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Toto číslo vyšlo v březnu 2012
Vydává Obec Radslavice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 10.zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 21.3.2012 za přítomnosti
14-ti Zastupitelů a zvyšujícího se zájmu o dění v obci i účasti spoluobčanů . Na minulém zasedání ZO se Zastupitelé
obsáhle zabývali vyhrocenou situací okolo střelnice. V uvedené záležitosti se v uplynulém období uskutečnilo několik
jednání na nejrůznějších úrovních, jejichž výstupy pravidelně vyhodnocovala Rada obce. V reakci na stanovisko KHS
a výpočet hlučnosti střelby, upravil provozovatel střelnice - SSK Radslavice, rozsah a organizaci provozu střelnice pro
následující období tak, že budou respektovány hlukové limity pro stávající zástavbu. V kombinaci s technickým
opatřením v místě stavby vytváří předpoklad pro možnost realizace výstavby RD v ul. Sportovní. V tomto smyslu byla
uzavřena dohoda mezi obcí, provozovatelem střelnice a stavebníky. V další části zhodnotil starosta obce uskutečněné
akce od minulého zasedání Zastupitelstva obce, které se uskutečnilo prosinci 2011.
Cyklostezka Grymov - Radslavice – kladně bylo ukončeno 2.kolo posuzování
žádostí o dotaci, bylo vydáno stavební povolení, proveden výběr firmy na
realizaci výběrového řízení a zpracovány zadávací podmínky.
Modernizace kuchyně ZŠ a SMŠ Radslavice – byla podána žádost o dotaci
v rámci Programu obnovy venkova na MMR ČR i Olomoucký kraj.
Chodník Na Návsi – vydáno územní rozhodnutí, vedeno stavební řízení na
stavbu a přeložku kabelu veřejného osvětlení.
Dotace povodně 2010 – pracovníky KÚ byla provedena fyzická kontrola, uzavřena smlouva s Olomouckým krajem a
proplacena finanční podpora ve výši 483.179,-Kč. Podpořeno z Fondu solidarity EU –

Náprava povodňových škod, jaro 2010
Zateplení Obecního úřadu – na Státní fond životního prostředí byla podána žádost o dotaci v rámci
35.výzvy OPŽP
Kanalizace a ČOV – uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace druhého odlehčení
z komory OK1
Sklad mantinelů – byla zakoupena plechová bouda pro uložení mantinelů z kluziště v areálu TJ Sokol
Cyklostezka Radslavice-Sušice - objednáno dopracování územního rozhodnutí, zpracování stavebního povolení a podána
žádost o dotaci na ROP Střední Morava
Cyklostezka Bečva – zadáno zpracování technické dokumentace pro průchod cyklostezky pod Grymovským mostem a
návaznost na cyklostezku Grymov-Radslavice
Chodník Přerovská-Nová – bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti
Lesní pozemky – byla dokončena těžba obvodové výsadby Katová a jarní výsadba holiny Hájek
Z hlediska smluvních závazků, schválila RO nový smluvní vztah s Městskou knihovnou Přerov, Dodatek č. 4 na
zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou v roce 2012, Smlouvu o dílo na provádění rozborů
pitné vody se Zdrav.ústavem Ostrava a Dodatek nájemní smlouvy s firmou FVE Radslavice na užívání místnosti ČOV.
Rada obce se zabývala rovněž náklady a kalkulací provozu vodohospodářských zařízení obce a s účinností od 1.1.2012
upravila cenu vodného a stočného – viz níže.
Průběžně se Rada obce zabývala stavebními řízeními na území obce, včetně problému změn staveb a jejich parametrů.
Některé neplánované změny staveb se začaly objevovat i v lokalitě Příčná, s menšími či většími důsledky pro stavebníky.
S provozovatelem koupaliště Tělovýchovnou jednotou byla vedena diskuze o výši jeho provozních nákladů s dopadem do
jeho hospodaření. Problematika areálu koupaliště si vyžádá v relativně krátké době zásadní posouzení dalšího směřování,
kdy jednou ze zcela legitimních variant je možnost ukončení jeho provozu a hledání nového využití areálu.
Zastupitelstvo obce dále schválilo finanční příspěvky obce na podporu činnosti neziskovým organizacím a spolkům,
návrh na pořízení změny územního plánu obce, konkrétně žádostí pana Tomáše Zajíce, bytem Slaměníková 43,
Radslavice o změnu využití pozemků p.č. 840/8, 840/9, 840/10, 840/11, 840/15 a 840/16, které jsou v jeho vlastnictví a
platným územním plánem určeny jako nezastavěná plocha – trvalý travní porost, na zastavitelnou část obce, kde hodlá
zřídit kynologické cvičiště. Současně zastupitele seznámil se stanoviskem pořizovatele územního plánu – Odborem
koncepce a strategického rozvoje Magistrátu Přerov a zpracovatelkou územního plánu.
V rámci projednávání majetkoprávních záležitostí obce byl Zastupitelstvem schválen prodej pozemku p.č.754/143 panu
Petru Urbáškovi, schváleno vystoupení DSO Mikroregionu Pobečví z MAS Záhoří-Bečva, o.s. k 2.7.2012 a následný
vstup obce Radslavice do MAS Záhoří-Bečva, o.s. k 3.7.2012, schváleno „Memorandum o podpoře značky MORAVSKÁ
BRÁNA – regionální produkt“ a zařazení obce Radslavice do územní působnosti regionální značky MORAVSKÁ
BRÁNA
Informace pro občany Sběr nestandardního a nebezpečného odpadu – proběhne v sobotu dne 28.4.2012 v době
od 9,00 do 10,00hod. Mobilnímu svozci, a do velkoobjemových kontejnerů ve dvoře
OÚ, můžete odevzdat podlahové krytiny, lepenky, koberce, matrace, polystyrén,
rozměrné tvrdé a směsné plasty a dále staré barvy, ředidla, mořidla, spreje, štětce a
nádoby se zbytky barev, chemikálií, baterie všech druhů, zářivky, výbojky, prostředky

