Radslavské noviny

74

Toto číslo vyšlo v prosinci 2006
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO: Zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 31.10.2006, bylo
1.ustavujícím zasedáním po volbách a mělo tudíž program jednání zaměřen především na složení slibu zvolených
členů ZO a volbu starosty, místostarosty a rady obce. Po přednesení zákonem daného znění slibu, všech 15
přítomných zastupitelů postupně text slibu ztvrdilo svým podpisem. V další části ustavujícího zasedání byla
provedena volba starosty, kterým se stal již pro 5.volební období pan Stanislav Jemelík, volba místostarosty,
kterým byl zvolen pan PaedDr.Rostislav Krátký a volba rady obce, do které byli kromě starosty a místostarosty,
zvoleni dále pan Pavel Složil, ing.Jiří Souček a paní Lada Veselá. Znovuzvolený starosta pan Jemelík poděkoval
zastupitelům za důvěru a vyjádřil současně přání, aby to nebyla poslední podpora zastupitelů z jejich strany vůči
orgánům obce v následujícím volebním období. Současně poděkoval bývalým členům zastupitelstva za práci
vykonanou pro obec v minulém volebním období a paní Jaroslavě Elšíkové za práci ve funkci místostarostky obce
v předcházejících dvou volebních obdobích.
Další zasedání ZO se uskutečnilo 6.prosince za účasti 12-ti zastupitelů a 8-mi občanů s následujícím programem:
Kontrola usnesení a zpráva o činnosti Rady obce a Obecního úřadu, schválení Jednacího řádu ZO pro volební období
2006-2010, úprava rozpočtu obce na rok 2006, ustavení výborů ZO a jejich personální obsazení, odměny členům ZO,
schválení OZV o místním poplatku za svoz TKO, rozpočtové provizorium na rok 2007 a majetkoprávní záležitosti.
Hlavním úkolem od 1.zasedání ZO bylo ustavení nových orgánů obce a zahájení jejich činnosti. RO ustavila pro
následující volební období 3 komise a to pro oblast sociální, oblast školství, kulturu a tělovýchovu a oblast rozvoje
obce a současně jmenovala předsedy těchto komisí – pana Stanislava Lukáše, Ladu Veselou a ing.Marcelu Harnovou.
V návaznosti na personální změny v orgánech obce po volbách, byla provedena aktualizace povodňového a krizového
plánu obce a byli stanoveni členové ZO provádějící svatební obřady a užívající závěsný státní znak. Důležitým úkolem
v prvních týdnech roku 2007 bude inventarizace připravovaných projektů a záměrů a posouzení jejich využitelnosti
pro následující období z hlediska stanovení priorit obce.
Složitá situace vznikla v oblasti plateb za dojíždějící žáky z Radslavice do základních škol v Přerově. Tuto záležitost
považovala obec za uzavřenou schválením dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Pavlovice u
Přerova již v roce 2003. V květnu letošního roku nám však Město Přerov zaslalo fakturu za dojíždějící žáky, nejprve
za období roku 2005 a následně za 1.pololetí roku 2006. Po několika jednáních s představiteli města, bylo nakonec
dohodnuto kompromisní řešení, spočívající v dohodě o zrušení platby za období leden až srpen 2005 a úhradě plateb
obcí za období září až prosinec 2005 a leden až červen 2006.
Dále pokračovaly práce na již zahájených akcích letošního roku a to výstavba zpevněných ploch u Hrubé studny,
oprava kanalizačních vpustí v Přerovské ulici k nimž přibyly vpusti v ulici Školní a ulici Slaměníkova, do konečné
fáze se blíží bezbariérový vchod na OÚ, dokončena je levá strana před budovou OÚ a vjezd do dvora, položením
nového propojovacího kabelu bude završena letošní rekonstrukce globusu.
V další části zasedání ZO byl projednán a schválen Jednací řád ZO pro volební období 2006-2010, byla provedena
poslední úprava rozpočtu obce na rok 2006 a schváleno rozpočtové provizórium obce na období leden až březen 2007
a to ve výši 3/12 upraveného rozpočtu obce z roku 2006, což činí 2 900 000,-Kč. V souladu s ustanovením zákona o
obcích, schválilo ZO zřízení finančního a kontrolního výboru , včetně personálního obsazení obou výborů.
Zastupitelstvo rovněž projednalo a schválilo novou OZV č.4/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Výročí osobností Radslavic - 1. pololetí 2007
Miroslav Hošťálek se narodil 15.2.1927 v Radslavicích, jeho otec byl vedoucí zaměstnanec Družstevní mlékárny.
Trojtřídní obecná škola pod panem řídícím Sehnalem nebyla pro něj první zkouškou života, tou byla přijímací zkouška
na přerovském reálném gymnáziu v r. 1938. V březnu 1939 vpochodovala do Přerova německá armáda, byla zrušena
vlastivěda a zavedeno dvojjazyčné vyučování i v matematice. Budovu gymnázia obsadila německá armáda. Do šesté
třídy se nedostal, byli „totálně nasazeni“ k tzv. Technische Nothilfe v Brně a Ostravě, opravovali po bombardování
zničené centrální vodovodní vedení. V dubnu 1945 se rozhodli utéct a vrátit se na gymnázium, kde museli během
jednoho roku zvládnout látku za dvě třídy a k tomu maturitu. Po maturitě v r. 1946 se zapsal na Vysokou školu
obchodní v Praze, prošel dvěma vlnami prověrek což bylo vylučování ze studia dětí tzv. „třídních nepřátel“ což byli
podle tehdejší politické terminologie podnikatelé, živnostníci atd. Jako formální záminka bylo nesplnění patřičného
počtu zkoušek. V r. 1950 byl zatčen a pro tzv. protistátní činnost odsouzen na 17 roků vězení. Po více než 10ti letech
byl na amnestii propuštěn. 91/2 roků musel pracovat v Jáchymovských dolech pod zemí. Po návratu do Radslavic
nastoupil do Přerovských strojíren, kde se vyučil svařečem. Po 5ti letech odešel do Výstavby dolů v Ostravě, kde
pracoval do r. 1968. Od jara 1968, kdy vzniklo Pražské jaro byl činný ve Výboru pro lidská práva a v K 231, což byla
organizace bývalých politických vězňů. Po obsazení republiky vojsky Varšavského paktu se dostal do Vídně. Zprvu

