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Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: 21.listopadu a 18.prosince 2007 se uskutečnilo v pořadí již sedmé a osmé zasedání ZO v tomto
volebním období. Na sedmém zasedání, kromě stálých bodů programu, zastupitelé odsouhlasili další půjčku z Fondu
rozvoje bydlení a pronájem pozemku p.č. 481/1 – ostatní plocha a 481/2 - orná půda firmě Glass Abrasiv za účelem
výstavby objektu na výrobu pilníků, na osmém se pak zabývali především návrhem nové Obecně závazné vyhlášky
č.1/2007 o místním poplatku za svoz TKO, úpravou rozpočtu na rok 2007 a rozpočtovým provizoriem na rok 2008,
které bylo v položce příjmů i výdajů na období leden až březen 2008 odsouhlaseno ve výši 3.572 000 Kč. Ve své
hodnotící zprávě starosta obce konstatoval, že bylo obdobím dokončování již rozpracovaných projektů, zejména
stavebních akcí Nástup na cyklotrasu „Putování Pobečvím a Záhořím“ v Radslavicích a „Nákup techniky pro
údržbu krajiny z hlediska zvýšení kvality života a podpory cestovního ruchu regionu“. Obě akce postupovaly
v souladu s uzavřenými smlouvami. Technika je již dodána nyní se pracuje se na doprovodných aktivitách,
jako je jejich zápis, pojištění a naplnění dalších podmínek dotačního titulu. Současně byly prováděny nutné
úpravy dvora OÚ s vytvořením dalšího skladu pro bezpečnější uložení této techniky. Nástup na cyklotrasu je
v podstatě taktéž dokončen, některé práce na terénních úpravách budou pokračovat až na jaře. Nejvýznamnější
připravovanou akcí je „Kanalizace a ČOV“. Projekt z PRV byl vypracován za spolupráce s fy GHC Olomouc a
oficiální žádost byla dne 6.11.2007 poslána na SPIF v Olomouci v rámci 2.výzvy. Celkové náklady projektu
činí 39 605 537,-Kč. Požadovaná dotace je 35 430 559,-Kč, zbývající část ve výši 4 174 978,- Kč však
nevyjadřuje hodnotu nákladů obce na realizaci této akce. Vzhledem k možnému způsobu financování se navýší
náklady úvěru nutného k průběžnému financování. Jeho objem odhadujeme na 20 až 25 milionů Kč. Realizace
akce má i další nepříjemné podmínky. Tou první je např. realizace stavby do 18 měsíců od rozhodnutí o
udělení podpory, do nich je zahrnuta i lhůta kolaudace a vyřízení majetkoprávních vztahů vzniklých po stavbě.
Rozhodnutí o získání dotace se předpokládá v květnu 2008. Vzhledem k výše uvedenému, bude nutné již
v tomto období, bez ohledu na jistotu získání dotace, investovat další finanční prostředky do přípravy stavby,
protože k dnešnímu dni jsou zdárně ukončena všechna potřebná a vedená správní řízení této akce. Další
připravovanou akcí jsou stavební úpravy ZŠ a i zde jsou k dispozici potřebná správní povolení. RO vypsala
výběrové řízení na zhotovitele opravy pomníku Svobody, projednala zapojení obce do projektu Czech Point,
rozšiřujícího činnost OÚ o vydávání ověřených výpisů ze Živnostenského a Obchodního rejstříku a Katastru
nemovitostí a schválila využití poskytnuté dotace k rozjezdu projektu.Uplynulé období bylo bohaté i na
kulturně společenské události v obci. V obou školských zařízeních to byly vánoční výstavy završené besídkami,
proběhl 2. ročník Mikulášské nadílky, tradiční Beseda s důchodci a Běh 17. listopadu na závodišti.
Pro následující období je třeba věnovat zvýšenou pozornost využití vypisovaných dotačních titulů. U nově
koncipovaného POV Ol.kraje pak lze jen konstatovat, že pro něj obec v tuto chvíli nemá připraven žádný
konkrétní připravený projekt. V oblasti 1 by mohla v úvahu připadnout výměna oken na OÚ nebo oprava místní
komunikace za mlékárnou k Imitu, v oblasti 3 pak některá z našich volnočasových aktivit
Výročí osobností Radslavic - 1. pololetí 2008
Ing. Milan Zdráhal-narodil se 15.4.1938 v Grymově, otec byl vyučen stolařem a později pracoval u Správy
spojů, matka vypomáhala v zemědělství a pak se stala členkou JZD.Obecnou školu navštěvoval v Radslavicích,
měšťanskou a průmyslovou školu v Přerově. V roce 1957 byl přijat na Vysoké učení technické, strojní fakultu
v Brně, kterou ukončil v roce 1962 a byl promován strojním inženýrem.V roce 1963 nastoupil do Přerovských
strojíren jako vývojový pracovník v oddělení automatizace, odkud byl v roce 1997 z důvodu snižování stavu
pracovníků propuštěn a odešel do předčasného důchodu.Veřejně se angažoval v rodné obci ať již jako funkcionář
organizací anebo poslanec MNV. Od roku 1959 byl knihovníkem místní knihovny a kronikářem obce Grymov. Od
roku 1982 působil jako kronikář i v obci Radslavice. Tuto činnost vykonával s velkým zaujetím, poctivě a obětavě.
Protože v obci nebyla dlouhodobě vedena kronika, provedl na základě studia a osobního jednání s občany doplnění
chybějících zápisů za dalších 19 let. Tím se stal se 36 lety nejdéle píšícím kronikářem obce / z celkového počtu 75
let téměř polovinu /.V roce 1995 nejvýznamněji přispěl ke vzniku publikace „Radslavice včera a dnes“ zpracování
historické části a charakteristikou 8 nejvýznamnějších rodáků obce Radslavice. Pan ing. Milan Zdráhal byl
bezesporu člověkem s největší znalostí historie obce.
Jaromír Vybíral nar. 1.5.1922, v Radslavicích č. 45 Pocházel z rolnické rodiny a zemědělství zůstal věrný po
celý život. Po svatbě převzal od rodičů hospodaření na rodné usedlosti, kde hospodařil až do založení JZD v r.
1957. V letech 1957 až 1961 byl prvým předsedou JZD Radslavice. Za jeho předsednictví JZD dosti

