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Toto číslo vyšlo v říjnu 2006
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------20. zasedání ZO se konalo 10.října 2006 za účasti 11-ti členů ZO, 1 zastupitel byl omluven a
3 občanů s následujícím programem: kontrola usnesení a zpráva o činnosti RO a OÚ – zprávy o činnosti výborů půjčky z fondu rozvoje bydlení – 1.změna územního plánu obce. Zprávu o činnosti předložil starosta obce a
informoval přítomné o tom jak pokračovaly práce na rozpracovaných či plánovaných akcích letošního roku. U
bezbariérového vstupu na OÚ zbývá dokončit zábradlí, plochu před OÚ, upravit rozvody a vymalovat vestibul. Na
akci koupaliště obec obdržela slíbenou dotaci a u této akce chybí dokončit trubní rozvody. Na vodovodním řádu byla
vyměněna část u Hrubé studny, po drobných dokončeních bude celá akce ukončena. Od příštího týdne bude zahájena
stavba 1.části zpevněné plochy u Hrubé studny. Poslední nasmlouvanou akcí je úprava kanalizačních vpustí na ul.
Přerovská, která by měla být zahájena v měsíci listopadu. Plánovaná oprava štítu domu č.p. 16 byla vzhledem
k nedohodě s vlastníkem této nemovitosti odložena. U projektů je rozpracovaná studie rekonstrukce KD a dopravní
zklidnění ul. Školní. Zadána byla technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domků na ul. Příčná a
Kanalizace a ČOV. Významnou akcí posledního období jsou aktivity vytvořené MAS Záhoří –Bečva. Jednak jsou to
připravované projekty a současné zpracování Strategie, umožňující následné zapojení a čerpání zdrojů z fondů EU.
V minulém týdnu jsme završili úspěchy naší obecní knihovny. Z rukou ministra kultury jsme převzali zvláštní ocenění
a diplom v soutěži Knihovna roku 2006. Zůstali jsme sice těsně pod samým vrcholem, ale i tak to znamená ocenění
úspěšné práce obce, knihovny a především aktivit knihovnice paní Lady Veselé, za což jí patří náš dík. Další
informace o činnosti RO se týkaly schválení zápisu do kroniky za rok 2004, udělení výjimky ZŠ z maximálního počtu
žáků ve třídě pro šk.r. 2006-2007 a uspořádání humanitární sbírky prádla, šatstva a kuchyňského vybavení pro
Diakonii Broumov. Na závěr starosta obce provedl celkovou rekapitulaci činností za volební období 2002 – 2006.
V další části zasedání předsedové finančního a kontrolního výboru předložili zprávy o činnosti za uplynulé období.
Z fondu rozvoje bydlení bylo schváleno 5 žádostí o půjčku v celkovém objemu 314 tis. Kč. Posledním bodem
programu bylo projednání Změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Radslavice, který byl následně v celém rozsahu
předloženého návrhu schválen.
Informace pro občany
Vodné stočné Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve
dnech 16.10. – 1.11.2006. V tomto termínu bude současně vybírána platba za
uložení stavebního odpadu na dvoře OÚ, př. všechny předchozí nedoplatky.
Vakcinace lišek Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj upozorňuje
občany, že v období od 16.10.2006 do 31.10.2006 bude na území Olomouckého
kraje (mimo okres Olomouc) prováděna plošná vakcinace lišek proti vzteklině.
Vakcinace bude provedena leteckým kladením návnad – shozem dle stanoveného
klíče, zajišťujícím optimální pokrytí stanovených území Olomouckého kraje. Pro okres Přerov je určeno 21700 ks
vakcinačních dávek. Vakcína je umístěná v krmivových návnadách vyrobených z rybí moučky a tuku. Návnada je
přibližně o velikosti krabičky od zápalek s kapslí z plastu a hliníku, která obsahuje živý oslabený virus vztekliny. Při
pozření návnady dojde k narušení kapsle obsahující vakcínu a kontaktem vakcíny se sliznicí ústní dutiny dojde
k imunizaci zvířete. Vakcínu je možno považovat za neškodnou pro člověka i ostatní živočichy. Nelze však vyloučit
určité minimální riziko při přímém styku vakcinačního viru se sliznicí (vetření potřísněnou rukou do oka, úst apod.).
