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Toto číslo vyšlo v březnu 2005
Vydává OÚ Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Z 12. zasedání ZO
5.3.2005 se za účasti 13-ti členů ZO a 8 občanů uskutečnilo 12. zasedání ZO, které kromě stálých bodů programu,
kontroly usnesení, zprávy o činnosti RO a OÚ se zabývalo především finančními záležitostmi a to rozpočtem obce na
r. 2005, rozdělením příspěvků místním spolkům, stanovením odměn členům ZO, přidělením půjček z FRB obce a
majetkoprávními záležitostmi. Ve své zprávě o činnosti RO a OÚ informoval starosta přítomné o postupných krocích
řešení dopravní situace v obci . Uvedl, že byl opětovně požádán Mě Ú – odbor dopravy v Přerově o omezení nejvyšší
povolené rychlosti na 40 km/hod v celé obci osazením značek „Zóna s dopravním omezením“. Této žádosti nebylo
vyhověno a proto bylo doporučeno hlasovat o zrušení požadavku obce na omezení nejvyšší povolené rychlosti
stanovené usnesením 10. zasedání ZO ze dne 21.9.2004. Po diskusi a následném hlasování poměrem hlasů 10 pro 0
proti 2 se zdrželi hlasování byl požadavek na omezení rychlosti zrušen. Od minulého zasedání ZO byla zahájena
stavební akce „Knihovna a informační centrum Radslavice“, kterou realizuje Přerovská stavební společnost v budově
ZŠ, s termínem dokončení v měsíci červnu. Firmě „Ateliér Vrbík“ bylo zadáno zpracování studie na výstavbu
rodinných domů v ulici Příčná. V souvislosti s plánovanou výstavbou RD v ulici Sportovní byl vznesen požadavek na
změnu územního plánu obce. Tímto starosta vyzval přítomné ke zvážení případných dalších požadovaných změn
v ÚP. Závěr roku byl náročný jako každý rok na administrativu a výkaznictví, byla provedena inventarizace
veškerého majetku a RO schválila hospodářské výsledky příspěvkových organizací. Začátek roku byl ve znamení
pomoci občanům při vyplňování daňových přiznání k dani z nemovitostí.V letošním roce jsme se potýkali s poruchami
vodovodního řádu, včetně sacích potrubí vrtu. Potíže jsou i s kvalitou vody, kde jsou překračovány limity v oblasti
dusičnanů a proto je nutné provádět častější odebírání vzorků, což je pro obec finančně nákladné. V zimních měsících
došlo k vykácení přerostlých stromů v obci, tentokrát až na základě posouzení odborné firmy, průřez a kácení
napadených stromů na střelnici. Dále byla RO schválena smlouva o dopravní obslužnosti pro r. 2005 a s tím
související finanční příspěvek ve výši 122 400,- Kč, bylo vytvořeno nové pracovní místo na úklid OÚ, správu DH a
KD. Rada obce vyslovila zásadní nesouhlas se záměrem výstavby obalovny živičných směsí v Lověšicích, což by se
projevilo v obci dalším zvýšeným provozem nákladních aut dopravující štěrk z kamenolomu Podhůra. V další části
zasedání ZO seznámil předseda finanční komise ing. Souček přítomné s návrhem rozpočtu obce na r. 2005. Rozpočet
je stejně jako v letech předcházejících sestaven, jako rozpočet vyrovnaný a to ve výši příjmů i výdajů v částce 7 874
tis. Kč. Druhá záležitost se týkala návrhu na rozdělení příspěvků na činnost místním spolkům ve výši 85 tis. Kč. Další
finanční záležitost se týkala stanovení odměn členům ZO dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. V majetkoprávních
záležitostech byl schválen záměr koupě části nemovitostí pro umístění chodníku v souvislosti s realizací akce: Úprava
vjezdu do obce ve směru od Sušic, koupě předzahrádky p.č. 160 a orné půdy p.č. 480/5 sousedící s parcelou již
odkoupenou za účelem výstavby čističky odpadních vod a prodeje zahrady p.č. 102/11 pro výstavbu řadového RD.
Posledním bodem jednání bylo projednání poskytnutí půjček z FRB obce. V termínu byly podány 3 žádosti, u kterých
bylo odsouhlaseno 100% pokrytí požadavků žadatelů, což představuje částku 268 tis. Kč.