investovalo. Pak byl řadovým členem JZD, po vzniku JZD Moravská brána pracoval až do odchodu do
důchodu v r. 1982 v různých technickohospodářských funkcích.
V letech 1947 až 1950 byl předsedou místní odbočky Jednotného svazu Českých zemědělců, 1957 až 1963
poslancem MNV Radslavice, z toho 1960 – 1963 členem rady MNV. Od r. 1943 až do úmrtí byl členem Sboru
dobrovolných hasičů v Radslavicích. Byl nejprve aktivním členem zásahové jednotky, v letech 1953 až 1957
předsedou organizace Svazu požární ochrany v Radslavicích, pak členem výboru a od r. 1967 do r. 1998
kronikářem hasičského sboru. V r. 1994 mu bylo uděleno čestné členství sboru za celoživotní aktivní činnost ve
sboru. Zemřel 18.5.1998 v nemocnici v Přerově.
Informace pro občany - Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2008–sobota 1000-1130 hod.: 26.1., 23.2., 22.3.,
19.4., 10.5., 31.5., 21.6., 12.7., 2.8., 23.8., 13.9., 4.10., 25.10., 15.11., 13.12.,
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2008: 4.1., 25.1., 15.2., 7.3.,
28.3., 18.4., 9.5., 30.5., 20.6., 11.7., 1.8., 22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12.,
26.12. Cena svozu v roce 2008 činí 360,- Kč na osobu, splatno k 28.2.2008.
Na OÚ lze zakoupit popelnice velikosti 110 l, 120 l i 240 l za nákupní cenu a
pro mimořádný odpad pytel SITA za 12,- Kč.
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 27.,28. a 31. prosince je OÚ pro veřejnost
uzavřen.
Od 21.prosince bylo zásluhou pana Gadleny opětovně zprovozněno hlášení místního rozhlasu na jednom
z infokanálů Kabelové televize Přerov
Provozní doba Obecní knihovny o vánočních svátcích: sobota 22.12 OTEVŘENO, pondělí 24.12.
ZAVŘENO, sobota 29.12. ZAVŘENO, pondělí 31.12. ZAVŘENO, sobota 5.1. OTEVŘENO
Knihovnice připomíná čtenářům, že při první návštěvě knihovny v novém roce je nutné uhradit roční registrační
poplatek 20,-Kč. Bez zaplacení poplatku lze knihy pouze vracet, půjčovat další svazky výpůjční program však
nedovolí. Přeje v novém roce všem návštěvníkům knihovny zdraví a krásné čtenářské zážitky.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv.Josefa v Radslavicích
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
1.1.2008

NEDĚLE
NEDĚLE
ÚTERÝ
STŘEDA
NEDĚLE
PONDĚLÍ

10.30 HODIN
23.00 HODIN
10.30 HODIN
9.00 HODIN
11.00 HODIN
11.00 HODIN

4.neděle adventní
ŠTĚDRÝ DEN „půlnoční“
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
SVÁTEK SV.ŠTĚPÁNA
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Pořad vánočních bohoslužeb v kostele v Pavlovicích
24.12.
26.12.

