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Vydává OÚ Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Z 11. zasedání ZO
které se konalo 14.12.2004 za účasti 13-ti členů ZO a stejného počtu občanů. Kromě stálých bodů
programu, kontroly usnesení, zprávy o činnosti RO a OÚ se zabývalo úpravou rozpočtu obce na r. 2004,
rozpočtovým provizoriem na r. 2005, majetkoprávními záležitostmi, schvalováním OZV a poplatku za svoz
TKO. Na minulém zasedání byl RO uložen úkol rozpracovat využití stavebních pozemků. Úkol rada splnila
a ZO na tomto zasedání schválilo zahájení přípravy projektové dokumentace v ul. Příčná. Poté starosta
seznámil přítomné s činností orgánů obce za období od minulého zasedání a to: dokončení stavebních úprav
SMŠ, nyní probíhá finanční vyúčtování ze strany zhotovitele stavby. Pokračovala příprava akce "Knihovna a
informační centrum" budovaná z kotelny ZŠ. Dále byla provedena úprava 5-ti kanálových šachet, rozvod
venkovního osvětlení byl napojen na nový vánoční strom. RO zahájila diskusi o průběhu CM slavností,
jejichž hlavním spolupořadatelem by mělo být MS Katová. Podstatnou část posledního zasedání ZO
zabralo jednání o dopravní situaci v obci. Na základě usnesení z něj byly podniknuty následující kroky:
- Vodorovné značení bude provedeno v jarních měsících - svislé značení bude realizováno z velké části z
prostředků obce do konce roku; - zřízení přechodu pro chodce z prostředků obce je možné v 1. pol. 2005,
žádný z požadavků na omezení nejvyšší povolené rychlosti nebyl Policií ČR akceptován - ke zpomalení
provozu je navrženo jiné technické opatření s vysokou účinností ve spolupráci s Olomouckým krajem překročení hygienických limitů bude ověřeno v jarních měsících. V další části zasedání ZO byla
odsouhlasena úprava rozpočtu obce na r. 2004 na výši 14 745 040 Kč a návrh rozpočtového provizoria na
rok 2005 ve výši 3/12 upraveného rozpočtu z r. 2004, což činí 3 686 000 Kč. Majetkoprávní záležitosti se
týkaly záměru obce nakoupit pozemky v lokalitě Hájek a předzahrádku před domem č.p. 40. Dále se ZO
zabývalo žádostí o umístění ochranné povodňové hráze obce Grymov na k.ú. Radslavice u Přerova, této
žádosti bylo vyhověno. Byla schválena OZV obce Radslavice o místním poplatku za svoz TKO. Poplatek
pro fyzickou osobu bude v r. 2005 činit 300,- Kč.
Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Tučín
Obec Tučín leží 5 km severovýchodním směrem od okresního města Přerova, s nímž je spojena silnicí přes Želatovice.
Obec sousedí východně s obcí Podolí, jižně se Želatovicemi, jihozápadně s Přerovem, západně s Kozlovicemi,
severozápadně s Radslavicemi a severně s Pavlovicemi. Potok, který vyvěrá z místní tratě, rozděluje obec na dolní a
vrchní konec. Vrchní konec je rozdělen silnicí, která vede rovnoběžně s potokem.
Katastr obce má rozlohu 480 ha, v obci žije 430 obyvatel. Obec je
vybavena vodovodem a kanalizací, je plynofikována. Jsou zde
dvě prodejny s potravinami, hřiště na malou kopanou a odbíjenou,
koupaliště a veřejná knihovna. V roce 2004 bylo vybudováno
nové víceúčelové hřiště pro 15 druhů sportů. V obci má své sídlo
několik soukromých firem a soukromých zemědělců.
I když archeologické nálezy jsou velmi skromné, je nade vší
pochybnost, že katastr obce byl osídlen již v dávném pravěku.