Výročí osobností Radslavic – 2. čtvrtletí 2005
Před 120 lety se dne 3.4.1885 v Buku v rolnické rodině narodil František Sehnal. Po absolvování studia učil na
obecných školách ve Vranovicích u Brna a Buku. Učitelskou službu mu přerušila 1. světová válka, kdy v roce 1914
byl poslán na ruskou frontu. Zde dobrovolně přešel do ruského zajetí, v roce 1917 vstoupil do Čsl. legií a jako ruský
legionář se v r. 1920 vrátil domů. V r. 1923 byl jmenován řídícím učitelem na obecné škole v Radslavicích, kde
působil až do července 1937. Tehdy byl ustaven řídícím učitelem na obecné škole v Přerově. Jako bývalý ruský
legionář byl koncem r. 1940 předčasně dán do výslužby. Byl členem TJ Sokol Radslavice a několik let jeho
vzdělavatelem. V letech 1920 až 1937 vedl obecní kroniku. Měl rád hudbu, literaturu a přírodu a na vycházky po okolí
Přerova chodil rád i ve stáří. Mezi žáky byl oblíbeným učitelem. Jeho vzpomínky na ruské zajetí vydal nedávno jeho
syn v časopise Vlastivědný věstník moravský.
Josef Huňka se narodil před 110 lety, dne 10.5.1895 v Oldřichově č. 3 v rodině nádeníka. Po ukončení povinné
školní docházky sloužil u různých rolníků, pak byl dělníkem v obchodě s uhlím v Přerově a pak u Správy silnic
Přerov. Ve svém domě č. 112 si zařídil obchod s uhlím a za okupace začal hospodařit jako malorolník. Po příchodu do
Radslavic se stává vedoucím místní organizace sociální demokracie a pod jeho vedením se z ní stala významná
politická organizace v obci. Byl spoluzakladatelem Dělnické tělovýchovné jednoty Radslavice a jejím předsedou. V r.
1927 je za soc. dem. zvolen poprvé členem obecního zastupitelstva, stává se členem obecní rady, od r. 1931
náměstkem starosty. Po rezignaci starosty v r.1942 se stává starostou obce, od r. 1945 do r.1947 (kdy se odstěhoval do
pohraničí) je předsedou MNV Radslavice. V době stupňujících se represí Němců za okupace se jako starosta snažil
chránit své občany před nepříznivými vlivy okupační správy. Je jeho zásluhou, že četné hospodářské kontroly
okupantů u rolníků skončily vždy dobře bez postihů, s jeho tichým souhlasem se v obci zabíjelo či mlelo obilí bez
povolení.

