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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO Dne 25.září se za účasti 12-ti Zastupitelů a minimálního zájmu spoluobčanů
uskutečnilo v pořadí již 17.zasedání Zastupitelstva obce v tomto volebním období. Kromě jiného
projednalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření obce č.3/2013, kterým došlo na straně příjmů k navýšení o investiční
dotaci z MMR na rekonstrukci školní kuchyně ve výši 1 000 000,- Kč, o dotaci na veřejně prospěšné práce ve výši
300 000,- Kč, vrácena byla nevyčerpaná část dotace na volby prezidenta ve výši 6113,- Kč, přijetí odvodu za odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 8777,-Kč. Na straně výdajů došlo k přesunu finančních prostředků
z rezervy v celkové částce 2 704 000,-Kč a to na nákup zametacího stroje ve výši 2 795 000,-Kč, na úhradu
rekonstrukce školní kuchyně 1 111 000,-Kč, na paragrafu požární ochrany navýšení o 65 000,-Kč na nákup materiálu a
opravy, příspěvek na denní stacionář městu Přerov ve výši 5 000,-Kč. Objem rozpočtu obce na rok 2013 tak činí po
úpravách v příjmech 18 266 869,29 Kč, financování 3 500 000 Kč a výdajích 21 766 869,29 Kč.
V rámci projednávání majetkoprávních záležitostí, byla Zastupitelstvem odsouhlasena Smlouva o dodávce a odběru
vody s firmou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., jejíž součástí je i nová kalkulace ceny předané vody vycházející ze
skutečných nákladů na realizaci stavby propojení, která cenu snižuje z původně kalkulovaných 22,27 Kč/m3 na 17,91
Kč/m3. Součástí návrhu je i vyčíslení možnosti ročního odběru ve výši 55 000 m3 vody, tedy varianty odstavení
vlastních zdrojů s kalkulovanou cenou předané vody ve výši 15,83 Kč.
Již na minulém zasedání schválilo Zastupitelstvo obce Smlouvu o bezúplatném převodu projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení stavební akce „Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1“ na Statutární
město Přerov, které tím převzalo roli investora této stavby. V této souvislosti bylo však nutné dořešit následné
vlastnické vztahy k pozemkům touto stavbou dotčených a proto ZO odsouhlasilo bezúplatný převod částí pozemků
p.č. 877/10 - ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a p.č. 877/48 -ostatní plocha o výměře cca 80 m2, vše v k.ú.
Radslavice u Přerova, z vlastnictví obce Radslavice do vlastnictví Statutárního města Přerov. Zastupitelé byli rovněž
seznámeni se zprávou o činnosti Rady obce a Obecního úřadu za období od minulého zasedání ZO v červnu 2013, ze
kterého heslovitě vyjímáme:
Cyklostezka Grymov – v rámci plnění jednoho z rozhodujících parametrů poskytnuté dotace bylo v měsíci srpnu
provedeno sčítání dopravy na cyklostezce, dále bylo požádáno o vynětí ze zemědělského půdního fondu, provedena
oprava zjištěných vad a provedeno vyhodnocení závazných ukazatelů.
Revitalizace Návsi – podána nová žádost ve 45.výzvě Regionálního operačního programu
Cyklostezka Sušice – byla uzavřena Smlouva o
poskytnutí dotace, proveden výběr zhotovitele, uzavřena
Smlouva o dílo vč. Dodatku č.1 upravujícího termíny
zahájení výstavby
Chodník Přerovská-Nová – zpracovává se projektová
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Chodník Na Návsi- Školní - příprava na realizaci akce a
výběrové řízení
Propojení vodovodu Radslavice na VaK Přerov –
dokončena realizace stavby, od srpna zahájen zkušební provoz, termín kolaudace stavby 3.10.2013.
Plynovod Radslavice – jednání na RWE v Ostravě, uskutečněno 2.veřejné projednání odkupu zařízení dne 5.9.2013
v KD za účasti zástupce RWE, uzavírání nových smluv na odkup plynových přípojek od občanů cca do 20.října 2013.
Rekonstrukce kuchyně ZŠ a SMŠ Radslavice – zdárné ukončení stavební části i výměny veškeré technologie, dne
14.9.2013 proběhl Den otevřených dveří, proplacení prací zhotoviteli a vyúčtování dotací
Parkoviště hřbitov – prodloužena lhůta pro doložení podkladů pro územní řízení, stále neprovedena změna vlastnictví
pozemku
Hřbitov – položen nový travní koberec v části od bočního vchodu ke studni, provedeny nátěry oken a dveří objektu
márnice
Zametací vůz - vypsáno výběrové řízení, předpokládaná realizace do konce roku 2013
Koupaliště - poškození betonů obou bazénů se ukázalo jako velmi závažné v důsledku čehož nebyla žádná odborná
firma ochotna provést dílčí opravu bazénů se zárukami. Z toho důvodu nebyl v letošní sezóně zabezpečen provoz
bazénu, v úvahu přichází i přeměna bazénu na přírodní biotop.
Včelí hájek - plán na výsadbu hájku v lokalitě prameniště, objednáno vypracování projektové dokumentace.
Povodňová opatření - povodňová situace 22.6.2013, při níž došlo k zaplavení nemovitostí č.p.67, 71, 74, 75, a 103
z Radslavského potoka a dvorních traktů Sušické ul. z Libuše, organizace záchranných prací, pomocných činností
(úklid, skladování, likvidace odpadu, zapůjčení vysoušečů), čištění plaviska, provedena aktualizace povodňového plánu
obce, provedeno čištění části koryt Libuše a Radslavického potoka, příslib opravy koryta Radslavického potoka v
zastavěné části obce a jeho zaměření pro simulaci výšky vzdutí, projednávání záměru na zřízení vodní plochy v trati
přední čtvrtě.