na ochranu rostlin, oleje a hadry znečistěné olejem a jinými nebezpečnými látkami, televizory, rozhlasové přijímače a
jejich součásti, další elektrotechnické přístroje, ledničky, mrazničky a pneu za poplatek a to z osobních automobilů za 20,Kč a 100,-Kč za pneu z nákladních aut a z traktorů, všechny bez ráfku. Žádáme spoluobčany, aby bez přítomnosti
pracovníka OÚ žádný odpad před budovu Obecního úřadu neodkládali!
Sběr a ekologická likvidace rostlinných olejů. Volba správných rostlinných olejů a tuků a jejich způsob používání
v kuchyni, zásadně ovlivňuje zdraví člověka /karcinogeny, cholesterol/. Co ale s použitým olejem? V případě, že tento
lijete do odpadu v domácnosti, vyvstanou Vám časem problémy s čištěním odpadu. Jestliže jej lijete na zahradě do trávy,
hnojiště a podobně, prosakováním do spodní vody se následně dostávají karcinogeny znovu k Vám. Když ho lijete do
koše a vynášíte s odpadky, ze spalovny odpadů si opět najdou cestu k Vám.
Na základě nabídky firmy Galati Morava s.r.o. se naše obec přihlásila do projektu zaměřeného na sběr a ekologické
zpracování těchto olejů z domácností a veřejných stravoven, v našem případě školní jídelny. Firma přistaví a po naplnění
zdarma odveze speciální nádobu velikosti 1,2 x 0,8m a objemu 1000 l, umístěné na dvoře OÚ, do které budou moci
občané odevzdat rostlinný olej z domácností. Jedinou podmínkou je nemíchat použitý rostlinný olej s ostatními
odpadními tuhými tuky z kuchyní. Sběr rostlinných olejů bude zahájen v sobotu 31.3.2012 od 10,00 do 11,30 hod. a dále
pak v termínech shodných pro odběr stavebního odpadu a železa, to je 28.4, 26.5, 23.6, 21.7, 18.8, 15.9, 13.10, 10.11 a
8.12.2012 v době od 10,00 do 11,30 hodin..

