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Toto číslo vyšlo v březnu 2006
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze 17. zasedání ZO, které se konalo 14.3.2006 za účasti 13 členů ZO a osmi občanů
s následujícím programem: kontrola usnesení a zpráva o činnosti RO a OÚ - návrh rozpočtu obce na r. 2006 a
rozpočtového výhledu do r. 2011 – rozdělení příspěvků místním spolkům – l. změna územního plánu obce – OZV o
fondu rozvoje bydlení – majetkoprávní záležitosti – půjčky z fondu rozvoje bydlení. V úvodu ve zprávě o činnosti
starosta připomněl, že období přelomu roku je spojeno se spoustu administrativní práce, související s jeho ukončením
a výkaznictvím všeho druhu (rozpočtová opatření, závěrky příspěvkových organizací a obce, inventarizace majetku,
výkazy správní, vodohospodářské apod.). V letošní tuhé zimě došlo ke krizové situaci se zásobováním pitnou vodou,
způsobené několika poruchami na řádu, které způsobilo vyčerpání našich zdrojů pitné vody, spojené s přerušením její
dodávky. Plánovaná rekonstrukce hydroglóbu, na přelomu dubna a května bude opět spojena s nutností náhradního
zásobování vodou. Sice dočasnou technologií přímého čerpání do sítě bez zásobní akumulace, nicméně velmi
zranitelnou při velkých výkyvech spotřeby. K vodnímu hospodářství se rovněž váže vyhlášení záplavových území
řeky Bečvy a studie protipovodňové ochrany Pobečví, v níž byly posuzovány potřeby a rozsah suchých poldrů
v povodí Bečvy. Ve vztahu k naší obci v ní bohužel dochází k dalšímu omezení a přiblížení hráze k zastavěnému
území. Dále pokračovala příprava akce zpomalovací ostrůvek Sušická vydáním stavebního povolení a stavebního
řízení k veřejnému osvětlení u této akce. V závěru loňského roku byla odstraněna DZ na omezení rychlosti v ulici
Sušická. KHS nás po více než půl roce oficiálně informovala o výsledku měření hlučnosti na silnici II/434 a jejím
překročením limitu o 7,9 dB, v této věci je vedeno s vlastníkem komunikace správní řízení. K problematice dopravy
proběhlo z podnětu Klubu zdravého života Radslavice dne 2.2.2006 jednání KÚ s jeho zástupci a dalšími orgány
dotčenými dopravní problematikou. Jeho závěrem je závazek Olomouckého kraje zpracovat návrh na stanovení
dopravního značení, spočívající ve snížení rychlosti na 40 km/hod. v některých částech obce a pokračování přípravy
stavby ostrůvku. Vzhledem k nejasnosti jeho výstavby v letošním roce RO odsouhlasila zpracování PD na
rekonstrukci přechodu pro chodce u základní školy, na jehož případnou realizaci by obec využila nového dotačního
programu Ol.kraje. Se společností Connex Morava byla uzavřena smlouva o zajištění dopravní obslužnosti území
pravidelnou linkovou dopravou s výší příspěvku 124 tis. Kč. Z dalších informací uvedl , že původní plán pro letošní
zimu na kácení v našich lesních porostech nakonec nebyl uskutečněn hlavně pro nevýhodnost cenové nabídky za
topolové dřevo. V současné době jediná rozpracovaná akce bezbariérového vstupu do budovy OÚ je zatím stále
zazimována. Koncem roku byla založena Místní akční skupina Záhoří Bečva, jejímž prostřednictvím má být
umožněno i v naší obci čerpání finančních zdrojů EU z programu Leader. Cyrilometodějské slavnosti se budou konat
od 5. – 9. července, hlavním spoluorganizátorem bude TJ Sokol, slavící letos 55. výročí organizované kopané. Jejich
tradiční turnaj v malé kopané plánují doplnit dětským dopolednem a v jednání je uskutečnění přátelského fotbalového
zápasu s jedenáctkou družebních Raslavic ze Slovenska. Další program bude v tradičním duchu, tedy s divadelním
představením přerovského Dostavníku, taneční zábavou na školní zahradě, hasičským odpolednem a dostihy
s pivními slavnostmi.
V další části zasedání se projednával rozpočet, který byl v příjmové části schválen ve výši 9 234 528 Kč a ve
výdajové ve výši 8 514 528 Kč (přebytek 720 000 Kč se použije na splátku úvěru) a rozpočtový výhled do roku 2011.
Místním spolkům byl rozdělen finanční příspěvek ve výši 95 000 Kč. Bylo schváleno Zadání změny č.1. ÚP sídelního
útvaru Radslavice a OZV č.1/2006 o zřízení a použití fondu pro poskytování půjček z FRB obce. Proti původní verzi
bylo rozšířeno spektrum druhu půjček. Z fondu bylo následně schváleno poskytnutí půjček pro 2 žadatele, v celkovém
objemu 179 tis.Kč, přihlášené v pravidelném termínu k 28.2. Je škoda, že nebyl využit celý dostupný objem finančních
prostředků. V majetkoprávních záležitostech byly schváleny záměry koupě nemovitostí od TJ Sokol, manželů
Sehnálkových a pana Haluzíka a prodej části nemovitosti manželům Malečkovým a záměr prodeje p.č.134/1 a 133/3.
Odmítnuta byla žádost Českého rybářského svazu v Přerově na prodej pozemků pod revírem Osecký rybník.