Bohumil Jemelík se narodil před 80 lety v Radslavicích dne 8.6.1925. Po ukončení základního vzdělání se v roce
1939 začal učit kolářskému řemeslu. Učení ukončil zkouškami v roce 1942 a po 4 letech tovaryšské praxe absolvoval
mistrovskou školu kolář-karosář v Ústavu pro zvelebování živností při Obchodní komoře v Praze. Kolářské řemeslo
vykonával s otcem v Radslavicích až do r. 1952, kdy nastoupil do Přerovských strojíren jako údržbář a později
vedoucí ve skladu modelů. Odtud odešel v r. 1954 do Zemědělské technické školy jako údržbář. Pro poúrazové potíže
musel v r. 1957 této práce zanechat a nastoupil do Státní pojišťovny Přerov jako inspektor pro pojištění. Když v r.
1963 náhle zemřel tajemník MNV Josef Tihelka, byl získán pro tuto uvolněnou funkci. Po volbách v r. 1964 nastoupil
do funkce uvolněného předsedy MNV a tuto zastával plných 22 let, až do voleb v r. 1986, kdy odešel do důchodu. Je
třeba zdůraznit, že to bylo nejdelší funkční období představitele obce od r. 1850, kdy se vytvořila místní správa obce.
Za dobu jeho působení ve funkci předsedy, byly provedeny tyto větší akce v obci : zajištění stavebních míst pro
výstavbu rodinných domků a inženýrských sítí, stavba vodovodu Radslavice - Grymov v letech 1972 – 75,
generální oprava a rozšíření ZŠ v Radslavicích v letech 1979 – 82, rekonstrukce a nástavba budovy MNV v letech
1968 – 69, v níž pak bylo zřízeno zdravotní středisko a přemístěn poštovní úřad, postavení hasičské zbrojnice
v letech 1972 – 73, příprava a zahájení výstavby nákupního střediska Jednoty a další. Pan Bohumil Jemelík byl
dlouholetým členem DTJ, po r. 1945 pak TJ Sokol a členem ČSPO. V letech 1960 – 63 vykonával funkci předsedy
Osvětové besedy, která od r. 1962 až do r. 1976, pravidelně pořádala divadelní festivaly v Radslavicích a sám patřil
k aktivním divadelním ochotnickým hercům v souboru Radslav. Za svou práci obdržel mnoho ocenění, V roce 1998
mu byla udělena cena obce – medaile Fr. Slaměnka. Zemřel náhle 22.8.2002.

Dopisy, ohlasy, polemika
Jaro je tady. Už to brzy skončí, to nešťastné topení. Zase se vesele spalují pet láhve, guma a pod. Proč teď, když to
člověka táhne ven ? Vezme si na sebe světlé oblečení a neštěstí je hotovo. Stačí, když jedna taková saze (z umělé
hmoty či gumy) spadne na takové oblečení a jde se do čistírny. Ony takové saze jsou totiž mastné! U nás se to stává
skoro pravidelně návštěvám. A to se potom stydím za tyto „topiče“. Vím kdo to dělá a rád jim přispěji na topení. Bude
to levnější, než čistírna. Ještě se nabízí jedno řešení, které vyplývá z příslušného zákona. Odborní čichači! Obec by je
nechala vyškolit. Oni by potom mohli ze zákona identifikovat příslušné smradiče a obec je potom pokutovat. Akorát
nevím co s notorickými spalovači, kteří „smradí“ celé topné období. U těch co plyn nemají to pochopím, u těch
druhých asi těžko. Celkem zanedbatelně čoudí spalovači dřeva, vydrží jim to však pouze do větších mrazů, pak již
spalují cokoli. Zaplaťpánbu za to. Oni se sice něco naschraňují a něco nařežou na cirkulárce(otravují okolí) a pak se
něco napřikládají. Asi nepočítají cenu elektřiny a cenu obsluhy topidla. Musím však konstatovat, že již se nemůžeme
jmenovat „Smradlavice“. Ve srovnání s dřívějškem je tady teď jako v sanatoriu( až na ty výšeuvedené). Stále více
domů topí plynem, elektřinou či pod. A je to pořádná většina. Je třeba si to zkusit a pak „sbohem uhlí“, jak mi to řekl
nejeden občan. Je skutečností, že po dlouhých letech vydržel sníh hodně dlouho bílý. Občané zase udělali hodně pro
zdraví svoje, svých dětí ev. vnuků. A „ o tom to je“ !
Kdysi dávno jsme četli noviny už o půl osmé ráno. Listonošem byl pan Kašík. Jak šel čas, bylo to stále později. Asi
pošty bylo víc. Nebo to bylo tím, že přemístili poštu ze školky do „béčárně“. Odříkali jsme postupně tisk tak, že jsme
brali jen dvoje noviny za týden. Aspoň jsme ušetřili. Nedávno doručování novin převzali soukromníci a světe div se.
Jednou jsem četl noviny už v pět hodin ráno! Teď se to trochu posunulo, ale ještě ze setrvačnosti se někdy chodím
dívat do schránky už před šestou. Roznáší to už někdo jiný, někdy jiná. Nevadí, aspoň budeme šetřit dál. Už jsme totiž
chtěli objednat další tisk.
Dopravní situace v obci nějak pozamrzla. Však to byly mrazy! Prý se něco chystá v Sušické, aspoň to psali
v Přerovsku. Prý petenti jsou proti. Ale nepetenti neví o co jde. Škoda. Mohli se taky vyjádřit a názor by byl zase
objektivnější. Nevím proč nám nedají k nahlédnutí projekt úprav. Ale už dost. Je teď v módě „bobřík mlčení“, tak
počkáme, až se víc rozjaří, čím budeme překvapeni.
Nehodlám detailně reagovat na poznámky p. St. Jemelíka ml. (mám-li jasno v obecním zřízení, pořádání jakýchsi
seminářů, kterých jsme absolvovali nepřeberně, ale to jsme museli atp.) hlavně proto, že problémy samosprávy jsou
problémy, kterým voliči „bohužel“ rozumějí. Občan nechce informace o fungování úřadů, ale chce informace o řešení
problémů, a to k jejich co možná největší spokojenosti. Přesto děkuji. Aspoň už vím, kdo reaguje na mé
„názory,ohlasy a polemiky“. Závěrem poděkování za laskavost rodině Venských, kteří našeho utečence, jezevčíka
„menšího vzrůstu“, zanesli na obec. Pracovnice OÚ nejenže to vyhlásily rozhlasem,ale ještě ho nakrmily. Díky.
V Radslavicích 21.3.2005
Ing. Stanislav Bouchal