pracoval fyzicky u různých firem a po roce se přihlásil na konkurz k tehdy největšímu výrobci kancelářských strojů –
firmě Olivetti, kde pracoval do 67 let. Nyní je v důchodě a žije zde s rodinou.
Prof. PhDr. Alois Knop, Csc., bohemista, univerzitní pedagog i překladatel a tlumočník. Pochází z početné rolnické
rodiny, narodil se 31.5.1917 v Radslavicích č. 36. Po absolvování reálného gymnázia v Přerově v r. 1937 studoval na
Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor čeština,němčina) a současně na soukromé dvouleté
pedagogické akademii v Brně (učitelství na národní škole). Než nacisté v listopadu 1939 uzavřeli vysoké školy,
dokončil studia na akademii a na univerzitě vykonal 1. státní zkoušku z oboru čeština-němčina, čímž se stal odborným
učitelem. Během okupace učil na sedmi školách, od obecné až po gymnázium, na Litovelsku a Přerovsku. Přitom se
stále vzdělával, což mu umožnilo po znovuotevření vysokých škol v r. 1945 dokončit vysokoškolské studium na
brněnské univerzitě a získat plnou kvalifikaci středoškolského profesora. V letech 1946-1953 učil na středních školách
na Ostravsku (z toho 4 roky jako ředitel). Je jedním ze zakladatelů vysokého pedagogického školství na Ostravsku,
kde působil nejprve jako odborný asistent, později jako docent a kandidát věd. V září 1964 byl pověřen vedením
katedry českého jazyka a literatury. K 1.10.1971 musel školu opustit, protože v r. 1968 podepsal článek „2000 slov“ a
odmítl to odvolat. Působil pak na jazykové škole v Ostravě. V r. 1978 odchází poprvé do důchodu. Aktivní zůstal i
v důchodě jako překladatel z němčiny a ruštiny. V r. 1990 je zpět povolán na pedagogickou fakultu, jmenován
profesorem bohemistiky a svěřena mu katedra jazyka českého. Po dvou letech odchází definitivně do důchodu. Kromě
učitelské a pedagogické práce se stal známým i svými vědeckými a odbornými pracemi. Zabýval se výzkumem
češtiny ve Slezsku v 16.století, dějinami českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku, vypracoval didaktický model
jazykové školy, napsal „Krátký přehled mluvnice českého jazyka“ pro obyvatele polské národnosti i pro polské školy
na Těšínsku. Celkem mu vyšlo 5 knižních publikací a 30 odborných článků a 42 různých zpráv, recenzí a překladů.
Alois Caletka, typograf, novinář, textař a učitel polygrafické mládeže. Pochází z rodiny zedníka, narodil se dne
19.6.1916 v Radslavicích na č.p. 105. Vyučil se ručním a strojním sazečem,v Bartošově tiskárně v Přerově, kde pak
pracoval 16 let. Od r. 1949 pracoval v tiskárně „Kramář a Procházka“ v Olomouci, pozdější Moravské tiskařské
závody, jako strojní sazeč, korektor a střediskář sazárny, od r. 1953 školský referent. V r.1958 přešel do funkce
vedoucího výchovy, kde setrval až do odchodu do důchodu v r. 1976. Doplnil si vzdělání studiem pro školské
pracovníky. Žurnalistické znalosti získal na dvouleté novinářské škole. Byl zakladatelem polygrafického školství v