Tučínská travertinová kupa a okolní minerální prameny jistě
přitahovaly pozornost pravěkého člověka, naneštěstí však jeho
existenci v dané lokalitě dokládá jen jediný nález bíle
patinovaného štípaného pazourkového nástroje typického pro
období paleolitu. Nález jadeitové sekyrky v trati „Šerý“ dokládá
přítomnost člověka v době neolitu – mladší době kamenné, cca 5500 – 4000 př. n. l. a nález sekeromlatu vybroušeného
z olivínického čediče spadá do mladší doby bronzové ( 1300 – 1000 př. n. l.). Dolní konec obce, od nepaměti zvaný
„Mohelňa“, by mohl naznačovat dřívější existenci žárového pohřebiště z doby osídlení lidem lužických popelnicových
polí. V neprospěch archeologických nálezů svědčí jistě i samotný charakter katastru rozkládající se na úrodném
černozemním půdním typu, což bylo vždy příznivé pro zemědělské využití. Charakteristickým pro dějiny obce Tučín
je fakt, že osedlí patřili k několika vrchnostem. Nejstarší písemná zmínka o Tučíně pochází z roku 1351. Podle zápisu
v zemských deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štrálku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař, a
jejich dědicům, čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně. Posledními držiteli byli Magnášové, když
hrabě Antonín Alexandr z Magnášů v roce 1795 koupil panství přerovské, přestavlcké a želatovické s Tučínem a
v držení tohoto rodu zůstalo až do roku 1917, kdy je hrabě Antonín Magnis prodal agrární bance.

Z pohrom, které postihly obec lze vzpomenout v roce 1853 velký požár, při němž vyhořelo půl vesnice, v roce 1866
epidemii cholery, která si vyžádala v obci 28 obětí a v roce 1910 silnou větrnou smršť, která zničila větrný mlýn
z roku 1743.
V roce 1913 byl do vsi zaveden elektrický proud a následně i zřízena telefonní stanice. Z osvětových a vzdělávacích
spolků existoval jako první již předválečný čtenářský spolek, později přeměněný na odbor Národní jednoty, jehož
majetkem bylo divadelní jeviště pořízené v roce 1906, pak tělocvičná jednota Sokol,
tělocvičná jednota čsl. Orla. Z hospodářských spolků místní pojišťovací spolek
hovězího dobytka a odbor zemské dobytčí pojišťovny v Brně. V roce 1922 byl založen
spolek dobrovolných hasičů, jak uvedeno jinde. V roce 1923 se ustavila Místní
domovina domkářů a malorolníků v Tučíně, 1924 Místní družina katolických
zemědělců čsl., 1925 Spolek k pojišťování skotu na vzájemnosti, 1926 Místní jednota
čsl. malozemědělců, domkářů a živnostníků. Nyní v obci působí aktivně členové sboru
dobrovolných hasičů, místní organizace ČZS, dvě mužstva malé kopané a klub hráčů
šipek.
V okolí je Tučín znám především pro své koupaliště vybudované v roce 1940, které je
napájeno podzemní minerální vodou teplou 21°C z místního, dnes již zrušeného
travertinového lomu. Travertin se v obci těžil až do 80. let 20. století. Málokdo však ví,
že se v obci málem kromě již zmíněného travertinu těžilo i uhlí. Nález byl učiněn
náhodou při hloubení studny na obecním pozemku v roce 1935. Naštěstí průzkumné vrty zjistily jen slabou vrstvu
„smolného“ uhlí. V roce 1898 byla v obci zřízena škola, která sloužila ke vzdělávání místních dětí až do roku 1979,
kdy byla pro nedostatek žáků zrušena. V současné době je v obci pouze mateřská škola, kterou navštěvuje patnáct dětí.
V poválečné době se rozšířila výstavba rodinných domků, v roce 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo,
které se v roce 1962 sloučilo s JZD Želatovice pod názvem JZD Družba se sídlem v Želatovicích, dnes Agras a.s.
V roce 1976 došlo ke sloučení Místních národních výborů v Želatovicích, Tučíně a Podolí, které trvalo až do roku
1991. Během této doby byla vybudována kanalizace a vodovod. Z velkých investičních akcí po osamostatnění je nutno
uvést výstavbu plynovodu v letech 1993 – 1995, v roce 1997 nové telefonní vedení. V roce 2000 byly odborně
restaurovány čtyři historické sochy, dolní konec propojily nové chodníky ze zámkové dlažby a v roce 2003 byla
provedena generální oprava budovy obecního úřadu.