Pozvání:
TVCK Radslavice – Pavel Složil a Atletický klub Přerov zve všechny občany na přespolní běh zařazený do Velké
ceny vytrvalců Olomouckého kraje „Radslavická podkova“, který se uskuteční v sobotu 26. března 2004 na
závodišti v Radslavicích od 11.00 hod. Odpoledne bude následovat I.ročník závodu horských a terénních kol.
Hokejový klub Radslavice pořádá v sobotu 26.března 2005 od 16,00 hod. přátelské utkání mezi HK Radslavice a
fanoušky. Všichni fanoušci jsou srdečně zváni. Brusle a hokejku s sebou. Občerstvení zajištěno.
Obec Radslavice pořádá v pátek 1. dubna 2005 v 19.00 hod. v Kulturním domě divadelní představení – muzikál
„PRINC A CHUĎAS“ autorů G.Karpathyho, P.Dostála a R.Pogody v podání divadelního souboru Dostavník Přerov
Scénář vznikl na motivy stejnojmenného románu M.Twaina. Využívá prostředí Anglie 16-tého století a sleduje příběh

chudého chlapce Toma, který se přes noc stal anglickým princem. Muzikál je určen hlavně pro mládež, ale jistě
zaujme diváky všech věkových kategorií.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve všechny na odpolední část noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“, která se uskuteční v sobotu 2.dubna 2005 od 16.00 hod. v Koutě.
V pátek 8.dubna 2005 v 16,00 hodin se v Kulturním domě v Radslavicích uskuteční tradiční posezení se seniorydůchodci. V programu vystoupí děti Slaměníkovy mateřské školy a žáci Základní školy v Radslavicích. Živá hudba
k tanci i poslechu zabezpečena. Občerstvení je zajištěno.
Hokejový klub Radslavice pořádá v sobotu 16.dubna 2005 v Kulturním domě v Radslavicích po úspěšné sezóně
Záhorské hokejové ligy pro hráče, všechny své příznivce i širokou veřejnost Hokejový ples.
TVCK Radslavice – Pavel Složil zve všechny příznivce koní a dostihového sportu na 2.dostihový den, který se
uskuteční v neděli 25. dubna od 13,00 hod. na závodišti v Radslavicích.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici v sobotu 7.
května 2005 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.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 14.května 2005 odpoledne ve sportovním areálu TJ Sokol
1.kolo sportovní soutěže hasičských družstev okrsků Radslavice, Pavlovice a Prosenice
Den otevřených dveří střelnice se uskuteční v sobotu 11.června 2005 od 9,00 hodin. Zváni jsou všichni majitelé
legálně držených zbraní a další zájemci o sportovní střelbu.