Výročí osobností Radslavic - 1.pololetí 2006
Dne 1.3.1946 zemřel v Radslavicích RNDr. Jindřich Zapletálek, přírodovědec, nar. 4.11.1909 v Radslavicích na
č.10. Po absolvování obecné školy a přerovského gymnázia nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy
Univerzity v Brně, kde se věnoval přírodopisu. Univerzitní studia zakončil získáním doktorátu přírodních věd. Rád
cestoval po evropských zemích, aby si rozšířil svůj vědecký obzor. Vědecky začal pracovat na biologické stanici
v Lednici (součást brněnské univerzity) a z tohoto pobytu vzniklo několik publikací se zaměřením na botaniku. Po
uzavření vysokých škol nacisty nastoupil jako profesor na Gymnáziu na Velehradě. Pro nemoc však po roce musel
vyučování zanechat a s nevyléčitelnou plicní chorobou se vrátit do svého rodiště kde zemřel. Byl nadaným a pilným
člověkem, ale nelítostný osud mu nedopřál, aby se stal významnou osobností na vědeckém poli.
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.
Informace pro občany
Vodné stočné V době od 29.3. do 3.4. proběhne odečet stavu vodoměrů za období
11/2005 – 3/2006. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ
ve dnech 12.4. – 26.4.2006. Ve stejném termínu lze uhradit nájemné z obecních
pozemků.
Přijetí zaměstnance Obec Radslavice vyhlašuje výběrové řízení na místo
provozního pracovníka obce. Druh práce: správa, údržba a opravy
vodohospodářských zařízení obce, objektů, budov a zařízení obce, údržba zeleně a
veřejných prostranství, zimní údržba obce. Místem výkonu práce je území Obce Radslavice. Požadavky: min. vzdělání
SO, praxe v technických oborech min. 3 roky, řidičský průkaz min. sk. B, samostatnost, bezúhonnost. Přihlášky
s požadovanými doklady zašlete na adresu OÚ Radslavice nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 31.3.2006.
Kontaktní pracovník – starosta Stanislav Jemelík, telefon 581 202 894, email: radslavice@iol.cz. Platové podmínky
se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová
třída 4-6. Termín nástupu: dle dohody, cca k 1.5.2006. Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum
a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, datum a podpis. K přihlášce
připojte: Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se požadovaného druhu práce, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní odbornosti.
Bezúhonnost bude prokázána originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce na výzvu
vyhlašovatele. Ten si současně vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Tříkrálová sbírka 2006 V Tříkrálové sbírce, která proběhla v naší obci na počátku letošního roku se vybralo
19.531,50 Kč, v regionu Přerov pak 531.831,- 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 a založení tzv. Terapeutické školičky pro duševně nemocné.

Pozvání:
Dostihové závodiště Radslavice a Atletický klub Přerov zvou všechny občany na přespolní běh zařazený do Velké
ceny vytrvalců Olomouckého kraje „Radslavická podkova“, který se uskuteční v sobotu 25. března 2006 na
závodišti v Radslavicích od 11.00 hod. Odpoledne bude následovat I.ročník závodu horských a terénních kol.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve všechny na odpolední část noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“, která se uskuteční v sobotu 1.dubna 2006 od 16.00 hod. v Koutě.
Obec Radslavice zve všechny občany na přednášku s promítáním „Duchovní služba v zahraniční misi – Irák“. O
své zážitky ze svého působení v misi v období září 2005 – leden 2006 a poznatky o pro mnohé z nás exotické zemi se
přijde podělit npor.P.Jaroslav Knichal, kaplan 7.mechanizované brigády v Hranicích, duchovní působící v naší
farnosti. Přednáška se uskuteční v sobotu 8.dubna v 18.30 hod. v Kulturním domě.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici v pondělí
8.května 2006 v 9.00 hodin. Pro mládež a dospělé, ženy i muže je připravena tradiční soutěž ve střelbě z malorážky
vleže. Děti vyzkouší svou dovednost v soutěžích ve střelbě ze vzduchovky, házení šipkami, míčky, srážení plechovek
a v dalších soutěžích. Pro povzbuzení k velkým výkonům a dobré náladě jsou připraveny zajímavé ceny a bohaté
občerstvení.
Zájemci o střelecký sport -POZOR ! Sportovně střelecký klub Radslavice doplní střelecký kroužek mládeže o
další členy. Zájemci se mohou přihlásit každý pátek od 17.45 hodin na střelnici. Doporučený věk je 10 až 15 let, ale
není podmínkou. Dospělí zájemci, případně držitelé zbraní nebo zbrojního průkazu mohou získat informace o
Stanislav Lukáš, předseda SSK Radslavice
střelecké činnosti taktéž každý pátek v 17.45 hodin.
Hokejový klub Radslavice hraje i letos finále Záhorské hokejové ligy. Finálové zápasy se uskuteční na zimním
stadionu v Přerově ve středu 22.3.2006 v 19:45 a v neděli 26.3.2006 v 13:45 hod. Případný třetí zápas by se konal ve
středu 29.3.2006 v 19:45 hod. Všichni fanoušci jsou srdečně zváni.

