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Toto číslo vyšlo v prosinci 2005
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze 16. zasedání ZO,
14. prosince 2005 se konalo 16. zasedání ZO za účasti 11-ti zastupitelů, jeden byl omluven a pouhých 5 ti občanů.
Kromě stálých bodů programu, kontroly usnesení a zprávy o činnosti RO a OÚ se zabývalo návrhem rozpočtového
provizoria na rok 2006, majetkoprávními záležitostmi, byly předneseny zprávy o činnosti výboru a obecně závazná
vyhláška - Požární řád obce. V krátké zpráva o činnosti byly podány např. tyto informace. V této době bylo uzavřeno
výběrové řízení na svoz TKO pro následující 2 roky. Směsný komunální odpad bude nadále vozit SITA Moravia,
tříděný sběr bude likvidován přes firmu van Gansewinkel a v případě nebezpečného odpadu bude zachována
spolupráce s firmou Biopas. Pro rok 2006 bude zachován stávající poplatek ve výši 300,- Kč na osobu. Ke zvýšení
ceny zcela jistě dojde od r. 2007, kdy dochází ke zvýšení zákonného poplatku za uložení odpadu na skládku o 100,Kč/tunu. V posledních Radslavských novinách byl publikován článek k diskusi o bioodpadu s možností vyjádření
názorů občanů v anketě přes webovou stránku obce. Ohlas je zatím minimální a proto vyzýváme občany, aby se
písemně vyjádřili a své názory odevzdávali do schránky umístěné u vchodu OÚ. Ze stavebních prací byla v současné
době zazimována stavba bezbarierového vstupu na OÚ. Podařilo se však realizovat úpravu nájezdu místní komunikace
Trávník a opravit praskliny cesty u hřbitova. Rada obce se zabývala žádostí firmy ENPRO o povolení vstupu na
pozemky Za vodou z důvodu budování nového vedení VN 22 kV, požadavkem MěÚ na stanovisko ke stanovení
záplavového území řeky Bečvy. Vzala na vědomí vydání územního rozhodnutí na výstavbu technické infrastruktury
na stavebních místech s předpokladem projednávání dalšího postupu obce na příštím zasedání zastupitelstva obce.
V další části zasedání byl projednáván návrh rozpočtového provizoria na rok 2006 na období leden – březen 2006 bylo
schváleno rozpočtové provizorium ve výši 3/12 upraveného rozpočtu provozních nákladů vycházejících z roku 2005,
což činí 2 365 000 Kč. Po té následovaly majetkoprávní záležitosti, první se týkala záměru výkupu pozemků p.č. 162
ve Slaměníkové ulici před č.p. 41. Jelikož tento pozemek nebyl majiteli intenzívně využíván a byl spíše dlouhodobě
brán jako veřejné prostranství, byla zde potřeba tuto část vlastnicky dořešit.
Druhá záležitost se týkala nabídky ŽSD na uložení materiálu charakterizovaného jako zemina a štěrk z prací na
železničním koridoru dle dříve zpracovaného projektu terénních úprav v lokalitě Rajčuda (v prostoru je plánovaná
čistička odpadních vod. V následné bohaté diskusi byly připomínky ke kvalitě navážené zeminy a v konečné úpravě k
nízké vrstvě ornice. Hlavně z těchto důvodů předložený záměr schválen nebyl. Dále následovaly zprávy o činnosti
výborů a to kontrolního, kterou přednesl jeho předseda Pavel Složil a finančního předseda Ing. Jiří Souček. Na závěr
starosta předložil návrh OZV – Požární řád obce, který byl bez připomínek schválen. Následovala závěrečná diskuse,
která se převážně týkala záležitostí dopravní situace v obci.