Informace pro občany

Vodné stočné

V době od
29.3. do 4.4. proběhne odečet
stavu vodoměrů za období
11/2004 – 3/2005. Hotovostní
úhrada vodného a stočného
bude vybírána na OÚ ve dnech
18.4. – 28.4.2005. Ve stejném
termínu lze uhradit nájemné
z obecních pozemků.

Prodej
nepotřebného
materiálu OÚ velmi levně
odprodá
několik
kusů
elektrických
akumulačních
kamen
a
elektrických
přímotopů.
Hrobník K 28.2.2005 ukončil
Miroslav Caletka svou činnost
ve funkci hrobníka. Vzhledem
k zákonné úpravě se v místních
podmínkách
s jejím
pokračováním nepočítá. Pro
následující období je třeba
výkop hrobu zabezpečit pomocí
odborně
způsobilé
osoby,
nejlépe jako součást dalších
služeb poskytovaných pohřební
službou. Nejblíže působící –
Technické služby Přerov, U
Hřbitova 2857, Přerov, tel.581
203 781, 602 534 255 a Josef

Inzerce

Kuchař, Osek nad Bečvou 162, tel.581 793 102, 602 730 316 byly o vzniklé situaci vyrozuměni.
Tříděný sběr Od počátku roku byl sortiment separovaného sběru TKO rozšířen o další komoditu – papír. Kontejner
je umístěn na sběrném místě u Jednoty. Ke komplexnímu třídění již chybí pouze zavedení sběru obalů Tetrapack.
Nabízen je sběr do speciálních pytlů, zvažován je i systém kontejneru. OÚ předem děkuje za informaci o zájmu
občanů o třídění a používaném množství tohoto materiálu.
Národní program počítačové gramotnosti Obec ve spolupráci se Základní školou a firmou ASI Mohelnice nabízí
občanům kurzy základů ovládání a používání výpočetní techniky (ovládání počítače, texty, internet, el.pošta). Rozsah
– 3 x 2 hod. v odpoledním a předvečerním čase v 2.pol.dubna, cena 3x 100,- Kč. Přihlášky do 1.4.2005 na OÚ.
Nabídka vyšetření vody na dusičnany Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, laboratorní centrum Přerov ve
spojení s každoměsíčním odběrem pro potřeby Obce nabízí občanům možnost vyšetření pitné vody z vlastní studní na
dusičnany. Předpokládaná cena za odběr jednoho vzorku bude asi 75,- Kč. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na
OÚ. Zabezpečit lze i rozsáhlejší rozbor za cenu bez dopravy.
Dovoz stravy – upozorňujeme občany, na možnost objednání si hotových jídel sterilovaných ve skle s tradiční
českou kuchyní, cena jednoho jídla je 27,50 Kč. Na obecním úřadě je k dispozici stravovací kupón s nabídkou jídel,
které je možno si objednat vždy do středy druhého úplného týdne v měsíci s dodáním a platbou ve třetím týdnu.

Personální kronika 2. pololetí 2004
Narození:
Padalík Martin , Nová 218
Zaoralová Nicol, V Zahradách 229
Složil Patrik, Školní 91
Fogelton David, Přerovská 214
Bartlová Tereza, Školní 61
Sňatky:
Haluzík Marek-Vrbovská Jana, Trávník 137
Kukla Jiří-Bařinová Lada, Nová 211
Vodička Jan-Jiříková Hana, Široká 241
Lukáš Marek-Borovičková Eva, Přerovská 214
Knichal Libor-Hamerská Hana, Na Návsi 78
Bouchal Jan-Špačková Kateřina, Školní 102

