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Toto číslo vyšlo v srpnu 2006
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Z 19. zasedání ZO, které se konalo 16.srpna 2006 za účasti 14-ti členů ZO a 2 občanů.
Kromě stálých bodů programu, kontroly usnesení a zprávy o činnosti RO a OÚ se zabývalo úpravou rozpočtu obce na
rok 2006, majetkoprávními záležitostmi a 1. změnou územního plánu obce. V úvodu ve zprávě o činnosti informoval
starosta o tom jakým způsobem pokračují letošní rozpracované stavební akce. Dokončují se práce na bezbariérovém
vstupu na OÚ osazením druhých dveří, poté bude následovat výměna dlažby vestibulu a dokončení úpravy pravé
plochy před budovou. Téměř u konce je i akce oprava vodojemu, která byla rozšířena o výměnu potrubí v prostoru
Hrubé studny. Ta bude realizována od poloviny září do poloviny října. Starosti kolem vodních zdrojů, způsobené
přívalovými dešti na konci června, kdy došlo k zaplavení vrtu a šachty u studny, byly příčinou přechodného zhoršení
kvality vody, kdy byly při kontrolním vzorku KHS zjištěny bakterie. Byla provedena okamžitá opatření spočívající ve
vyšším chlorování a následným proplachem potrubí. Opakovala se tak situace z r. 1996, po níž byla provedena
protipovodňová opatření, která se však letos ukázala jako nedostačující a bude třeba realizovat jejich doplnění např.
zbudováním terénní vlny k usměrňování splachu z polí od Pavlovic mimo prostor prameniště. Další rozpracovanou
akcí je úprava technologie bazénové vody na koupališti. Před zahájením koupací sezony byla provedena větší část
prací, jež umožnila dávkování chemikálií a po ukončení provozu budou provedeny závěrečné úpravy na potrubních
systémech. Poté starosta podal informace o připravovaných dalších akcích a těmi jsou: - „Úprava plochy u Hrubé
studny“ na kterou v návaznosti na finanční možnosti obce bylo vypsáno a vyhodnoceno výběrové řízení a jejíž 1.etapa
by mohla být realizována do konce tohoto roku. Postoupila i příprava dalších akcí, u zpomalovacího ostrůvku na
vjezdu do obce již bylo získáno pravomocné stavební povolení. Nově byla uzavřena smlouva na pořízení projektové
dokumentace na dopravní zklidnění ulice Školní a Na Návsi. Odsouhlaseno bylo též zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Likvidace odpadních vod“, která umožní další přípravu této akce a její
nárokování ze strukturálních fondů v následujícím plánovacím období EU. Další informace se týkala rozhodnutí
Olomouckého kraje o zrušení projektu vysokorychlostního internetu, do něhož byla zapojena i naše obec.
Reprezentační akcí uplynulého období byly 10-té Cyrilometodějské slavnosti, které při svých kulatinách byly
sestaveny v osvědčeném rozsahu. Jejich významným prvkem byla účast početné družební delegace z Raslavic, vážící
se k hlavnímu spoluorganizátoru – TJ Sokol Radslavice. Slovenské účasti předcházela návštěva delegace naší obce
na letošních Šarišských slavnostech v Raslavicích. V následujícím roce by měl následovat oficiální krok smluvního
zpečetění partnerství našich obcí. Negativem CM slavností bylo zrušení sobotního programu na závodišti, které
poznamenalo regionální rozsah celé akce. Stejně jako v předchozích letech se naše obec zúčastnila soutěže Vesnice
roku, v níž zúročila jednak svou loňskou investici do obecní knihovny a hlavně obětavou a všestrannou práci
knihovnice paní Lady Veselé. Po třech letech opět získala Diplom za vzorné vedení knihovny, což nám dává možnost
zkusit své štěstí v celostátním kole, které proběhne 7.9. a zejména získat dotaci z POV v roce 2007. Krajskou finanční
odměnu za tento úspěch využijeme na doplnění knihovního fondu a dovybavení knihovny. Poslední informace starosty
se týkaly činnosti RO, která schválila prodloužení jednoho nájemního vztahu v bytovém domě v ul. Přerovská,
odměny ředitelkám příspěvkových organizací obce, souhlasila na základě požadavků občanů s vypsáním druhého kola
výběrového řízení na podání žádostí o půjčku z FRB v letošním roce. Naopak zamítla požadavek Magistrátu města
Přerova na platbu za dojíždějící žáky za rok 2005. Přijala k 1.6.2006 do pracovního poměru nového provozního
pracovníka. V další části zasedání ZO se projednávalo rozpočtové opatření č.1/2006, kterým se upravil rozpočet obce
na rok 2006, na straně příjmů i výdajů na celkový objem 10 458 879 Kč. V majetkoprávních záležitostech byl
schválen záměr koupě nemovitostí (půdy) dražených Exekutorským úřadem Brno-město, dále byl schválen prodej
obecního pozemku (zahrady) manželům Zajacovým a pozemků (konec zahrad) za 11-ti rodinnými domky v ul.Příčná
a investiční záměr na stavební úpravy ZŠ a v této souvislosti podání žádosti o grant z Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu. Poslední projednávaná záležitost se týkala 1.změny územního plánu obce
Radslavice, kterou ZO vzali na vědomí.
Informace pro občany
Vodné stočné V době od 27.9. do 2.10. proběhne odečet stavu vodoměrů za období
4/2006 – 9/2006. Proti předchozím letům je letní pololetí zkráceno o 1 měsíc a
odečty i platby budou tímto opatřením pololetní. 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. Obec provedla zákonné vyúčtování kalkulace ceny
a nákladů roku 2005. Cena za dodání 1m3 vody činila 13,93 Kč, odvedení
odpad.vod 1,54 Kč/m3. Rozpis nákladů je vyvěšen na úřední desce a webové stránce obce.
Slavnostní zahájení nového školního roku v základní škole se uskuteční v pondělí 4.září 2006 v 7.45 hod. na
nádvoří školy.
Vypnutí elektřiny ČEZ Distribuce a.s. oznamuje svým zákazníkům, že z důvodu opravy vedení vysokého napětí VN