V tomto případě se doporučuje omýt kontaminované místo vodou, mýdlem a místo dezinfikovat jakýmkoliv
dezinfekčním prostředkem. Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst nebo do čerstvého poranění, je nutné vyhledat
lékaře. Vzhledem k tomu, aby provedení a úspěšnost akce nebyla narušena, je nutné, aby v daném období a 14 dnů po
něm nevstupovali občané se psy do míst s návnadami. V rámci ochrany zdraví člověka a zejména dětí, je nutné zajistit
aby se nikdo nedotýkal vyložených návnad nebo je dokonce sbíral a manipuloval s nimi.
Sběr NO V sobotu 21.října 2006 proběhne v době od 13.40 do 14.10 hod. před obecním úřadem pravidelný
podzimní sběr nebezpečného odpadu. Sbírají se staré televizory, rozhlasové přijímače a jejich součásti, další
elektrotechnické přístroje, ledničky, mrazničky a pneumatiky všeho druhu.
Sběr VDO V sobotu 21.října 2006 v době od 13.00 do 14.30 hod. proběhne v obci sběr nestandardního TKO.
V uvedené době lze na dvoře OÚ do připraveného kontejneru odložit tzv. „Velký domovní odpad“ (podlahové krytiny,
lepenky, koberce, matrace, polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty apod.)
Volby do ZO 2006 Ve dnech 20.a 21.října 2006 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce. Volební místnost je
tradičně umístěna v obřadní síni obecního úřadu a bude otevřena v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod.
Pro tyto volby se nevydávají voličské průkazy. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku. Hlasovací lístky již byly voličům doručeny, o náhradní lze požádat
na obecním úřadu, v době voleb od volební komise. Volič je povinen volební komisi před hlasováním prokázat svou

totožnost a státní občanství. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

ZE STŘELECKÉHO SPORTU
Memoriál Jaromíra Lukáše ve střelbě ze sportovní pistole 30+30 se na domácí střelnici uskutečnil 10.9.2006
Nejlepšího výsledku 569 bodů dosáhl Zdeněk Škopec, na druhém místě se umístil ing. Antonín Král oba z
SSK Uničov. Třetí byl Vladimír Marčan z SSK Elán Olomouc. V první desítce se z SSK Radslavice umístil
na osmém místě Antonín Pajdla a desátý byl Stanislav Lukáš. Alois Hrabal byl dvanáctý.
Velkou cenu CAR CITON Olomouc ve střelbě ze sportovní pistole 30+30 ran uspořádal SSK Elán Olomouc
17.9. na střelnici Olomouc Lazce. V kategorii muži, junioři bylo pořadí následující : 1. Milan Lipovský –
SSK Brno, 2. Stanislav Lukáš – SSK Radslavice, 3. Oldřich Janča – SSK Elán Olomouc.
Sportovně střelecký klub Radslavice uspořádal 30. září CENU RADSLAVIC - 1. ročník soutěže ve
střelbě ze vzduchové pušky vleže pro mládež. Soutěžící byli rozděleni podle věku do tří kategorií. Pořadí
nejlepších bylo následující :
Kategorie do 12 let – 1. Janáček Jakub, 2.Brázda Jan, 3. Zupka Martin
Kategorie 13-14 let – 1. Hrdlička Jiří, 2. Jemelík Stanislav, 3. Gadlena Michal
Kategorie 15-16 let – 1.Stecker Lukáš, 2. Zajíc Pavel, 3. Hrdlička Pavel
Pálíš ODPAD??? = Dýcháš ODPAD!!!
Jste unavení, bolí vás hlava, vaše děti kašlou a vůbec se necítíte dobře? Nedivte se, protože k těmto příznakům
přispívají látky vznikající při spalování domácích odpadků. Mnozí z nás si neuvědomují, kolik škodlivin vypouštějí ze
svých komínů pálením nevhodných předmětů. Lidé si zvykli na to, že ve svých domech pálí nejen PET lahve (od
minerálek, mléka), ale i další obaly (kelímky od jogurtů, obaly od oplatků, sušenek, nanuků, igelitové sáčky,
polystyrénové tácky od salámů), lakovaný nábytek (hlavně stará okna!!!), gumu, molitan, látky, staré boty, prostě vše,
co hoří. Často si dokonce myslí, že ušetří peníze: více spálených odpadů = více tepla = méně nakoupeného paliva =
méně vynaložených peněz, ALE = ZNIČENÉ ZDRAVÍ!!!