TVCK Radslavice – Pavel Složil zve všechny příznivce koní a dostihového sportu na Dostihový den, který se
uskuteční v sobotu 29. dubna 2006 od 13,00 hod. na závodišti v Radslavicích.

Personální kronika 2.pololetí 2005
Narození:
Zacpal Marek, Slaměníkova 97
Nečas David, V Zahradách 156
Mrázková Zuzana, Přerovská 192
Červinka Karel, V Zahradách 270
Rakovanová Anna, Školní 111
Sňatky:
Smětáková Jana-Pazdera Michal, Široká 247
Midrlová Vlasta- Rakovan Lukáš, Přerovská 294
Krátká Zuzana-Antl Tomáš, Široká 239
Padalík Michal-Očenášková Alena, Dolní 117
Mužíková Věra-Kubáč Jarmil, Široká 246
Zdráhalová Vladimíra-Kucharčík Petr, Školní 141
Úmrtí:
Chrástek Jaroslav, Na Návsi 56
Navrátil Břetislav, Sušická 129

Přistěhování:
Lakomý Josef, Široká 238
Dučák Dušan, Sušická 197
Čeladník Daniel, Na Návsi 74
Harišová Lucia, Na Návsi 74
Odstěhování
Pazderová Jana, Široká 247
Antlová Zuzana, Široká 239
Jurča Pavel, Sušická 182
Sehnálek Tomáš, Slaměníkova 95
Mašek Josef, Nová 219
Mašková Irena, Nová 219
Rubáčová Věra, Široká 246
Padalík Michal, Dolní 117

Dopisy, ohlasy, polemika
„Stezka psích exkrementů“ Již několik let přetrvává problém o kterém se mi už nechce mlčet. Problém se nazývá
– psí výkaly na chodníku. Bydlíme v ulici V Zahradách a chodník mezi domy č.306 a 301 je takové území nikoho.
Nejsou tam domy, ale s některými sousedy tento chodník v zimě čistíme od sněhu, abychom nemuseli chodit po silnici
. Ovšem ani při naší snaze se nedá využít ke svému účelu, neboť je neustále plný psích hromádek. V létě je to obdobné
– na chodníku výkaly a parkující auta – chodník opět není pro chodce. Některým je možná tato situace lhostejná,
chodník nepotřebují. Ale mně, která denně docházím se synem na autobus a nechci chodit po silnici, vadí chování těch
majitelů psů, kteří své miláčky jen vypustí, ať se proběhnou sami po ulici. Proč si je nepustí na vlastní zahradu?! Že by
jim vadily psí „odpadky“ na vlastní zahradě? Tak proč si pořizují živého tvora, když nejsou schopni se o něj postarat
se vším, co to obnáší? Přitom by stačilo tak málo – nebýt bezohledný a pohodlný. Jak jinak nazvat takovéto chování
některých sousedů – pejskařů (těžko uvěřit, že se tu venčí psi z okolních vesnic). Je opravdu tak moc těžké vzít si
s sebou sáček a uklidit po svém psovi? Mnozí lidé dnes sledují jen vlastní pohodlí, jsou lhostejní a ani jim nedochází,
že svým chováním znepříjemňují a znesnadňují život svým sousedům. Lze jen doufat, že někteří z Vás si situaci
uvědomí a sáhnou si do svědomí. Těch, kteří se o svého psa řádně starají se tento článek netýká a snad ani nedotýká –
vždyť nám, v této věci, jde o jedno – o čistotu nejen v naší ulici.
Ivana Kotulková