Podle Hosáka „Místní jména na Moravě a ve Slezsku“ se uvádí roku 1351 in villa Tuczin, 1360 – de Tuczin, 1512 ve
vsi Tuczinie, od roku 1872 již Tutschin a Tučín. Název obce pravděpodobně vznikl z osobního jména Tucha (jde o
zkratku některého ze složených osobních jmen s komponentem Tuch-, Tucho-, tuch – „odvaha”, obdobně Drahotuch,
Sobětuch, Tuchorad) příponou –ín. Zájemci se mohou s bohatou historií obce a neméně zajímavou současností
seznámit podrobně v publikaci Tučín – Historie a přítomnost, která byla vydána ku příležitosti 650. let od první
písemné zmínky v roce 2001.

Výročí osobností Radslavic – 1. čtvrtletí 2005
JUDr et PhDr Metoděj Pavelka, advokát. Narodil se 27.3.1895 v Radslavicích č.19 rodičům Josefu a Anastázii,
jako nejmladší ze 6 sourozenců, v rodině středního zemědělce. Obecnou školu navštěvoval v Radslavicích, pak
studoval na Gymnáziu v Přerově a na Právnické fakultě na Karlově universitě v Praze, kde byl r.1921 promován
doktorem všech práv. 28.10.1918. Zúčastnil se s ostatními vysokoškoláky osvobozovacích akcí v Praze a pak
vstoupil do Zemské vyživovací komise pro naše zahraniční státní příslušníky. Pracoval jako advokát, a to nejprve v
Praze a pak v r. 1922 v Moravské Ostravě. Zde si otevřel v r. 1926 vlastní advokátní kancelář. Už od mládí měl
zájem o lidové umění, zvláště stavitelství. Tento zájem ho přivedl k tomu, že se stal od r. 1931 externím posluchačem
filosofické fakulty brněnské univerzity. Svou vědeckou práci zaměřil na záchranu lidového umění v dřevěných
kostelích na východní Moravě a Těšínsku. Jeho disertační práce nese název "Lidové umění (stavitelské). Příspěvek
ke studiu dřevěné lidové kostelní stavby na severní Moravě a v těšínském Slezsku, r.1946". Na základě obhajoby
této disertační práce byl 2.3.1946 promován doktorem filozofie. Byl zakládajícím členem Sboru Českých hasičů,
byl předsedou České fotbalové župy, dále české házené a pro horníky a hutníky v Ostravsko - karvínském revíru
organizoval sportovní rybaření. Založil Slezský rybářský spolek, kde byl 10 let jeho předsedou. Se svým tchánem
Adolfem Andrýskem pomáhal radou i skutkem uskutečňovat stavbu kostela a hřbitova v Radslavicích. Zemřel
7.2.1975 v Ostravě.
Josef Harna Pan Josef Harna se narodil 23.8.1895 v Radslavicích v č.p.37 v rodině rolníka. Obecnou školu
navštěvoval ve své rodné obci. V roce 1914 byl odveden do rakousko-uherské armády a strávil 4 roky na frontách
první světové války, kde utrpěl i vážná zranění. Po 1.světové válce přebral po svém otci hospodářství. Doplnil si
odborné znalosti z oblasti zemědělské výroby návštěvou hospodářské školy v Přerově. Rozšířil zprvu nevelkou
usedlost a po 2.světové válce již hospodařil společně s manželkou na 9 ha orné půdy. V roce 1957 v druhé vlně
kolektivizace byl donucen vstoupit do JZD, kde pracoval až do vysokého věku. Měl pochopení pro zvláštnosti
zemědělství, chápal potřebu uplatňování nových poznatků a metod zemědělské výroby a proto se také stal členem
svépomocného strojního rolnického družstva, členem nákupního družstva, aktivně pomáhal při scelování pozemků a
při dalších akcích, které vedly k modernizaci života jeho rodné obce. Byl řadu let členem Sboru dobrovolných hasičů a

zapojil se také do činnosti divadelních ochotníků. Dominantní je ovšem jeho přínos k rozvoji kulturního života v obci
v roli správce obecní knihovny. Této funkce se ujal v roce 1923 a vykonával ji až do roku 1974, kdy se knihovníkem
stal jeho syn Stanislav. Pečoval o rozšiřování knižního fondu a dbal na to, aby knihovna poskytovala v přiměřené míře
i odborné poučení, zejména nabídkou naučné literatury z oblasti zemědělské výroby. Velmi těžce nesl politické zásahy
do struktury knižního fondu, řadu hodnotných knih zachránil před zničením jak za okupace, tak i v 50.letech. Zemřel
21.3.1985. Usnesením ZO Radslavice ze dne 20.6.2002 mu byla in memoriam udělena cena Obce Radslavice Medaile Františka Slaměníka.