Nebezpečné látky vznikající spalováním odpadů nejsou vidět; a v kouři je přitom asi 20 látek, které způsobují závažné
zdravotní problémy. Přiložíte-li do kamen kousek plastu, dřevotřísku, překližku, gumu nebo umělá textilní vlákna,
uniká z komína:
DEHET – polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou prvními látkami, u nichž byl prokázán
RAKOVINOTVORNÝ účinek.
DIOXINY – vyvolávají zhoubné RAKOVINNÉ bujení. Například dioxin TCDD patří mezi nejsilnější syntetické
JEDY. Dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového systému, ke změnám endokrinního systému
(zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Mají vliv na snížení inteligence, schopnosti soustředění a vliv na
chování (hyperaktivita u dětí).
BENZEN – působí útlum kostní dřeně, je narkotický, je to RAKOVINOTVORNÁ látka, která hlavně u dětí
způsobuje leukémii, a to s čtyřikrát vyšším rizikem onemocnění leukémií než u ostatních dětí.
STYREN – vzniká pálením polystyrenu, je JEDOVATÝ a KARCINOGENNÍ, jeho vlivem dochází k poškození očí,
sliznice, výskytu depresí, bolestem hlavy, problémům se soustředěním, svalové slabosti, únavě nebo žaludečním
nevolnostem.
KETON (mezi nejrozšířenější patří ACETON) – TOXICKÝ a KARCINOGENNÍ, dráždí dýchací cesty, působí na
centrální nervový systém (bolesti hlavy, únava, neklid, následné deprese).
NAPHTALEN – dráždí kůži, působí rozpad červených krvinek, je neurotoxický.
FENOL – leptá kůži a sliznice, dráždí dýchací cesty.
ALDEHYDY – dráždí dýchací cesty, mají narkotický účinek, alergenní, KARCINOGENNÍ, mutagenní.
CHLORBENZENY – dráždí oči, dýchací cesty, kůži, vyvolávají bolesti hlavy, závratě, poškození jater a ledvin,
změny krevního obrazu.
ČPAVEK – JEDOVATÝ plyn.
FTALÁTY – toxické látky hromadící se v těle, některé ftaláty mají vliv na plodnost, ledviny, vývoj organismu;
a jiné látky, které dlouhodobě negativně ovlivňují zdraví. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnostech je
považováno za NEJVĚTŠÍ PLOŠNÝ ZDROJ JEDŮ! Nejhorším plastem z hlediska spalování je PVC, vzniká tím
kyselina chlorovodíková, jedovatý monomer vinylchlorid, dioxiny, čpavek a ještě agresivnější fosgen (prudce jedovatý
dusivý plyn). Tyto plyny se používaly na bojištích první světové války!!!
A co třeba dřevo z demolice (okna), nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo? Pálením vyprodukujete
50 až 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím. Při spalování letáků a časopisů se do ovzduší
mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují VROZENÉ VADY (těhotné ženy pozor!!!) a RAKOVINU.
I když doma spálíte relativně malé množství odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice nízkých koncentracích.
Možná, že nikoho přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku chronických dýchacích potíží hlavně dětí a starších lidí.
Sebe a svoje okolí OTRAVUJETE pomalu a postupně!

Neničte si své zdraví, zdraví svých dětí, bližních i ostatních spoluobčanů. Nedovolte to ani svým sousedům.
Využívejte plně systému nakládání s komunálním odpadem v naší obci, vhodný odpad k třídění separujte.