Rozpis fotbalových soutěží jaro 2006
A mužstvo–1.B tř. sk. A – jaro 2006(odjezd)
16,00
Ne 2.4.Radslavice-Beňov
So 8.4.Kojetín-Radslavice
16,00 14,30
16,30
Ne 16.4.Radslavice-Hustopeče
So 22.4.Klenovice-Radslavice
16,30 15,00
Ne 30.4.Radslav.-Nezamyslice
16,30
Ne 7.5.Vrchosl.-Radslavice
16,30 15,00
Ne 14.5.Radslav.-Všechovice
16,30
Ne 21.5.Bělotín-Radslavice
16,30 15,00
Ne 28.5.Radslav.-Domaželice
16,30
Ne 4.6.FKM Přerov-Radslav.
10,00 8,45
Ne 11.6.Brodek u Pv.Radslav.
16,30 14,45
Ne 18.6.Radslavice-Pivín
16,30
Ne 25.6.Býškovice-Radslavice
10,15 8,45
B mužstvo OS sk. B – jaro 2006
So 1.4.Radslavice-Horní Újezd 16,00
Ne 9.4.Drahotuše-Radslavice
10,00 8,45
So 15.4.Radslavice-Potštát
16,30
Hustopeče-Radslavice hlášenky
So 29.4.Radslavice-Dolní Újezd 16,30
Ne 7.5.Skalička-Radslavice
16,30 15,15
So 13.5.Radsl.-Opatov./Všechov.16,30
Ne 21.5.Bělotín-Radslavice
14,00 12,45
16,30
So 27.5.Radslavice-Černotín
Ne 4.6.Lověšice-Radslavice
16,30 15,30
Ne 11.6.Žákovice-Radslavice
10,00 8,45

Dorost OP – jaro 2006
Ne 2.4. Radslavice-Pavlovice
Ne 9.4. Hor.Moštěnice-Radsl.
Ne 16.4.Radslavice-Lazníky
So 22.4.Lověšice-Radslavice
So 29.4.Radsl.-Dolní Újezd
Po 1.5.Lobodice-Radslavice
So 6.5.Křenovice-Radslav.
Po 8.5.VOLNÝ TERMÍN
Ne 14.5.VOLNÝ TERMÍN
Květen Kozlovice-Radslavice
Ne 21.5.Bochoř-Radslavice
Ne 28.5.Radslav.-Domaželice
Ne 4.6.Prosenice-Radslav.
Ne 11.6.Vlkoš-Radslavice
Ne 18.6.Radslavice-Újezdec
Žáci – OP sk. B – jaro 2006
Ne 9.4.Dolní Újezd-Radslavice
Ne 16.4.Radslavice-Pavlovice
Ne 23.4.Ústí-Radslavice
Ne 30.4.Radslavice-Domaželice
Ne 7.5.VOLNÝ TERMÍN
Ne 14.5.Radslavice-Hustopeče
Ne 21.5.Kozlovice-Radslavice
Ne 28.5.Radslavice-Beňov
Ne 4.6.Bochoř-Radslavice

(odjezd)
13,45
13,30 12,30
14,15
14,00 13,00
14,00
14,00 12,30
14,00 12,30
12,30
14,00
14,15
14,00
14,00
14,15

11,30
13,00
13,15
13,00

10,00 8,45
10,00
14,00 12,45
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

9,00
9,00

Inzerce

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
koupí plynové topidlo na 10 kg
propanbutanovou láhev. Nabídky přijímá
Stanislav Jemelík, tel. 725 131 254.

Správa hřbitova Obec Radslavice jako
vlastník
a
správce
hřbitova
v Radslavicích garantuje zabezpečení
výkopu hrobu pomocí odborně způsobilé
osoby, pana Josefa Kuchaře, Osek nad
Bečvou
162,
tel.581
793 102,
objednání
602 730 316
v případě
kompletních
služeb
spojených
s pohřbem. Za tímto účelem nechala
v závěru loňského roku vyrobit nové
bednění pro výkop hrobů. Při objednávce
služeb u jiného subjektu výkop hrobu
Obec negarantuje a nezabezpečí.

Objednávka hotových jídel – firma
TOP KAUF s.r.o. Frýdek-Místek,
představená na předloňské besedě
s důchodci, rozšířila svou nabídku a stále
přijímá objednávky na hotová jídla
sterilovaná ve skle. Nyní je možné si
objednat z 66 jídel z masa hovězího,
vepřového, kuřecího, krůtího, jeleního,
uzeného, vnitřností i uzenin. Cena za 1
jídlo je 27,50 Kč a doba spotřeby
hotového jídla je 6 měsíců. Objednací
kupony jsou k dispozici na OÚ a rovněž
tam se shromažďují objednávky jídel.