Informace pro občany V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. 23.,30., 31. prosince je OÚ pro
veřejnost uzavřen.
Stejně jako v závěru loňského roku, bude i letos z důvodu splnění
výkazních povinností Obce, jako provozovatele veřejného vodovodu,
proveden kontrolní odečet vodoměrů.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo – sobota 900-1200 hod. 29.1., 26.2.,
26.3., 16.4., 7.5., 28.5., 18.6., 9.7.
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2005: 7.1., 28.1., 18.2., 11.3., 1.4., 22.4., 13.5., 3.6., 24.6.,
15.7., 5.8.,26.8.,16.9.,7.10.,28.10.,18.11.,9.12.,30.12. Cena svozu v roce 2005 činí 300,- Kč na osobu.
Veřejný rozhlas v KT V návaznosti na zprovoznění optického kabelu pro přívod signálu KT do obce byl
k 10.12. opět zprovozněn vstup veřejného rozhlasu do vysílání. Do programové nabídky byl na 2 kanále
(pásmo VHF 1 - 62,062 MHz) přidán druhý infokanál, do něhož je rozhlasové vysílání přepínáno.
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 2005. 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..
Daň z nemovitosti v roce 2005 Upozorňujeme občany, kteří ještě neprovedli změnu ve svém daňovém
přiznání k dani z nemovitosti v reakci na platnost nového katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací
katastru Radslavice, mohou tak učinit v průběhu prosince a ledna. Tiskopisy i na OÚ.
Tříkrálová sbírka 2005 Na začátku ledna 2005, 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 popáté 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.
Informace z obecní knihovny Od ledna dochází v naší knihovně k významné změně. Jako první obecní
knihovna na Přerovsku zkušebně spouštíme půjčování knih pomocí nového moderního výpůjčního systému
Clavius, kterým zkvalitníme poskytované služby pro naše čtenáře. Všechny záznamy o knihách a časopisech
byly vloženy do tohoto počítačového programu, svazky přeznačeny a opatřeny čárovými kódy.
Co to znamená pro naše čtenáře? Při první lednové návštěvě budou čtenářům vystaveny nové čtenářské
průkazy ve formě karty, rovněž opatřené čárovým kódem. Odpadá manipulace s knižními lístky ve svazcích
a tím se zrychlí a zpřesní odbavování čtenářů. Za poplatek 1,-Kč můžete dostat „Potvrzení o výpůjčce“ to je
písemný seznam vypůjčených knih, což přijde vhod zejména čtenářům, kteří si půjčují více knih najednou.
Program eviduje seznam všech výpůjček čtenáře a upozorní jej i na to, že knihu o kterou má zájem nyní, měl
vypůjčenou již někdy dříve. „Automatizovaný katalog“ systému Clavius zlepší orientaci v knižním fondu
knihovny. Umožní vyhledávat knihy nejen podle názvu, autora, ale i podle klíčových slov. Pomůže
čtenářům ve vyhledávání naučné literatury podle oborů, najít beletrii s rozlišením podle žánrů a témat knih,
např, romány válečné, detektivní, romantické atd. Dovede také oznámit, že je hledaná kniha právě
vypůjčená a nelze ji proto najít v regále. Další výhodou jsou „Rezervace požadovaných titulů“.Můžete si
požádat o rezervování knižního titulu o který máte zájem. Program upozorní při vracení tohoto svazku na
dalšího zájemce a kniha bude pro vás po určitou dobu odložena. O čekající knize vás můžeme upozornit

přes mobilní telefon nebo mailem. Nevyzvednuté rezervace propadají a knihy jsou k dispozici dalším
zájemcům. Rezervaci knihy si můžete domluvit i po telefonu.