kraji. Svým řemeslným umem se dopracoval k mistrovké typografii. Navázal přátelství s mnoha básníky a
hudebníky. Ze spolupráce s řadou umělců se zrodila řada poutavých tisků s jemností a vkusem, z nichž mnohé lze
označit za bibliofilie. Dlouhá léta byl aktivním členem odbočky Spolku českých bibliofilů v Olomouci. K jeho
životním láskám patřila novinářská činnost, první jeho články čerpaly látku z rodných Radslavic a vyšly již v třicátých
letech. Od r. 1950 redigoval i podnikové časopisy. Byl dopisovatelem časopisu Typografia a členem jeho redakční
rady. Byl autorem dvou sborníků o Radslavicích (Chaloupky naše buďte požehnány z r. 1945 a 70 let Sokola
Radslavice z r. 1983 společně s bratrem Josefem). Je autorem přes 40 zhudebněných textů, z nichž nejznámější je
píseň „V Lipníku na rynku“. V důchodovém věku žil v Třebíči. Usnesením z 1.6.1997 mu za jeho celoživotní dílo a
vztah k obci Radslavice obecní zastupitelstvo udělilo cenu obce – Medaili Fr. Slaměníka, kterou si již bohužel osobně
nemohl převzít, neboť 11.6.1997 zemřel v třebíčské nemocnici. Urna s jeho ostatky je na jeho přání uložena
v rodinném hrobě na hřbitově v Radslavicích.
Pozvání: - Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční valnou
hromadu, která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2006 v 10,30 hod. v Domě hasičů.
- Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu Obce Radslavice pořádá v sobotu 30.prosince 2006 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 6.ledna 2007 uskuteční MS Katová Radslavice odchyt zajíců, na něž srdečně zve všechny spoluobčany,
zejména školní mládež. Sraz zájemců v 8,45 na křižovatce na Tučín u Brázdového. Odvoz tam i zpět zabezpečen.
- Ve čtvrtek 1.února 2007 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada Honebního společenstva Radslavice. Zahájení
v 17.00 hod. Na závěr připraveno občerstvení.
- V pátek 2.února 2007 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada TJ Sokol Radslavice.. Zahájení v 17.30 hod.
Informace pro občany
V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. 22.,28. a 29. prosince je OÚ pro
veřejnost uzavřen.
Na www.zahoribecva.cz je k připomínkování vystaven kompletní návrh Strategie
MAS Záhoří-Bečva, vč. oblastí plánované podpory a rozdělení finančních
prostředků. Připomínky zasílejte do 5.1.2007.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo 2007 – sobota 1000-1130 hod. 20.1., 24.2.,
17.3., 7.4., 28.4., 19.5., 9.6., 30.6.
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2007: 12.1., 2.2., 23.2., 16.3., 6.4., 27.4., 18.5., 8.6., 29.6., 20.7.,
10.8., 31.8., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11., 14.12. Cena svozu v roce 2007 činí 340,- Kč na osobu, splatno k 28.2.2007.
Na OÚ lze zakoupit popelnice za 780,- Kč/kus, od poloviny ledna pro mimořádný odpad pytel SITA za 12,- Kč.