NEDĚLE
ÚTERÝ

21.30 HODIN
14.30 HODIN

ŠTĚDRÝ DEN „půlnoční“
vánoční koncert

Při bohoslužbách zazní vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru Radslavic a Pavlovic.
Srdečně zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče s dětmi i mládež.
Czech POINT Od 1.1. 2008 bude možno získat na Obecním úřadě v Radslavicích placené (1 strana 50,-Kč)
ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné zprávy a to z:
● Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví: podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla
parcely, částečné výpisy
● Obchodního rejstříku: úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni
● Živnostenského rejstříku
Tříkrálová sbírka 2008 Na začátku ledna 2008, kolem svátku Tří králů, 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 poosmé totiž pořádá Česká katolická charita celostátní Tříkrálovou sbírku pro potřebné v České
republice i v zahraničí. Při předchozích sbírkách bylo vybráno přes 100 milionů korun, které 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 podl1e svých možností alespoň drobnou finanční částkou. V Radslavicích jsou vytvořeny tři skupiny pí.Valentová Marie a Lukášová Hedvika; pí Marková Alena, Svozílková Jarmila a Knopová Marie a dále p. Šenk Václav
a Lukáš Antonín. Všem dárcům předem děkuje Oblastní charita Přerov.

Pro radostné svátky
Opět je tu čas vánočních svátků. Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední den v roce, byly klidné a strávené v
pohodě. Proto je dobré připomenout několik zásad. Topná sezóna je v plném proudu. Při používání topidel je dobré dbát
na jejich správnou instalaci a údržbu. Pokud ještě topíte v kamnech na pevná paliva, odkládejte popel do popelnic nebo
jiných kovových nádob. Zajistěte si vymetení sazí v komíně a jejich vybrání. Podle platných předpisů to má být min.6x
ročně. Při vytápění plynem a elektřinou překontrolujte platnost revizí spotřebičů a jejich správnou funkčnost. I to, co
někdy není povinné, může být v konečném důsledku velmi výhodné. U plynových zařízení toto rčení platí dvojnásob.

Při instalaci jakéhokoliv tepelného spotřebiče věnujte náležitou pozornost dodržení bezpečných
vzdáleností od hořlavých materiálů.
I když o hořlavosti adventních věnců a vánočních stromků pochybuje jen málokdo, ne vždy na to při
zapalování svíček a prskavek pamatuje. Otevřený oheň v bytě představuje potencionální riziko zvyšující
se s věkem, druhem zařízení bytu i zkušeností a četností jeho užívání. I pouhý okamžik nepozornosti
může vést k velkému neštěstí.
Dny vánoční pohody většinou uzavírá bujaré vítání nového roku, v poslední době již neodmyslitelně
spjatou se světly a svistotem petard a rachejtlí. Zábavnou pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na
místech, kde nemůže dojít k její iniciaci. Odpalujte ji dle návodu venku, ne v bytě. Volíme především volné
prostranství, aby nemohla rachejtle zalétnout na střechu nebo oknem do okolních objektů, kde by způsobila požár. Jen
dodržováním nejzákladnějších pravidel bezpečnosti docílíte to nejlepší kouzlo svátků a teplého domova.
Příjemné prožití svátků vánočních, veselého, ale bezpečného Silvestra i úspěšný a nehořlavý nový rok 2008 Vám
přejí Vaši radslavští hasiči
Milan Markl, preventista

Pozvání:
- Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční valnou
hromadu, která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2007 v 10,30 hod. v Domě hasičů.
- Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu Obce Radslavice pořádá v sobotu 29.prosince 2007 Vánoční
turnaj ve stolním tenise amatérů. Zahájení turnaje ve 13,00 hodin v Kulturním domě. Hrací systém bude
určen dle počtu účastníků. Míčky zabezpečí pořadatel, ostatní vybavení vlastní. Pro účastníky na 1. – 3. místě
v každé kategorii je připraven diplom a věcná odměna. Přihlášky lze podat předem osobně, písemně či
telefonicky na OÚ tel.581202894, výjimečně v den konání soutěže do 12,30 hod. v KD. Propozice na
vývěskách a webu obce.
- V sobotu 5.ledna 2008 uskuteční MS Želatovice odchyt zajíců, na něž srdečně zve všechny spoluobčany,
zejména školní mládež. Podrobnosti budou upřesněny hlášením v místním rozhlase.
- V pátek 1.února 2008 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada TJ Sokol Radslavice.. Zahájení v 17.30 h.
- Ve čtvrtek 7.února 2008 v 17 hod. se v Domě hasičů uskuteční valná hromada Honebního společenstva
Radslavice. Zahájení v 17.00 hod. Na závěr připraveno občerstvení.
Plesová sezóna 2008 v Radslavicích
sobota 26.1.2008 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Karolina Přerov
neděle 3.2.2008 - Tradiční vodění medvěda – pořádá TJ Sokol Radslavice
pátek 15.2.2008 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 17.2.2008 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol , hraje taneční skupina Esmeralda
pátek 14.3.2008 - Školní ples – pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
Inzerce:
Koupím nebo pronajmu pole – nájem 1500 a daň z nemovitosti. Rostislav Zajíc, Slaměníkova 43, Radslavice,
tel. 581 204126
Má to smysl. Třiďte odpad.
»...je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých krajích realizuje společnost EKOKOM a.s.
prostřednictvím svých partnerů. V Olomouckém kraji je garantem kampaně Olomoucký kraj.
Kampaň je součástí pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky v Olomouckém kraji, který zaštítil Olomoucký kraj se uskutečnily již dva ročníky,
které si kladly za cíl informovat veřejnost o potřebnosti a správnosti třídění. V loňském a letošním roce chceme
vysvětlit občanům, že třídění má smysl.
Rozdělení domovního odpadu: Každý občan vyprodukuje za rok asi 250 kg odpadů. A jak vypadá průměrně
Vaše popelnice? 25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, Al), textil atd.
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické články(baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné ap.
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek
Víte, že: Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny množství, které
vyprodukujeme v domácnostech. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z
odpadů vyrábějí nové výrobky. V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dotřiďovacích linek v
rámci celé České republiky. Celkem je zde devět dotřiďovacích linek na papír a plast, sklo je pak dotřiďováno
pouze na jedné lince.
Víte, co z nich? Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co třídíme v jednotlivých kontejnerech –
jsou dále zpracovávány – v třídičkách se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských firem a ty z nich vyrábí nové