RNDr. Lada Kuklová

LEADER a vznik Místní akční skupiny Záhoří-Bečva
Program LEADER je zaměřen na podporu obyvatel venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou spoluprací
realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti čelí v souvislosti se
změnami v zemědělství v důsledku reforem. Hlavním cílem programu LEADER je, aby se představitelé venkovských
oblastí (veřejnost, podnikatelé, spolky, NNO, samospráva, …) zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí
a současně podporovali zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný
rozvoj venkova. Pro zapojení se do této iniciativy je nutné založit Místní akční skupinu (MAS), která musí mít statut
občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, území MAS musí být ekonomicky, sociálně i společensky
homogenním územím s minimálním počtem obyvatel 10.000 osob a s maximální hustotou 120 osob na 1km2. Další
podmínkou MAS je, že počet veřejných subjektů (obcí-municipalit) je menší než 50% členů MAS a počet neveřejného
sektoru (fyzické osoby, podnikatelé, spolky, neziskové organizace apod.) musí být zastoupeny více jak 50%. Z toho
plyne potřeba vzniku partnerství v území MAS a zapojení řady subjektů do procesu územního rozvoje v rámci této
iniciativy. Z důvodu splnění požadovaných podmínek se při zakládání MAS dohodly na spolupráci a založení MAS
mikroregiony Pobečví a Záhoří-Helfštýn a dále s obcemi Osek nad Bečvou, Oldřichov a Veselíčko. Na základě
předběžné dohody zúčastněných veřejných subjektů byly osloveni partneři z neveřejného sektoru a byl s nimi tento
záměr konzultován s výsledkem dohody o založení MAS. Na základě těchto jednání byl vypracován text stanov
občanského sdružení MAS Záhoří-Bečva, které byly přípravným výborem odeslány na Ministerstvo vnitra ČR, které
je zaregistrovalo dne 19.12.2005. Téhož dne proběhla ustavující valná hromada, která schválila text stanov, jednací
řády valné hromady a rady MAS a dále statut MAS. Dále byly zvoleny orgány občanského sdružení - rada MAS,
kontrolní výbor. Předsedou MAS se stal jeden z hlavních iniciátorů vzniku MAS starosta obce Soběchleby Jaromír
Dohnal, místopředsedou byl zvolen starosta obce Prosenice Josef Jemelka. Zakládajícími členy MAS Záhoří-Bečva
jsou: Zdeněk Hon, TJ Sokol Pavlovice u Přerova, PS Plši Soběchleby, Václav Caletka, Roman Zapletal, Leoš Zdráhal,
Myslivecké sdružení Prosenice-Grymov, Myslivecké sdružení Mezilesí Pavlovice u Přerova, Porvol Jaroslav, Pavel
Složil-TVCK, SDH Radslavice, TJ Sokol Dolní Újezd, Vítězslav Horák, SK Hradčany „1996“,.Josef Horák, TJ Sokol
Veselíčko, TJ Sokol Soběchleby, ZD Záhoří Soběchleby, SDH Lhota, ZD Podhradí, Mikroregion Pobečví a obce
Dolní Nětčice, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín, Šišma,
Soběchleby, Týn nad Bečvou, Žákovice, Oldřichov, Osek nad Bečvou a Veselíčko.
Na ustavující valné hromadě bylo také rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na „osvojování zkušeností“ MAS
Záhoří-Bečva na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). Cílem tohoto projektu je vytvoření lokální strategie
rozvoje venkova, příprava venkovské komunity - vzdělávání členů MAS, vytvoření zázemí orgánů MAS a
informování a práce s veřejností nad záměry MAS Záhoří-Bečva, s cílem rozvoje venkovského území na základě
partnerství. MAS Záhoří-Bečva dotaci obdržela a v současné době začíná tento projekt „Strategie MAS Záhoří-Bečva“
podpořený Evropskou unií realizovat. V uplynulých dnech proběhlo ve všech 29-ti obcích dotazníkové šetření,
mapující názory a potřeby občanů, obcí, neziskových organizací a podnikatelů, na základě něhož bude postupně
vypracováván základní dokument rozvoje území MAS. Ten bude průběžně projednáván na veřejných setkáních s
občany v měsíčních intervalech až do března 2007, kdy výsledný materiál schválí VH MAS. Schůzky se pro lepší
dostupnost konají vždy v Prosenicích a Soběchlebích se stejným programem. Průběžně shromažďuje tzv. projektové
záměry – aktivity subjektů i návrh potřeb v území. Pokud se zpracovanou strategií uspěje, stane se poskytovatelem
dotací. Ty mohou činit pro podnikatele 50% a pro obce a neziskové organizace až 90% nákladů projektu.
Kromě práce na Strategii si však MAS klade za cíl přispívat ke komplexnímu rozvoji svého území. V uplynulém
období již podala žádosti o dotace z dalších dostupných programů na projekt sociální integrace mládeže ve věku 15-25
let a program komunitního plánování sociálních služeb, jehož smyslem vytvořit vizi v oblasti sociálních služeb,
naplánovat společně služby potřebné, chtěné a reálné tak, aby byla splněna podmínka zkvalitnění sociálních služeb
s maximální efektivitou. MAS by v následujícím období měla být nejen poskytovatelem grantů z programu Leader, ale
i servisní a poradní organizací pro získávání finančních prostředků z různých programů národních i fondů EU.