09 bude v pondělí 28.srpna 2006 v době od 7.00 do 16.30 hod. přerušena dodávka elektrické energie na území obce
Radslavice. Bližší informace lze získat na zákaznické lince 840 840 840
Uzavření pošty Pošta Radslavice upozorňuje své zákazníky, že z důvodu přerušení dodávky el.energie bude
v pondělí 28.srpna 2006 celý den uzavřena.
Počítačový kurz Firma ASI informační technologie s.r.o. ve spolupráci s Obcí Radslavice nabízí občanům
absolvování dotovaných kurzů v rámci Národního programu počítačové gramotnosti Ministerstva informatiky ČR.
Kurz se uskuteční přímo v obci. Je složen ze čtyř dvouhodinových částí – základy práce s počítačem, texty v počítači,
internet a e-mail a portál veřejné správy. Cena kurzu činí 400,- Kč. Termín bude stanoven na základě přihlášek se
snahou časově vyhovět přihlášeným zájemcům. Přihlásit se je možno i telefonicky na OÚ nebo u pí.Zuzany Kaňkové,
721 186 143. Podrobnosti na webu obce.
Volby 2006 Ve dnech 20.a 21.října 2006 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce. Volební místnost bude 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 budou voličům doručeny do místa trvalého pobytu
nejpozději 17.10.2006. 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.
Přenos informací – Počet zájemců o službu posílání krátkých textových zpráv SMS (důležitá sdělení) na mobilní
telefony občanů dosáhl k 15.7.2006 magické hranice 100. Noví zájemci se stále mohou přihlásit osobně na OÚ či
v knihovně, emailem na obec@radslavice.cz nebo zaslat SMS na tel. 724 082 059.

Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Zábeštní Lhota
Obec Zábeštní Lhota se nachází 12 km severně od města Přerova na nejjižnějším výběžku Nízkého Jeseníku
v nadmořské výšce 293 m. Je obklopena ze všech stran lesem. Lhotský katastr má výměru 148 ha, z toho 115 ha je
zemědělsky obhospodařováno. Zábeštní Lhota byla založena koncem 14. století a patří do velké rodiny různých Lhot,
jejichž jméno poukazuje na jejich vznik v pozdním středověku, kdy obyvatelé nově založených obcí nemuseli na
určitou lhůtu platit daně. První zprávy o ni jsou v zemských deskách olomouckých knih z roku 1397. Název je zřejmě
odvozen od názvu mlýna, který leží na cestě od Penčic a patří též k Zábeštní Lhotě. Mlýn se jmenuje "Bešt" a obec
leží za Beštěm, takže Zábeštní Lhota.
Obec Zábeštní Lhota se odtrhla od střediskové obce Prosenice a
osamostatnila se v roce 1990. Zastupitelstvo obce je pětičlenné.
Obecní úřad má jednu zaměstnankyni - účetní OÚ, zaměstnanou na
částečný úvazek. Obecní úřad sídlí v budově č. 13 v horní části obce,
úřední hodiny jsou v pátek od 16.00 hod. do 18.00 hodin.
V této budově je ještě obchod smíšeného zboží, požární zbrojnice a
knihovna. Výpůjční doba v knihovně je v pátek od 15.00 hod. do 17.00
hodin. Ve výpůjčkách je na l. místě v okrese Přerov. U budovy OÚ stojí
stará lípa uznaná jako památný strom, její stáří se odhaduje na 300 let. Je
součástí života v obci. Obec oslavila v roce 1997 malými oslavami v době
hodů - 600 let od jejího založení. Významnou stavbou v dolní části obce je
kaple zasvěcená "Nanebevzetí Panny Marie" s věžními hodinami. Tato
kaple byla postavena roku 1842 na náklady obce. „Nová kaple nahradila
původní kapličku, kterou v letech 1694-1699 nechal postavit Karel sv. p.
Cebroni. Od roku 1901 jsou na věži kaple umístěny hodiny a zvon. Další
pamětihodností je pamětní deska k uctění památky obětí padlých v 1.
světové válce. V lese, směrem k Penčicím, je památník padlých ve 2.
světové válce.
V obci není škola ani mateřská školka, děti dojíždějí do školy do Prosenic,
kde je základní škola od 1. - 5. třídy a potom přecházejí do Přerova. Do
mateřské školy dojíždějí do Buku. Obvodní lékařka ze střediska Tršice
dojíždí do obce 1x měsíčně, psát recepty stálým pacientům. Dětské obvodní středisko je také v Tršicích.V obci nejsou
žádné obecní byty, ani byty jiných organizací. Zástavba v obci je tvořena rodinnými domy k bydlení a některé slouží
jen k rekreačním účelům. Je zde 63 obytných domů a 139 obyvatel trvale žijících, a 33 rekreačních chat. Doprava je
zde omezena. Obec má autobusové spojení s Přerovem zajištěné dvěma autobusovými linkami, vedou do ní dvě
turisticky značené stezky- modře značená z Přerova přes lužní les Žebračka, Vinary a Vinarský les, zeleně značená
z Přerova přes Čekyňský kopec, Borošín a Zábeštní Lhotu do Tršic a na Lukavec.
V obci byla v 80. letech dokončena kanalizace se 2 biologickými rybníky. V roce 1994 byl vybudován veřejný
vodovod. V roce 1996 byl vybudován plynovod. V roce 1997 byla vybudována digitalizace telefonní sítě. V obci jsou

2 soukromí zemědělci a několik živnostníků. Jedinou organizací, která pracuje v obci je SDH, která byla založena již
v roce 1933. Členové SDH se účastní soutěží, dodržují zvyk vodění medvěda – ostatky, pořádají hodovou zábavu.

Pozvání:
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá sobotu 26.srpna 2006 ve sportovním areálu TJ Sokol v Radslavicích
1.ročník hasičské pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku, zařazené do Velké ceny okresu Přerov.
Začátek v 10.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá u příležitosti ukončení prázdnin v pátek 8.září 2006 od 16.00 hod. na
školní zahradě SPORTOVNÍ ODPOLEDNE ZAKONČENÉ TÁBORÁKEM. Připraveny jsou nejrůznější soutěže pro
děti, mládež i dospělé a ukázky hasičské činnosti. Zajištěno tradiční občerstvení i speciality z udírny.
Dne 23. září 2006 se na dostihovém závodišti v Radslavicích uskuteční mezinárodní mistrovství Moravy a Slezska v
Coursingu – závodech psů různých plemen za účasti soutěžících z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarska.
TVCK Radslavice – Pavel Složil zve všechny příznivce koní a dostihového sportu na Skokové derby, které se
uskuteční ve čtvrtek 28. září od 13,00 hod. na závodišti v Radslavicích.

Personální kronika 1.pololetí 2006

Narození:
Skopal Michal, Přerovská 158
Horák Tomáš, Sušická 182
Janáček Martin, Sušická 202
Tichá Kristýna, V Zahradách 301
Kukla Jindřich, Nová 211
Vodičková Nikola, Nová 219
Vőrős Tibor, Přerovská 167
Vőrősová Barbora, Přerovská 167
Šimara Matěj, Školní 111
Sňatek - nebyl
Odstěhování:
Zatloukal Marek, Eva, Lucie,
Petr V Zahradách 286
Mořkovská Berta, Trávník 155
Holý Marek, Matěj, Široká 240
Pavlištík Stanislav, Školní 111
Hradil Michal, U Mlékárny 149

Úmrtí:
Večeřa Alois, Trávník 28
Masařová Kristina, Na Návsi 139
Pavelka Stanislav, Na Návsi 19
Pavlištík Jan, Sušická 183
Dohnal Miroslav, Přerovská 174
Cagaš Vlastimil, Na Návsi 16
Hudeček Josef, Dolní 115
Přistěhování:
Rosičková Olga, Daniel, Klára,
Lukáš, Přerovská 191
Havlová Kateřina, Slaměníkova 43
Dobeš Miroslav, V Zahradách 145
Ungerová Monika, Přerovská 193
Maďar Kryštof, Široká 240
Mikš Radovan,Eva,Radovan, V Zahradách 286
Vlček David, Přerovská 159
Nerušil Ondřej V Zahradách 265