zboží. Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, skluzavky, fólie, netkané textilie. Z papíru recyklovaný
papír, který je možno používat i do kopírek, papírové kapesníčky, toaletní papír, kartony, knihy. Ze skla nové
sklo. Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky.
Kateřina Jurczková, Institut komunitního rozvoje
A jak jsme na tom u nás V obci jsou vytvořena dvě sběrná hnízda s kontejnery: žlutý kontejner 1100 l na plast,
bílý 1500 l na bílé sklo, zelený 1500 l na barevné sklo, modrý 2500 l papír.
Sběr nápojového kartonu je prováděn pytlovým způsobem – oranžové pytle jsou k dispozici na OÚ. Jeho objem
se bohužel od zavedení sběru nezvyšuje, spíše stagnuje. Nebezpečný odpad vč. elektrospotřebičů je řešen
mobilním sběrem dvakrát ročně. Ve stejných termínech je sbírám velkoobjemový odpad na dvoře OÚ.
Na něm lze v průběhu roku ukládat i stavební suť a železo. V obci zatím není řešen bioodpad.
Společenská rubrika 1.pol. roku 2008
Významného životního jubilea se v 1. pololetí 2008 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

55 let
Vavruška Karel
264
Směták Bohumil
247
Josepčuková Věra
104
Bařinová Ladislava
178
Bařina Jaroslav
8
Gela Milan
120
Jurajda Zdeněk
88
Hostášek Jaroslav
245
Nevrlová Marie
272
70 let
Libront Otakar
75
Hrbáčková Zdeňka
162
81 let
Chrástková Drahoslava 56
Padalíková Libuše
112
Sušňová Božena
12
Mořkovská Blažena
94
84 let
Složil Alois
91
Skácelová Vlasta
180
Vybíralová Drahomíra
45

60 let
Handrlica Lubomír
Suchánek Jiří
Padalík Miroslav
Janáčková Anna
Stržanovská Jaroslava
Bařina František
Slivečka Zdeněk
Kratochvílová Danuše
Vybíralová Ludmila
75 let
Haflantová Bohumíra
Suchánková Zdeňka
Drbálková Eva
Valešová Marie
Němec František
Váňová Eva
Haluzíková Marie
85 let
Mikulíková Vlasta

130
164
218
202
231
206
289
165
105
187
15
98
23
167
232
51

65 let
Výstřela Josef
Nečasová Stanislava
Elšíková Jaroslava
Jančík Josef
Stržanovský Richard
Libigrová Hedvika
Valentová Marta
Kolářová Ludmila
80 let
Němec Vítězslav
Hradilová Anna
82 let
Bařinová Anastazie
83 let
Huňková Eliška
Pavelková Marie
86 let
Bil Jaroslav
Dočkalová Marie
Hlobil Oldřich
Huňka Jiří

200
156
216
209
231
198
141
114
171
46
8
35
54
31
38
106
35

- Přijďte společně
přivítat Nový rok!
Komise
kulturní
tělovýchovná a školní
si dovoluje pozvat
všechny
obyvatele
Radslavic
na
společný novoroční
přípitek
sektem.
Sejdeme se před
půlnocí na Silvestra u
kulturního domu. Pro
případ
chladného
počasí nabídneme na
zahřátí prodej grogu.
Další občerstvení a
skleničky si přineste
vlastní. Těšíme se na
Vás ! Lada Veselá,
předseda KŠK