Společnost SITA CZ a.s. by ráda požádala o dodržování povinnosti občanů předávat odpad v k tomuto účelu
určených nádobách. V žádném případě za tyto nádoby není možno považovat různé pytle apod. Vhodné nádoby –
popelnice je možno objednat na Obecním úřadě nebo zakoupit ve specializovaných prodejnách. Pozor na nádoby
z Polska – nevyhovují svými parametry (tenký plast, nevhodné úchyty). V případě jednorázového navýšení množství
odpadů (např. z důvodu návštěvy apod.), je možno zakoupit na Obecním úřadě speciální PE pytel, který bude při
pravidelném svozu komunálního odpadu odvezen. Dále si dovolujeme upozornit na nejčastější důvody, proč není
možno vyprázdnit již připravenou nádobu:
 žhavý popel v odpadové nádobě
 stavební suť, cihly, beton v odpadové nádobě
 zemina, tráva a jiný biologicky rozložitelný odpad v nádobě
 nelze vyprázdnit z důvodu nestandardní nádoby, nefunkční nádoby – nutná výměna nádoby
 nelze vyprázdnit – napěchovaný odpad, hrozí poškození nádoby
 nelze vyprázdnit – znemožněn přístup k odpadové nádobě (auto, sníh, náledí atd.) – nutno zajistit volný přístup
k odpadové nádobě
V těchto případech Vám odpadová nádoba bude vyvezena při dalším svozu a to za předpokladu odstranění výše
uvedené závady. Společnost SITA CZ a.s. se těší na další spolupráci a přeje všem občanům krásné prožití svátků
Ing. Marcela Fialová, poradce pro ekologii
Vánočních a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.
Obecní knihovna V letošním roce do knihovny docházelo 141 registrovaných čtenářů (s vlastním čtenářským
průkazem) vypůjčili jsme 8634 svazků a z toho 2499 časopisů. Vzrostl zájem o přístup na internet, kterého využilo
189 návštěvníků. Do knihovny přibyl v těchto dnech nový počítač. Máme tedy celkem 3 sestavy pro veřejnost a jeden
pro obsluhu. Na jednom počítači pro čtenáře je nainstalovaný elektronický katalog knih k vyhledávání titulů. Na
požádání naučíme s katalogem pracovat všechny zájemce, nebojte se to vyzkoušet! V katalogu najdete seznam všech
knih, které jsou ve fondu naší knihovny. Zároveň umožňuje vyhledávání knih podle autora, názvu, a podle zadaných
klíčových slov. Stálý fond knihovny vzrostl v letošním roce celkem o 280 titulů . Navýšili jsme pro letošní rok a
stávající roky částku na pravidelný roční nákup knih z 10,- Kč na 20,- Kč (počítáno na občana a rok). Za peníze z
dotace za umístění v soutěži Knihovna roku jsme pro vás nakoupili jako vánoční dárek 136 knih v hodnotě 26 987,Kč, tentokrát převážně beletrie pro dospělé čtenáře, (beletrie pro dospělé 102 svazků, beletrie pro mládež 27 sv.,
naučná pro dospělé 6 sv., naučná pro mládež 1 sv.) Tyto nové knihy jsou už zpracované a připravené k půjčování.
Děkujeme všem dárcům knih a časopisů, kteří v letošním roce přispěli rozšířit naši nabídku pro čtenáře. I nadále nám
můžete nabídnout vaše již očtené knihy a časopisy. Největší zájem máme o ženské romány typu Harlequin a malé
sešitové romány.
Půjčovní doba o vánočních svátcích: sobota 23.12 zavřeno, pondělí 25.12. zavřeno, sobota 30.12. otevřeno, pondělí
1.1. zavřeno, sobota 6.1. otevřeno. Připomínáme čtenářům, že při první návštěvě v novém roce musí uhradit
roční registrační poplatek 20,- Kč. Bez zaplacení poplatku nedovolí automatický program provádět novou
výpůjčku! Více informací o knihovně najdete na www.radslavice.cz/knihovna
Orgány obce pro volební období 2006-2010: Finanční výbor - předseda Ing. Jiří Souček, Ing.Renata Zajícová,
Marie Pospíšilíková, Ivana Libigrová, Leopolda Chrástková
Kontrolní výbor - předseda Pavel Složil, Antonín Lukáš, Ing.Martin Hradil, Ing.Tomáš Vyňuchal, Ing.Ondřej Souček
Komise pro kulturu,školství a tělovýchovu- předseda Lada Veselá, Martin Veselý, Lenka Caletková, Petr Caletka,
Doubravka Dostalíková, Marta Bouchalová, Martina Trumberová, Ludmila Švitelová, František Jiřík, Milena
Nevtípilová, Dagmar Szárazová
Komise sociální - předseda Stanislav Lukáš, Jiří Vyňuchal,Václav Šenk, Věra Gelová, Marie Tallová, Václav Vrba,
Marie Valentová, Miroslav Padalík, Zdislava Lacková, Leopolda Chrástková, Alena Marková, František Zlámalík,
Ladislav Řihák, Jarmila Svozílková
Komise rozvoje obce - předseda Ing. Marcela Harnová, Antonín Lukáš, Miroslav Šikuta, Renata Schmidtová,
Svatopluk Kuča, Věra Haluzíková, Věra Kučerová, Jaroslava Elšíková, Ludmila Midrlová.
Další zájemci o zapojení do práce v jednotlivých oblastech života obce se mohou přihlásit u předsedů nebo starosty.