A ještě dodatek ke stále se opakujícím nešvarům v tříděném odpadu:
- Do zvonů na barevné sklo patří pouze to, co do nich kulatým otvorem v horní části vejde, to je láhve, do zvonů na bílé
sklo pak láhve a tabulové sklo rozměrů, které projde svislým otvorem v něm. Neodkládejte u nich televizní obrazovky,
PC monitory, skla z automobilů atd. Sběrná firma nám toto sklo neodebírá.
- Do kontejneru u hřbitova odkládejte pouze to, co souvisí s odpadem ze hřbitova, to znamená uschlé rostliny a plevel,
věnce, kalíšky z vyhořelých svícnů atd. Stále častěji v něm však nacházíme velký domovní odpad, jako např. pohovky,
matrace, koberce a lina, části automobilů, pneumatiky, větve ze stromů atd.
- Do pytlů na nápojové kartony /tetrapacky/, které odkládáte na dvoře OÚ, nepatří papír, krabice od zboží, kelímky od
jogurtů a další, ale pouze obaly od nápojových kartonů – mléka, jujce, kefíru a krabicového vína.
Vodné a stočné - v době od 31.3. do 6.4.2012 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 10/2011 – 3/2012. Hotovostní
úhrada vodného a stočného bude vybírána na obecním úřadu ve dnech 23.4. – 5.5.2012. Variabilní symbol pro
bezhotovostní platbu je 2310XXX, kde X vyjadřuje číslo popisné místa odběru. Výši částky k úhradě lze zjistit telefonicky
nebo emailem na obecním úřadě. Po vyhodnocení nákladů na vodné a stočné za rok 2011, se s platností od 1.1.2012 mění
jeho cena následovně: vodné 17,10 Kč včetně DPH, stočné 14,25 Kč včetně DPH, celkem 31,35 Kč včetně DPH.Ve
stejném termínu bude vybírána i platba za pronájem obecních pozemků.
Tříkrálová sbírka - probíhala v Radslavicích ve dnech 6.-8.1.2012 a bylo při ní vybráno 23.102,-Kč. Celkově se
v letošním roce koledovalo v Přerově a 36 okolních obcích a výtěžek činí 675.412,-Kč. Celá částka byla odeslána na
sbírkový účet Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se do Přerova vrátí 65% této částky. Oblastní charita
Přerov použije tuto částku na pomůcky pro paliativní péči, pro domácí hospicovou péči a rovněž na přímou pomoc
rodinám v nouzi a podporu charitních projektů.
Oblastní charita Přerov i Obec Radslavice tímto děkují všem dobrovolníkům, kteří sbírku organizovali, i dárcům, kteří
přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Sociální komise informuje, že dne 5.5.2012 od 14 do 16 hod. se uskuteční v Kulturním domě – vchod do bývalého
kina - HUMANITÁRNÍ SBÍRKA dámského, pánského a dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek,
dále nádobí bílého i černého, sklenic – vše jen funkční, peří, peřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
Z hygienických důvodů nelze vzít: obnošené boty, kožichy.
Hodina Země 2012. Naše obec se připojila rovněž k celosvětové kampani Hodina Země 2012, v rámci které jde o
symbolické hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení veřejných budov, místních památek či
domácností a to v sobotu 31.3.2012 v době od 20,30 do 21,30 hodin. Tím dáváme najevo, že věnujeme pozornost ochraně
životního prostředí a zejména ochraně klimatu.
Konkrétně se naše obec do výše uvedené akce zapojí tím, že v uvedený den a hodinu zhasne nasvícení památníku TGM a
zhasne veřejné osvětlení v nové zástavbě RD, v ulicích Příčná, Slunečná a K Hájku. Chcete-li se k akci připojit i vy,
zhasněte v tomto termínu osvětlení svých domácností.
Hodina Země představuje pro každého jedinečnou příležitost, jak udělat něco pozitivního pro životní prostředí.
Výzva komise pro rozvoj obce. S nastupujícím jarem všichni uklízíme své domy a byty. Jedná se o každoroční kolorit,
který v zájmu příjemného života naprostá většina z nás podstupuje. Na tomto místě vnímám jako nezbytné vzpomenout
tradic našich předků, kteří s úklidem domů a stájí s naprostou samozřejmostí uklidili kolem domu. Nebyl pro ně žádný
problém vyhrábnout trávník před domem, i když nebyli jeho vlastníky, zamést silnici či chodník. Jednoduše řečeno uklidit
kolem svého. Mnozí z vás namítnou, že ve městě se o veřejné plochy občané nemusí starat. Mají pravdu, nemusí, ale to je
úplně jiný způsob života, který není přínosem pro náš venkov.
Vážím si tradic našich vesnic a dovoluji si tímto poděkovat všem občanům Radslavic, kterým není pořádek, klidný a
pěkný život v naší obci lhostejný.
ing.Marcela Harnová, předsedkyně komise rozvoje obce Radslavic