Na co si budou muset čtenáři dávat pozor? Počítač bude také hlídat sám dodržení výpůjční lhůty u knih a
vystavovat upomínky a poplatky z prodlení podle platného knihovního řádu, který je vyvěšen v knihovně.
Nabízíme proto v prvních dvou lednových týdnech čtenářskou amnestii, tj. vrátit knihy, které máte
„zapomenuté“ doma ještě naposled bez poplatku z prodlení. Po 17. lednu tato možnost končí.
Nezapomínejte, že na tyto knihy čekají další zájemci. Prodloužení výpůjčky si lze také domluvit telefonicky.
Telefonní číslo do knihovny je 724 193 799.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při první návštěvě v novém roce musí čtenář uhradit roční registrační
poplatek 20 ,-Kč. Bez uhrazeného poplatku nelze provést registraci a automatizovaný systém dovolí knihy
pouze vrátit, ne však půjčovat.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv.Josefa v Radslavicích
24.12.
PÁTEK
20.45 HODIN
PŮLNOČNÍ
25.12
SOBOTA
11.00 HODIN SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.
NEDĚLE
11.00 HODIN SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
1.1.2005 SOBOTA
11.00 HODIN SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
2.1.2005 NEDĚLE
11.00 HODIN
Při bohoslužbách zazní vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru Radslavice a Pavlovic.
Srdečně zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče s dětmi a zejména mládež.
Plesová sezóna 2005 v Radslavicích
pátek 14.1.2005 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina BIG MŽIK Přerov
neděle 6.2.2005 - Tradiční vodění medvěda – pořádá TJ Sokol Radslavice
pátek 18.2.2005 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 20.2.2005 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol , hraje taneční skupina Esmeralda
pátek 18.3.2004 - Školní ples – pořádaný SRPŠ při ZŠ, hraje taneční skupina Casablanka
Objednávka hotových jídel Po prezentaci fy MAK-FES s.r.o. Frýdek Místek na listopadové besedě
s důchodci shromažďuje OÚ objednávky na hotová jídla sterilovaná ve skle. Objednací kupony jsou
k dispozici na OÚ. Předpoklad četnosti objednávek dle poptávky cca 1 x měsíčně.
Poděkování
Děkujeme všem rodičům, žákům
a přátelům školy, kteří přišli dne
10.prosince na naší vánoční
besídku, kterou tradičně pořádá
škola v předvánočním čase. Jsme
potěšeni Vaší hojnou účastí, která
nás utvrzuje v tom, že je dobré
dělat věci, které sbližují lidská
srdce.
Děkujeme-žáci
a
pedagogický
sbor
školy.
Je prosinec a potichoučku sněží ,
je prosinec a zvony znějí z věží.
Je prosinec a louka sní svůj sen,
je prosinec a blízko Štědrý den.

Pozvání: - Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na svou výroční
valnou hromadu, která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2004 v 11,00 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 3.února 2005 se v Do mě hasičů uskuteční valná hromada Honebního společenstva Radslavice.
Zahájení v 17.00 hod. Na závěr připraveno občerstvení a srnčí guláš.
- V pátek 4.února 2005 se v Domě hasičů uskuteční valná hromada TJ Sokol Radslavice. Zahájení v 17.00
hod.
V pátek 8.dubna 2005 v 16,00 hodin se v Kulturním domě v Radslavicích uskuteční tradiční posezení se
seniory-důchodci. V programu vystoupí děti Slaměníkovy mateřské školy a žáci Základní školy v
Radslavicích. Živá hudba k tanci i poslechu zabezpečena. Občerstvení je zajištěno.