Rozpis fotbalových soutěží podzim 2006
A mužstvo–1.Btř.sk.A podzim 2006
(odjezd)
So 12.8.Jesenec-Radsl.hř.Kladky16,30 14,15
Ne 20.8.Hustopeče-Radslavice
16,30 14,30
Ne 27.8.Radslavice-Pivín
16,30
So 2.9.Kojetín-Radslavice
16,30 14,45
Ne 10.9.Radslav.-Nezamyslice
16,30
16,00 14,15
Ne 17.9.Němčice-Radslavice
Ne 24.9.Radslav.-Všechovice
16,00
So 30.9.Horní Moštěnice–Radsl. 15,30
15,30
Ne 8.10.Radslav.-Klenovice
Ne15.10.Domaželice-Radslav.
10,00
15,00
Ne22.10.Radslav.-Bělotín
Ne29.10.Vrchoslavice-Radsl.
14,30 13,30
13,30
Ne 5.11.Radslavice-Beňov
Ne12.11.Radslavice-Jesenec
13,30
13,00
Ne19.11.Radslavice-Hustopeče
B mužstvo OS sk. B – podzim 2006
16,30 15,00
Ne 13.8.Říkovice-Radslavice
So 19.8.Želatovice „B“-Radsl. 10,30 15,30
So 26.8.Radslavice-D.Hranice
16,30
Ne 3.9.Kovalovice-Radsl.
16,30 14,45
So 9.9.Radslavice-Ústí „B“
16,30
Ne 17.9.Pavlovice-Radslavice
16,00 15,00
So 23.9.Radslavice-Lazníky
16,00
15,30 14,00
Ne 1.10.Tovačov-Radslavice
So 7.10.Radslavice-Újezdec
15,30
Ne15.10.Soběchleby-Radslavice 10,00 8,45
15,00
So21.10.Radslavice-Čekyně
14,30 13,00
Ne29.10.Měrovice- Radslavice
So 4.11.Radslavice-Jezernice
13,30

Dorost-OP–podzim 2006
Ne27.8. Radslavice-Lobodice
So 2.9. Dol.Újezd-Radslavice
Ne 10.9.Radslavice-Lověšice
Ne 17.9.Pavlovice-Radslavice
Ne 24.9.Radsl.-Horní Moštěnice
Čt 28.9.Tovačov-Radslavice
So 30.9.Újezdec-Radslav.
Ne 8.10.Radslavice-Domaželice
Ne15.10.Křenovice-Radslavice
Ne22.10.Radsl.-Želatovice „B“
Ne29.10.Bochoř-Radslavice12,00
Mladší žáci – podzim 2006
So
2.9.Stará Ves
Ne 17.9.Radslavice
Čt 28.9.Lazníky
So 7.10.Bochoř
Ne 15.10.Radslavice
So 21.10.Tovačov

(odjezd)
14,15
15,00 14,00
14,15
13,30 12,45
13,45
16,00 15,00
12,45 11,45
13,15
12,30 10,45
12,45
11,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

8,00
8,15
8,00
8,00

Starší Přípravka – podzim 2006
So 2.9. Bělotín
9,00 7,45
Ne 10.9. Soběchleby
14,00 13,00
So 16.9. Radslavice
9,00
Ne 24.9. Hranice
9,00 8,00

Inzerce

Mamodiagnostické

centrum,

Dr.Skaláka 14, 750 02 Přerov upozorňuje
ženy na Program vyhledávání rakoviny
prsu – mamární screening, probíhající
v ČR od roku 2002. Ten je zaměřen na
vyhledávání
časných
stadií
nádorů
v populaci žen bez příznaků onemocnění
prsu. Čas je nejúčinnější zbraní v boji
s rakovinou. Pravidelným skreeningem je
možné výrazným způsobem snížit úmrtnost
na nádory prsu a zvýšit procento vyléčených
žen. V ČR má každá žena ve věku od 45-ti
do 69-ti let včetně nárok na bezplatné
preventivní mamografické vyšetření ve
dvouročních intervalech, která provádějí
specializovaná screeningová pracoviště.
Takovým je v našem regionu právě
Mamografické centrum v Přerově, které
vyhovělo náročným požadavkům a získalo
akreditaci
ministerstva
zdravotnictví.
Pracoviště podléhá pravidelným kontrolám
v rámci tzv. re-akreditací.
Kontaktovat nás a objednat se můžete:
Osobně: na adrese centra v Přerově
Telefonicky:
na
bezplatné
lince
800 900 885 nebo tel. 581 204 830
e-mailem: mamograf.prerov@nemocnicehranice.cz. Další informace lze získat na
www.nemocnice-hranice.cz
nebo
na
stránkách projektu www.mamo.cz.