Poděkování.
Ředitelka ZŠ a Slaměníkovy MŠ Radslavice děkuje všem sponzorům a rodičům za přispění věcných cen do tomboly i za
koupi lístků. Výboru SPZŠ děkuje za pomoc při organizování školního plesu. Občanům z Radslavic patří poděkování

za finanční přispění. Výtěžek z plesu bude využit ve prospěch dětí ZŠ a SMŠ Radslavice na kulturní akce, soutěže,
výlety, dílny apod.
Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy
Uzavírka silnic – vzhledem k plánovaným opravám, budou uzavřeny níže uvedené komunikace :
- silnice III/43414 Radslavice – Tučín ve dnech 5.3. – 22.4.2012
- silnice III/43414 Tučín – Želatovice ve dnech 1.6. – 30.6.2012
- silnice II/434 a III/43413 Kozlovice – Grymov ve dnech 18.6. – 5.8.2012
- silnice III/43415 Radslavice–Prosenice ve dnech 26.3 – 8.4.2012 jednosměrně a od 9.4. – 25.7.2012 obousměrně
/uzavírka komunikace vzhledem k opravě mostu u Grymova/
Z knihovny. Včera, 27.března 2012, jsme měli v knihovně milého hosta. Na pozvání knihovnice přijela po třech letech
na besedu spojenou s autorským čtením do Radslavic spisovatelka Petra Braunová. Dětem základní školy v družině
odhalila zajímavý proces zrodu knih. Celou dlouhou cestu, než se příběh z fantazie zhmotní v knihu, kterou mohou
čtenáři uchopit do ruky, otevřít a nechat se unášet příběhy do jiného světa. Autorka představila žákům své knihy určené
pro jejich věkovou skupinu a z některých předčítala úryvky. Zdálo se, že svým přednesem ukázek vzbudila zájem dětí
dozvědět se pokračování příběhu a knihu si přečíst celou. Zodpověděla dětem jejich otázky o sobě, o svých dětech, o
psaní a také o připravovaných novinkách. Na konci besedy paní Braunová ochotně rozdávala podpisy do knížek i na
papírky.
Dospělí se mohli se spisovatelkou setkat při besedě pro dospělé v sousedních Pavlovicích. Besedy se zúčastnil i náš Klub
aktivních důchodců. Petra při setkání vyprávěla zajímavý skutečný příběh fyzicky postižené slečny, který se stal námětem
jejich společně napsané knihy Pozorovatelka. Vyprávěla své zážitky ze svého pobytu tentokrát v bohaté anglické rodině,
které předcházely napsání knihy Česká služka aneb Byla jsem au-pair po dvaceti letech. Krátce představila i další knihy
určené dospělým čtenářům. Strávili jsme společně příjemné a zajímavé odpoledne, které rychle uteklo.
Pro zájemce o knihy autorky Petry Braunové, připravíme v knihovně výstavku, při které si děti i dospělí mohou knihy
prohlédnout, a případně i objednat. Knihy pak budou dodané do Radslavic za výhodnou cenu bez navýšení o poštovné a
balné a navíc ještě s věnováním autorky. Vystavené knihy budou z fondu naší knihovny, proto je po dobu trvání výstavky
nebudeme půjčovat domů.
Klub aktivních důchodců. V zimě se scházely ženy při Posezení u kafíčka v naší knihovně. Setkání byla přerušena pro
další aktivity klubu: 13.března se konala Cestopisná přednáška o Norsku a 27.března Autorské čtení a beseda se
spisovatelkou Petrou Braunovou. Posezení u kafíčka bude pokračovat opět od dubna -1x za 14 dnů ve čtvrtek. Klub
aktivních důchodců v letošním roce pokračuje ve svých aktivitách.
Pravidelné úterní cvičení dříve narozených (začátek v 19 hod.) Zumba Gold se těší velké oblibě. Pro setkání se seniory
9.března se cvičenky osmělily a nacvičily své taneční vystoupení. Jestli se těmito ukázkami podaří mezi sebe nalákat další
cvičence, budou potěšené. V dubnu začínají opět cyklovýlety do blízkého okolí.
Pro letošní jarní zájezd při svých setkáních zvolili za svůj cíl Brodek u Konice. Tam sídlí firma Naděje, která byla
založena v roce 1998 a specializuje se na výrobu přírodních bylinných tinktur, mastí, olejů a výluhů. Majitelkou
společnosti je paní Mgr. Jarmila Podhorná, která vždy milovala přírodu a její dary, tak se její záliba stala i povoláním. Pro
zájezdy, organizace a jiné zájemce ve skupinách nabízí prohlídku zahrady. Součástí prohlídky zahrady je přednáška o
gemmoterapii a učincích bylin. Na místě je možné zakoupit také sazenice léčivých rostlin.
Odpoledne připravujeme prohlídku památek města Prostějova s průvodcem. Předběžné datum - zájezdu 23. května.