Informace pro občany V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. 23.,29., 30. prosince je OÚ
pro veřejnost uzavřen.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo 2006 – sobota 900-1200 hod. 28.1.,
4.3., 25.3., 15.4., 6.5., 27.5., 17.6., 9.7.
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2006: 20.1., 10.2., 3.3.,
24.3., 14.4., 5.5., 26.5., 16.6., 7.7., 28.7., 18.8., 8.9., 29.9., 20.10., 10.11.,
1.12., 22.12. Cena svozu v roce 2006 zůstává ve výši 300,- Kč na osobu.
Obecní knihovna Radslavice V letošním roce bylo v knihovně obslouženo 1 743 návštěvníků a vypůjčeno 7 622
svazků knih a časopisů. Velký zájem je o internet zdarma. Máme registrovaných 132 čtenářů z toho 52 dětí do 15 let.
Nejmladším registrovaným čtenářům je 8 let a nejstaršímu čtenáři 79 let.
Knihovna uspořádala v letošním roce besedu pro děti ze základní školy, znalostní soutěže a kvízy pro děti, několik
kurzů - malování na hedvábí, zdobení velikonočních kraslic, aranžování suchých květinových vazeb, drátkování,
batikování triček, navlékané ozdoby z korálků.. Některé z výrobků jsou vystavené v knihovně. Právě teď v prosinci
každou sobotu vyrábíme vánoční ozdoby a dekorace. Můžete se připojit. Kurz batikování v mikrovlnce budeme
opakovat počátkem roku.
Vánoční nadílka. Obdarované budou všechny děti z Radslavic, které už chodí nebo se teprve přihlásí do knihovny.
Obecní úřad nakoupil nové knihy, které obohatí fond dětské literatury v naší knihovně. Všechny nově pořízené knihy
(102 kusů) jsou nyní vystaveny v 1. patře knihovny, kde si je můžete zatím prohlídnout. Půjčovat je začneme po
Vánocích Máte se na co těšit!
Důležité upozornění pro čtenáře: Připomínáme, že při první návštěvě knihovny v novém roce musí čtenáři uhradit
registrační poplatek na rok 2006. Bez zaplacení výpůjční program dovolí knihy pouze vracet, ale ne půjčovat další. Od
ledna začínáme vybírat od zapomnětlivých čtenářů poplatek z prodlení (za překročení výpůjční doby) podle ceníku
výpůjčního řádu vyvěšeného v knihovně. Vyhnout se tomu můžete pokud požádáte u nepřečtených knih o prodloužení
výpůjčky osobně, telefonicky nebo mailem. Výpůjční doba je jeden měsíc.

Naše poděkování patří všem dárcům knih a časopisů, a také maminkám a děvčatům, které nám pomáhaly a podělily
se o své umění v kurzech jako lektorky. Děkujeme Daniele Hrdličkové, Marcele Holé ze Sušic, Ludmile Švitelové,
Ivaně Jemelíkové, Lucii Kocourkové a Ludmile Šimarové. Rádi budeme za nabídku výuky dalších dovedností.
Lada Veselá, knihovnice
Fond rozvoje bydlení Obecní úřad v souladu s ustanovením čl. IV. obecně závazné vyhlášky č.1/2000 o zřízení a
použití účelového fondu pro poskytování půjček vlastníkům bytových a rodinných domů vyhlašuje výběrové řízení
žadatelů o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení obce Radslavice. Termín předložení žádostí se stanovuje na
28.února 2006. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední tabuli ve vestibulu obecního úřadu, formuláře žádostí
v kanceláři OÚ. Vše je také dostupné na webové stránce obce www.radslavice.cz..
Tříkrálová sbírka 2006 Na začátku ledna 2006, 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 pošesté 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 zapečetěnou Obecním úřadem,
otevřete svá srdce a přispějte podle svých možností alespoň drobnou finanční částkou. V Radslavicích jsou vytvořeny
tři skupiny - pí.Valentová Marie a Lukášová Hedvika; pí Marková Alena a 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
25.12
NEDĚLE
17.00 HODIN SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.
PONDĚLÍ
11.00 HODIN SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
1.1.2006 NEDĚLE
11.00 HODIN
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 a zejména mládež.
Plesová sezóna 2006 v Radslavicích
pátek 20.1.2006 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina BIG MŽIK Přerov
pátek 17.2.2006 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 19.2.2006 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol , hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 5.3.2006 - Tradiční vodění medvěda – pořádá TJ Sokol Radslavice
pátek 10.3.2006 - Školní ples – pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina Casablanka
Statistika obyvatel ke dni 30.11.2005 žilo v Radslavicích 1116 obyvatel, z toho 560 mužů a 556 žen
Věkové složení obyvatelstva
C
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Ž
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31 18 13
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34 18 16
10-20
147 71 76
20-30
188 104 84
30-40
157 77 80
40-50
176 88 88
50-60
162 88 74
60-70
81 41 40
70-80
71 26 45
80-90
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nad 90
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0
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Dopisy, ohlasy, polemika
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 vztápění 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 úspěsný a nehořlavý nový rok 2006 Vám přejí
Vaši radslavští hasiči.
Zbyněk Vaculík, preventista