Dopisy, ohlasy, polemika
Škumpa ocetná (Rhus typhina) rostla ještě nedávno u nejpěknějšího baráku v Radslavicích. Dům vkusně
zmodernizovali, ale škumpa asi vadila. Škoda, mohla růst ještě dlouho. Tento keř, pocházející ze Severní Ameriky,
dosahuje výšky až 10 metrů. Ale k věci. Poznámka vydavatele v minulém čísle RN mě nazlobila, ale hlavně, přišlo mi
to líto, že zakladatele RN nechtějí tisknout. Když jsem se dostal v roce 1991 do zastupitelstva, neměl jsem čas na práci
v nějaké komisi a proto jsem navrhl, že začnu psát noviny, což jsem, aspoň si to myslím, splnil. Ta poznámka na mě
zároveň dýchla minulým režimem. Je nekonkrétní, nikdo se pod to není schopen podepsat, je z toho cítit snahu
„vydavatele“ otrávit kritické dopisovatele. Zbývá tedy začít to dávat jinému tisku. Ale to bych nerad. Problémy
Radslavic se mají řešit v místním tisku a ne v okresních či krajských novinách, nebo dokonce v televizi. Zároveň si
však říkám, že je to možná jinak. Vždyť ti dopisovatelé jsou tři a třeba v „Poznámce vydavatele“ mysleli některého
s těch dvou. Ale to je ode mne škodolibé.
Co se týče neobjektivnosti(jaká obj. či neobj.? Vždyť se to jmenuje Dopisy, ohlasy, polemika) mých příspěvků.
Vážení konšelé, to nejsou jen mé názory, ale i názory občanů, neboť po dědině jezdím takřka průběžně. Stalo se mi, že
jsem byl pochválen za rekognoskaci oblasti potoka, na který není vábný pohled. Prý ti „z béčárně“ dojedou autem
akorát k hasičárně a zpět. Taky se mne jeden občan ptal, to už je aspoň dva měsíce, co budeme dělat s těmi náklaďáky
z Podhůry. Odvětil jsem, že o tom píšu do novin. Nestačilo mu to. Až po chvíli jsem pochopil, že on si myslí, že jsem
radní. Ne zastupitel, ale radní ! Oni totiž občané nevědí, kdo je radním. Znají starostu a ještě tak „tu ze školky“.
Myslím si, že by bylo vhodné do RN občas napsat, kdo je radní a kdo zastupitel. To dělení je velmi důležité. Vládnou
totiž radní. Sám si dobře vzpomínám, že na zasedání zastupitelstva jsme v letech 1991-1993 víceméně jenom
schvalovali to, co rozhodla rada. Zvrátit se to podařilo málokdy, protože už to „probíhalo“. Bylo by též vhodné
zveřejnit, kolik „za to berou“. Kolik bere prezident, poslanci Parlamentu ČR atd. víme, ale kolik berou naši poslanci, o
tom se jenom spekuluje. Mám toho na celé RN, ale musím brzdit, aby to nebylo odmítnuto z důvodu velké
rozsáhlosti. Velice jsem se pobavil při čtení minulých RN v části schvalování jednotlivých dopravních značení. Marně
jsem tam hledal něco o koncepci dopravy v obci a který odborník či tým odborníků na dopravu to bude řešit. Schválili
m.j. i stopku u „svatých“. Objevila se tam v sobotu 11.12.04 . Jen pro objektivnost, až po pátečním článku v NP. A to
ji instalovali přerovští silničáři, přestože bylo pracovní volno. Zrekognoskoval jsem to v pondělí 13.12.04 -to si na
stopku už mohli řidiči zvyknout a zjistil jsem, že z 10 aut jenom jedno zastavilo. Potom zametala manželka obecní
cestu a chodník před naším a říkala, že ze 20 aut ani jedno nezastavilo. Tak jsem tam šel ještě jednou a zděsil jsem se.