Základem úspěchu je správně nastavená Strategie rozvoje a výzva „Pojďte s námi společně plánovat budoucnost svého
území“ není jen prázdnou frází. Možnosti nové rozpočtové období EU v letech 2007-2013 jsou z hlediska možnosti
získání finančních prostředků pro ČR neopakovatelnou příležitostí, na níž je třeba být dobře připraven.

Pozvání:
První, tzv.ustavující zasedání Zastupitelstva obce Radslavice pro volební období 2006-2010, spojené s
volbou nových orgánu obce, se uskuteční v úterý 31.10.2006 v 18.00 hod. v Domě hasičů
MAS Záhoří-Bečva pořádá v pátek 20.října 2006 na Hasičské zbrojnici v Prosenicích a v sobotu 21.října
2006 v Kulturním domě v Soběchlebích 2.veřejné setkání s občany ke Strategii MAS Záhoří-Bečva.
Informace k projektu je možné získat na obecním úřadě i na www.pobecví.cz. Pro zájemce z Radslavic je
po oba dny v 17.45 hod. zajištěn společný odvoz od hasičské zbrojnice. Pojďte společně s námi plánovat
budoucnost svého území.

Začíná topná sezóna Poslední dny nám připomněly, že zima se
již skutečně nezadržitelně blíží a je již téměř pozdě na kontrolu a
přípravu topidel, kouřovodů a komínových těles. Je daleko lepší
ohřívat se teplem ohně planoucího v kamnech než jej v tragické
beznaději sledovat ničit svůj dlouho budovaný domov. Prověřte své
sklady paliva a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry).
Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou
náchylné především horší druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). Proces
samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u
uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5m výšky), dále
vlhkost, nestejnoměrná zrnitost (např. kusové uhlí + prach) a
přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před
naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně
omítnuté (cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení).
Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. Pozor na zatékání vody do
uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva
kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly
probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních
intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce
viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý oxid
uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující
se teploty (40 - 50 0C) proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo
přenesením na volné místo, kde se rozestře do vrstvy vysoké 0,25 0,5 m a nechá vychladnout. Dalším nebezpečným úskalím je provoz
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem?
Především neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých
kapalin. Pečujte o to, aby se neodkládaly předměty, popř. materiály z
hořlavých hmot na tepelné zařízení (samotné spotřebiče a kouřovody)
a nebo v těsné blízkosti, kdy hrozí pád těchto předmětů na horký
povrch. Tento nešvar se vyskytuje hlavně při snaze co nejrychleji
vysušit oděv a nebo obuv. Požaduje-li to výrobce, dbejte na to, aby
roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové
spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Údržbu
spotřebičů provádějte v souladu s technickými
požadavky výrobce topidla. Plynové spotřebiče
nechejte určitě zkontrolovat přes odborný servis většina výrobců uvádí minimálně 1 x za 3 roky - pro
firmy je tato lhůta závazná. A co my obyčejní
obyvatelé - určitě se vyplatí nechat plynový spotřebič
prohlédnout, vyčistit a seřídit nyní, než v kožichu čekat
na opravu v zimě. Dodržujte bezpečné vzdálenosti na
instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a předmětů z hořlavých hmot. A co
komíny? Vzpomenete si ještě, kdy u Vás byl naposledy
kominík? Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel
dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné
čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické
firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Tím ovšem
péče o komíny nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout
na volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich
čistícím zařízením a spotřebičům paliv. Požádat
kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv
spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného
zařízení a před zněnou druhu paliva. O výsledku
kontroly musí kominík vystavit řádný doklad v souladu
s vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. s razítkem a
podpisem, který bude obsahovat datum a konstatování,
zda komín je (či není) schopen bezpečného provozu.
Nenechávejte nic náhodě a svou nedbalostí
nevystavujte život svůj ani životy svých blízkých
možnému požáru. O tom, že mnohá varování a
prevence v této oblasti nedopadne vždy na úrodnou
půdu, se ve zpravodajství přesvědčujete spolu s hasiči
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dnes a denně.
Pavlíčkové upravil Stanislav Jemelík