VÁNOCE KOUZLA SVÁ OTVÍRAJÍ…
Tato slova zazněla v pátek 16. prosince v závěrečné písni všech dětí na tradiční školní besídce v Radslavicích. Ve
zcela naplněném sále místní sokolovny se sešli rodiče, prarodiče, příbuzní, ale i známí a přátelé, aby s velkým
očekáváním shlédli program, který si pro ně připravily děti spolu s učitelkami a vychovatelkami.
Vzhledem k dlouholeté tradici těchto akcí, kdy v každém roce mohou návštěvníci shlédnout vždy úplně nový
program, nikdo z diváků a snad ani z dětí netuší, za jakých okolností se tyto pořady „rodí“. Jak učitelky uléhají
k spánku, marně vzývající múzy, jak se v noci budí se studeným potem na čele, aby si uvědomily, že je stále ještě nic
nenapadlo a po dlouhých pokusech o znovuusínání se na několik desítek minut „ztratí“. Ráno ve škole pak na dotěrné
otázky svých kolegyň, zda
už „to“ mají, musejí opět
pokrčit rameny a doufají, že
dnes je snad konečně něco
napadne. Po této zcela
vyčerpávající
etapě
následuje další, neméně
náročná, a to nácvik, kdy se
děti pomalu začínají sžívat
se svou rolí. A tak se
kvapem blíží den D a vy
zjistíte,
že
jeden
představitel hlavní role za
druhým podléhá chřipce či
jiné chorobě… Rok co rok
stále stejně. Leč den D
stejně nastane a rázem je
vše zapomenuto, neboť
spokojenost a rozjařené
tváře diváků jsou nade
vše. Čím se tedy pochlubili naši školáci letos? Děti z kroužku hry na flétnu zahrály několik vánočních písní a koled a
tanečníci předvedli moderní tance. Zpěváci zpívali v angličtině, protože se na besídku přijely podívat i dvě učitelky
z partnerské anglické školy v Clitheroe. Páťáci se čtvrťáky předvedli komponovaný pořad z projektu Comenius-Móda
a hudba 60. let. Děti ze třetí a druhé třídy zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Andělíčci s čertíky z první třídy pak
vystoupili v samém závěru. Poté, co roznesli přáníčka mezi diváky, předvedli nejroztomilejší část programu – pásmo
tanečků a říkadel. Závěrečná píseň, jež dala název i tomuto příspěvku a zazněla z úst všech účinkujících, mile
zakončila celý program.
A jestli se líbil? Soudě podle reakcí publika a potlesku jistě ano. Za všechny to krásně řekla jedna z babiček: „ Paní
učitelko, co živa budu, žádnou besídku nevynechám!“
Poděkování patří Vám rodičům, kteří jste pomohli s výrobou kostýmů, Vám všem, kteří jste přišli posedět a nasát
vánoční atmosféru, Sdružení přátel Základní školy, které zajistilo občerstvení a květinové dary, panu Jiřímu
Vyňuchalovi-dobrovolnému hasiči, Vám, našim žákům, za perfektně zvládnuté představení. Největší zásluhu na celém
projektu máte Vy, moje milé kolegyně-Iveto, Ivo, Vendo, Helo a Jitko.Vám patří největší dík.
Vaše Eliška Petrášová-řed.školy

Pozvání:
- Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční valnou hromadu,
která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2005 v 10,30 hod. v Domě hasičů.
- V sobotu 8.ledna 2005 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 2.února 2006 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada Honebního společenstva Radslavice. Zahájení
v 17.00 hod. Na závěr připraveno občerstvení a srnčí guláš.
- V pátek 3.února 2006 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada TJ Sokol Radslavice. Zahájení v 17.00 hod.

Inzerce
Objednávka
hotových
jídel – firma TOP KAUF
s.r.o.
Frýdek-Místek,
představená na loňské
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.

Blahopřání
Obecní úřad, rada obce i všichni
členové Zastupitelstva obce přejí
svým spoluobčanům klidné a
radostné prožití svátků vánočních
a pevné zdraví, svěžest a osobní i
společenskou pohodu v novém
roce 2006.