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve všechny občany na 11.ročník noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“, pořádané pod záštitou náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Mgr.Radovana Rašťáka. Odpolední štafeta startuje
v sobotu 31.března 2012 ve 14,30 hod. v Koutě. Na start se stejně jako
již tradičně postaví soutěžní družstva z celé Moravy, Slovenska i Polska.
Připraveno bude i bohaté občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti svátku sv. Floriána
autobusový zájezd na sv.Hostýn, který se uskuteční v sobotu 28.dubna 2012. Odjezd od čekárny v 9.00 hod. Přihlášky
všech zájemců přijímá p. Václav Kudrna, Nová 220, do 20.dubna. Děti a mládež do 15-ti let zdarma.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici v úterý
8.května 2012 v 9.00 hodin. Pro mládež a dospělé, ženy i muže je připravena tradiční soutěž ve střelbě z malorážky vleže.
Mládež a děti vyzkouší svou dovednost v soutěžích ve střelbě ze vzduchové pušky a v řadě dalších soutěží. Pro
povzbuzení k velkým výkonům a dobré náladě jsou připraveny zajímavé ceny a bohaté občerstvení.
Okrsek Pavlovice a Sbor dobrovolných hasičů Radslavice je v letošním roce pořadatelem sportovní soutěže
hasičských družstev okrsků Pavlovice a Prosenice. Akce se uskuteční v neděli 13.května od cca 10. hod. ve sportovním
areálu TJ Sokol Radslavice.
Myslivecké sdružení Katová pořádá dne 21.4.2012 v areálu střelnice okresní přebor v myslivecké disciplíně K4
Pietní akt, který se koná u příležitosti ukončení II.světové války, se uskuteční v úterý 8.května 2012 na místním
hřbitově od 19,30 hodin. V případě příznivého počasí bude tato akce pokračovat táborákem na školní zahradě.
Cyklovýlet Mikroregionem Pobečví se uskuteční v sobotu dne 19.5.2012 a jeho cílovou stanicí bude v letošním roce
obec Buk, kde program vyvrcholí soutěžemi mezi obcemi mikroregionu. Podrobnější informace před akcí na plakátech a
webu obce.

16.Cyrilometodějské slavnosti se letos konají ve dnech 5.7. – 8.7.2012 a hlavními spoluorganizátory jsou Myslivecké
sdružení Katová a Sportovně střelecký klub. Slavnosti zahajují ve čtvrtek 5.7. dopoledne netradičně mší svatou,
pokračují večerním slavnostním zasedáním ZO, které bude zakončeno divadelním vystoupením, letos v podání souboru
z Horní Moštěnice. V pátek 6.7. slavnosti pokračují od 9,00 hodin v areálu sportovně střeleckého klubu mysliveckým
dnem, v rámci něhož proběhnou střelecké soutěže na lovné terče pro dospělé i mládež, ukázky zbraní a vábení jelenů,
pasování nových myslivců a další akce, včetně zvěřinových hodů.Večerní program je pak vyhrazen taneční zábavě, která
proběhne letos netradičně v areálu střelnice. Sobota odpoledne je pak vyhrazena tradičnímu turnaji v malé kopané
neregistrovaných družstev a spolků a v poslední den slavností, v neděli 8.7.2012 od 14,00 hodin pak proběhne již
12.Hasičské odpoledne, v rámci něhož se uskuteční soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí a sportovní
víceboj hasičských družstev.