Přistěhování:
Havelka Roman, Věra, Anna, Trávník 29
Červinka Karel, Kateřina, V Zahradách 270
Száraz Tibor, Dagmar, Ilona, V Zahradách 140
Hrabal Petr, Na Návsi 7
Odstěhování:
Rytířová Pavlína, Patrik,Trávník 29
Knichal Libor, Na Návsi 78
Úmrtí:
Dočkal Svatopluk, Slaměníkova 38
Šindler Josef, Školní 3
Vyňuchalová Marie, Na Návsi 81
Sládečková Marie, Dolní 107
Zajícová Růžena, Přerovská 158

Rozpis fotbalových soutěží jaro 2005

A mužstvo–1.B tř. sk.A – jaro 2005(odjezd)B mužstvo OS sk.B – jaro 2005
Ne 27.3.Brodek u Pv-Radslav. 15,00 13,30 So 26.3.Bochř „B“-Radslavice
Ne 3.4. Radslav.-Nezamyslice 16,00
So 2.4.Radsl.-Hor.Moštěnice „B“
Ne 10.4.Troubky-Radslavice
16,00 14,45 Ne 10.4.Potštát-Radslavice
So 16.4.Kojetín-Radslavice
16,30 15,00 Ne 17.4.Žákovice-Radslavice
So 23.4.Radslavice-Dolní Újezd
Ne 24.4.Radslavice-FKM Přerov16,30
Ne 1.5. Všechovice-Radslavice16,30 15,00 Ne 1.5.Hustopeče„B“-Radslav.
16,30
So 7.5.Radslavice-Bělotín“B“
Ne 8.5. Radslavice-Bělotín
Ne 15.5.Lipník n/B-Radslav. 15,00 13,45 So 14.5.Horní Újezd-Radslav.
So 21.5.Radslavice-Černotín
Ne 22.5.Radslav.-Němčice n/H.16,30
So 28.5.Vrahovice-Radslavice 16,30 15,00 Ne 29.5.Drahotuše-Radslavic
Ne 5.6.Radslavice-Klenovice 16,30
So 4.6.Radslavice-Dukla Hranice
Ne 12.6.Pivín-Radslavice
16,30 15,00 Ne 12.6.Skalička- Radslavice
Ne 19.6.Radslavice-Býškovice 16,30
So 18.6.Radslavice-Opat/Všech“B“
Dorost OP – jaro 2005
Žáci – OP sk. B – jaro 2005
So 12.3.Bochoř-Radslavice
12,00 11,00 Ne 3.4.Radslavice- Želatovice
Ne 20.3.Radslavice-Vlkoš
12,45
So 9.4.Beňov - Radslavice
So 26.3.Újezdec-Radslavice
12,15 11,15 Ne 17.4.Soběchleby-Radslavice
Ne 24.4.Radslavice-Dolní Újezd
Ne 3.4. Radsl.-Hor.Moštěnice 13,45
So 9.4. Uhřičice-Radslavice 16,00 14,30 Ne 1.5. Hustopeče-Radslavice
Ne 17.4.Soběchleby-Radslavice15,00 13,45 Ne 8.5. Radslavice-Ústí
Ne15.5. Kozlovice-Radslavice
Ne 24.4.Radslavice-Lověšice 14,15
16,30 15,00 Ne 22.5.Radslavice- Pavlovice
So 30.4.Hustopeče-Radslav.
Ne 29.5.Domaželice-Radslavice
Ne 8.5. Radoslav.-Brodek u Př14,15
So 14.5.Lobodice-Radslavice 16,30 15,15 Ne 5.6.Radslavice-Újezdec
Ne 22.5.Radslavice-Troubky
14,15
Ne 12.6.Prosenice-Radslavice
Ne 29.5.Kozlovice- Radslavice14,00 12,45

Ne 5.6.volný termín

Ne 12.6.Lazníky-Radslavice

14,00 12,45

Ne 19.6.Radslavice-Domažlice 14,15

odjezd
15,00 13,45
16,00
16,00 14,45
10,00 8,30
16,30
14,00 12,45
16,30
16,30 15,15
16,30
10,00 8,45
16,30
16,30 15,15
16,30
10,00
10,00
13,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
14,00
10,00
10,00

8,45
11,45
8,45
9,00
12,45
9,00

