5.Radslavice-Újezdec
14,15
Ne 3.6. Domažlice-Radslavice
14,00 13,00
14,15
Ne 10.6.Radslavice-Křenovice
Ne 17.6.VOLNÝ TERMÍN
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So 28.4. Bochoř
9.00
(Bochoř, Tovačov, Radslavice)
Ne 6.5. Radslavice
(Radslavice, Lazníky, Bochoř)
So 12.5. Lazníky
9.00
(Lazníky, Radslavice, St.Ves)
So 26.5. Bochoř
9.00
(Bochoř, St.Ves, Radslavice)
Ne 3.6. Radslavice
(Radslavice, Tovačov, Lazníky)
So 9.6. Tovačov
9.00
(Tovačov, Radslavice, St.Ves)