Personální kronika 2. pololetí 2011
Narození:
Pechová Lucie, Trávník 163

Odhlášení:
Krejčí Renata, Trávník 199
Sedláček František, U Kostela 67
Sedláčková Vlasta, U Kostela 67
Ungerová Monika, Přerovská 193
Caletka Jiří, Přerovská 193
Caletková Veronika, Přerovská 193
Nevrla Zdeněk, V Zahradách 272
Nevrlová Marie, V Zahradách 272
Bezděková Martina, Široká 244
Bezděk Adam, Široká 244
Bezděk David, Široká 244
Caletková Petra. Přerovská 179
Caletková Markéta, Přerovská 179
Stužková Barbora, Přerovská 179
Dobiáš Marcel, V Zahradách 229
Dobiášová Kateřina, Přerovská 294
Veselý Martin, V Zahradách 281
Šmídová Eva , V Zahradách 269
Bednaříková Zuzana, Školní 111
Heviánek Radek, Školní 111
Blaťáková Magda, Přerovská 214
Palíšek Radovan, Sušická 161
Lonová Gabriela, Přerovská 294

Přihlášeni:
Behanec Viktor, U Kostela 67
Behancová Lenka, U Kostela 67
Vychodilová Karla, V Zahradách 272
Vychodil Jaroslav, V Zahradách 272
Vychodil Jan, V Zahradách 272
Vychodil Martin, V Zahradách 272
Pazderová Jana, V Zahradách 327
Pazderová Lenka, V Zahradách 327
Pazdera David, V Zahradách 327
Neckařová Kristýna, Školní 111
Neckař Adam, Školní 111
Václavík Vladimír, Slunečná 336
Úmrtí:
Jiříková Františka, U Kostela 48
Hradil Jaroslav, V Zahradách 282
Skácelová Vlasta, Přerovská 180
Melkus Zdeněk, V Zahradách 311
Zdařil Václav, Trávník 146
Němec František, Dolní 23

Rozlosování fotbalových soutěží JARO 2012
Muži I.B tř. – skupina A
I.B tř. - skupina A - jaro 2012
Ne 8.4. Radslavice Pivín
Ne 15.4. Radslavice Mostkovice
Ne 22.4. Hustopeče Radslavice
Ne 29.4. Radslavice Beňov
Ne 6.5. Býškovice Radslavice
Ne 13.5. Želatovice Radslavice
Ne 20.5. Lipová
Radslavice
Ne 27.5. Radslavice Kostelec
So 2.6. H.Moštěnice - Radslavice
Ne 10.6. Radslavice Vrchoslavice
Radslavice
Ne 17.6. Všechovice -

Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

Dorost - OP - jaro 2012
1.4. Hor.Moštěnice- Radslavice
8.4. Radslavice Bělotín
14.4. Újezdec
Radslavice
22.4. Troubky Radslavice
29.4. Radslavice Hustopeče
6.5. Pavlovice Radslavice
13.5. VOLNÝ TERMÍN
19.5. Hustopeče Radslavice
27.5. Radslavice Pavlovice
3.6. VOLNÝ TERMÍN

Odjezd

16,00
16,00
16,30
16,30
10,15
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30

14,45
9,00
15,30
14,15
15,15
15,00

Muži okresní soutěž - skupina B
OS skupina B - jaro 2012
So 7.4. Radslavice Žákovice
Ne 15.4. Bělotín "B" Radslavice
So 21.4. Radslavice Drahotuše
So 28.4. Radslavice Černotín
Ne 6.5. Lipník "B" Radslavice
So 12.6. Radslavice Skalička
Ne 20.5. Opatovice"B" - Radslavice
So 26.5. Radslavice Jezernice
Ne 3.6. H.Nětčice Radslavice
So 9.6. Radslavice Prosenice
Ne 17.6 Beňov "B" Radslavice

Mladší žáci - OP - jaro 2012
Odjezd
12,30 11,30 Ne 8.4. Radslavice Újezdec
13,30
So 14.4. Bochoř
Radslavice
13,00 12,00 Ne 22.4. Dolní Újezd - Radslavice
10,30 9,15 Ne 29.4. VOLNÝ TERMÍN
14,00
Ne 6.5. Radslavice 1.FCVPřerov
14,00 13,00 Ne 12.5. Újezdec Radslavice
So 20.5. Radslavice Bochoř
16,30 15,00 Ne 27.5. Radslavice Dolní Újezd
14,00
Ne 3.6 VOLNÝ TERMÍN
Ne 10.6. 1.FCV Přerov- Radslavice

Odjezd

16,00
13,30
16,30
16,30
16,30
16,30
10,00
16,30
16,30
16,30
16,30

12,00

15,00
8,30
15,15
15,15
Odjezd

10,30
14,30
14,00

13,30
12,45

10,30
10,00
10,30
10,30

9,00
14,15

14,30

13,30