Zápis do 1.třídy Základní škola Radslavice provádí dne 15.1.2007 od 15 hod. do 17.hod. zápis do
1.ročníku, na který zve všechny děti, které do 31.8.2007 dovrší 6-ti let a děti, kterým byl v roce 2006
odložen začátek povinné školní docházky. K zápisu je třeba předložit rodný list dítěte.
Tříkrálová sbírka 2007 Na začátku ledna 2007, 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 posedmé 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.

Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv.Josefa v Radslavicích
24.12.
NEDĚLE
25.12.
PONDĚLÍ
1.1.2007 PONDĚLÍ

10.15 HODIN
16.30 HODIN
16.30 HODIN

ŠTĚDRÝ DEN
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Pořad vánočních bohoslužeb v kostele v Pavlovicích
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2007

NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
NEDĚLE
PONDĚLÍ

21.00 HODIN
8.50 HODIN
8.50 HODIN
8.50 HODIN
8.50 HODIN

ŠTĚDRÝ DEN „půlnoční“
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
SVÁTEK SVATÉHO SILVESTRA
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

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.
Plesová sezóna 2007 v Radslavicích
sobota 27.1.2007 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Karolina Přerov
neděle 11.2.2007 - Tradiční vodění medvěda – pořádá TJ Sokol Radslavice
pátek 16.2.2007 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 18.2.2007 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol , hraje taneční skupina Esmeralda
pátek 16.3.2007 - Školní ples – pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
Společenská rubrika 1.pol. roku 2007
Významného životního jubilea se v 1. pololetí 2007 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!

55 let
Bouchal Jaroslav
112
Caletková Marie
228
Harnová Marcela
37
Hudečková Anna
115
Huňková Božena
294
Chrástková Leopolda119
Pecháček Karel
68
Složil Stanislav
11
Vaculíková Marie
223
Zlámalíková Marie 222
70 let
Haluzík František 197
Jemelík Zdeněk
39
Petřík Jan
18
Šindlerová Ludmila 135
85 let
Bil Jaroslav
31
Dočkalová Marie
38
Hlobil Oldřich
106
Huňka Jiří
35

60 let
Lukášová Bohumila
192
Pavelka Vladimír
54
Vodičková Milada
266
Zbružová Pavla
122
Zemánková Dana
20
75 let
Dokoupil Rudolf
77
Hábová Marie
294
Remešová Cecilie
119
Složilová Anežka
91
81 let
Bařinová Anastazie
8
83 let
Skácelová Vlasta
180
Složil Alois
91
Vybíralová Drahomíra 45

65 let
Dlouhý Jiří
82
Kuča Otakar
153
Lukáš Karel
192
Raab Vladimír
42
80 let
Chrástková Drahoslava 56
Mořkovská Blažena
94
Padalíková Libuše
112
Sušňová Božena
12
82 let
Huňková Eliška
35
Pavelková Marie
54
84 let
Mikulíková Vlasta
51
86 let
Tallová Vlasta
169