Od Pavlovic se vřítilo auto do dědiny rychlostí přes 100 km/hod. , odhadem 120!!! Doporučuji PT radním, aby si zajeli
do Slavíče, kde jsou před vjezdem do obce zpomalovací rohože a toto nechali zahrnout do studie o dopravní situaci
Radslavic. Taktéž doporučuji zákaz zastavení u školky. Konečně nákup radarů s videozáznamy.
Ještě douška: Svého času byly u mlékárny, kvůli autům hostů hospody, instalovány „nadivoko“ zákazy stání a
zastavení. Parkuje se tam vesele dál. Budou se možná divit obyvatelé této ulice, až tam dojede policie. Ti nebudou
rozlišovat domácí a cizí. Žádnou doplňkovou tabulku tam totiž nenajdou.
V Radslavicích 15.12.04.
Hodně zdraví a štěstí do r.2005 všem přeje Ing. Stanislav Bouchal
Pravidelný dopisovatel RN pan St.Bouchal se zlobí, že si vydavatel dovolil odmítnout tisknout vše, co si kdo
vzpomene. Vznášet „kritiku“ k zaručeným čtenářům na účet někoho druhého je velmi snadné. Složitější je už
nejrůznější nápady, výmysly a požadavky prosazovat a hájit v přímém střetu s občany a jejich názory. Při stylu, jímž
píše a rejstříku rádoby vtipných výrazů, kterými častuje představitele obce, jsou jeho stesky a poukazy na praktiky
starého režimu úsměvné. Spousta lidí může potvrdit, že jsem vždy oceňoval počin zahájení psaní RN, přikláněl se
k tomu, že lepší by byl šéfredaktor mimo OÚ a dokonce St.Bouchala dával jiným za pozitivní příklad možné práce
zastupitele. Nic z toho však nemůže vést k absolutní samozřejmosti si tuto tiskovinu přivlastnit. Poznámka o radních a
zastupitelích ve všech použitých ekvivalentech bohužel ukazuje, že ani tak zkušený člověk, jakým pan Bouchal je,
nemá v obecním zřízení jasno. Beru to jako výzvu uspořádat seminář na téma územní samosprávy. Pokud Vám
občané, některý člen ZO sděluje, že jen schvaluje, co jiní předložili, raději jej více nevolte. Pominuli možnost, že vše
předložené je skutečně pro naši obec to nejlepší a jeho „obrana“ ztrácí smysl, znamená to, že se o projednávané věci
nezajímá a svůj mandát zúžuje na občasnou návštěvu zasedání zastupitelstva nebo nemá vlastní názory, případně není
schopen o jejich vhodnosti a prospěšnosti přesvědčit ostatní. Bohužel nejen v naší obci se uplatňuje zřejmě
zakódovaná lidská filozofie, že zájem o věci veřejné „začíná a končí u prahu mých dveří“ – projevuje se pouze v tom
případě, kdy se dotýká osobní potřeby respektive veřejného dopadu na určitou konkrétní osobu. S razancí dle naturelu
takto dotčeného člověka se vzniklá situace pasuje do role hlavního, největšího a nejdůležitějšího respektive zcela
opomíjeného problému této obce. S využitím starého přísloví: Podle sebe, soudím tebe, jsou do této kategorie šmahem
zahrnuti i představitelé obce. O tom kolik „za to berou“, není třeba spekulovat. Výše odměn členů ZO byla např.
v tomto volebním období projednána a schválena na 2.zasedání, které se konalo 11.12.2002. Vydavatel (uvedený
v tiráži RN již od prvého jejich čísla) mými ústy upozornil na skutečnost, že nemíní problémy v obci řešit
dopisováním do novin. Ani do vlastních ani do jiných. Již tento článek může napovědět, jak by to vypadalo a to v něm
nereaguji zdaleka na všechny informace a postřehy, i když by to potřebovali. Orgány obce (zastupitelstvo obce, rada
obce, starosta, obecní úřad) jsou zde pro občany a pokud by tomu bylo jinak, pak minimálně zasedání ZO zůstávají

platformou pro přímý přenos názorů a požadavků občanů i místem pro diskusi a hledání řešení problémů obce. Na
rozdíl od článků v novinách mohou přinést skutečný výsledek. V Radslavicích dne 20.12.2004 Stanislav Jemelík

Společenská rubrika 1. pol. 2004
Významného životního jubilea se v 1. pololetí r. 2005 dožívají:
Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
55 let
Dýmal František
133
Havlík František
259
Hudeček Josef
115
Jemelíková Miloslava 175
Mlčák Antonín
230
Talla Josef
224
Tallová Jana
207
Vaculík Jaroslav
223
Výstřelová Marie
200
Zemánková Marie
152
Zmeškal František
243
80 let
Huňková Eliška
35
Pavelková Marie
54
Večeřa Alois
28
81 let
Dohnal Miroslav
174
Skácelová Vlasta
180
Složil Alois
91
Vybíralová Drahomíra
45

60 let
Lukášová Hedvika
Šmíd Alois
Vodička Jan
Zemánková Ludmila
70 let
Brázda Zdeněk
Dostalík Přemysl
Hradil Jaroslav
Hrdlička Josef
Jemelíková Božena
Jiříková Františka
Kuběna Jiří
Sušeň Jaroslav
Zmeškal Josef
82 let
Mikulíková Vlasta
84let
Chrástek Jaroslav
Tallová Vlasta

Inzerce

9
86
266
152
176
188
10
32
30
48
196
71
124
51
56
169

65 let
Caletková Jarmila 194
Dubinová Anna
210
Gelová Zdeňka
93
Libigr Svatopluk 198
Mierný Julius
217
Petrášová Eliška
53
75 let
Drbálek Miloslav
15
Hrabal František
160
Hrabalová Štěpánka 160
Krcánek Jaroslav
157
Nováková Vlasta
138
Řoutilová Marie
28
83 let
Bil Jaroslav
31
Dočkalová Marie
38
Hlobil Oldřich
106
Huňka Jiří
35
90 let
Zemánková Helena
20

Lyžování na Moravě 2004-2005 Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním
zpravodajstvím stavu sněhových podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9,30h) naleznete na
internetové adrese: pocasi.ecesko.cz. Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu,
srážky, síla větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru
pocasi kód místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6,- Kč)
V případě, že nemáte k dispozici kód místa, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi
Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden kód místa pro SMS :
1. Stanice Horské služby : Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora
(hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské sedlo (hscsedlo), Horní
Morava (hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd (hspraded), Ramzová (hsramzova)
2. Lyžařské areály: Beskydy: Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Dolní Lomná-Armáda (armada),
Hrádek (hradek), Javorový vrch (javorovy), Kasárna (kasarna), Malenovice P.O.M.A. (pomamalenovice), MorávkaSviňorky (svinorky), Mosty u Jablunkova (mosty), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Reka (reka), Sachova
studánka (sachovka), Soláň-Bzové (bzove), Soláň-Sedlo (solan), Soláň-Soláňka (solanka), Velké Karlovice–u hotelu
Galik (galik), Velké Karlovice-u hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula (razula), Velké Karlovice-Kyčerka
(kycerka), Visalaje-Radegast (radegast), Zlatník-Biocel (zlatnik); Jeseníky: Branná-Proskil (branna), KarlovKazmarka (kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-Roháč (rohac), Klepáčov
(klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová Lázně-Lázeňský vrch (lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov
(moravka-karlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš (ostruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste
(kaste), Ramzová-Aréna R3 (ramzova), Staré Město p.Sněž.-Kunčice (kuncice), Staré Město p.Sněž.-Paprsek
(paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno); Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice-Budišov (budisov); Orlické
hory: Výprachtice (vyprachtice); Zlínsko a Hostýnské vrchy : Troják (trojak)
Příklad zadání SMS: stanice Horské služby Bílá : pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny : pocasi pustevny
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských
areálů jsou garantovány provozovateli. Aktuální seznam
areálů – pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi. Služba
je poskytována od 1.12.2004.
Blahopřání
Obecní úřad, rada obce i všichni členové zastupitelstva
přejí svým spoluobčanům klidné a radostné prožití svátků
vánočních a pevné zdraví, svěžest a osobní i společenskou
pohodu v novém roce 2005.