Informace pro občany

Svoz domovního odpadu-termíny svozu ve 2.pol.2013: 25.10., 15.11, 6.12., 27.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo rok 2013 – sobota 10.00-11.30 hod.:
12.10., 9.11., 7.12.
Vodné a stočné - Hotovostní úhrada vodného a stočného za období 4/2013 – 9/2013

bude vybírána na OÚ ve dnech 25.10. – 10.11.2013. Var.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. Současně bude vybírána platba
za uložení stavebního odpadu na dvoře OÚ za období 11/2012 – 10/2013 a další poskytnuté služby. Případně lze doplatit
i všechny předchozí nedoplatky.
Dodávka pitné vody - 30.září 2013 skončila platnost výjimky pro Veřejný vodovod Radslavice -Grymov na dodávku
vody, která nesplňuje nejvyšší mezní hodnotu ukazatele dusičnany. Již 26.srpna 2013 byl zahájen zkušební provoz
propojení na skupinový vodovod Přerov. Od tohoto data byla pitná voda mísena v poměru cca 7:2, čímž množství
dusičnanů kleslo až pod 15mg/l. Poměr bude v následujícím období upravován v rámci výsledku odebraných vzorků a
povinnosti naplnění smluvního limitu ročního odběru a zákonného limitu množství dusičnanů 50 mg/l.
Soutěž dobrovolní hasiči roku - jednotka sboru dobrovolných hasičů postoupila se zásahem "Dopravní nehoda
kamionu Kramářova ul. Přerov, 2.7.2012" do finále soutěže Dobrovolní hasiči roku 2013. Do 15.října ji svým hlasem
můžete podpořit na stránce www.dobrovolnihasiciroku.cz. Hlasovat lze pouze jednou, systém si pamatuje IP adresu
odesílatele a hlasování vícekrát neumožní. Podporu lze vyjádřit i pomocí SMS ve tvaru HASICI SMJ5 na čísle
9007706. Cena SMS je 6,-Kč. Více informací na www.radslavice.cz/hasici.
Umístění kontejneru na oděvy, obuv a hračky – na sběrném místě u Hasičské zbrojnice je umístěn kontejner, do
kterého je možné odkládat použitý bytový textil, oděvy, obuv a hračky, které jsou zdarma následně odbornou firmou
recyklovány a využity v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu. Zásadním výsledným efektem je snížení
nákladů z rozpočtu obce na odstraňování uvedených odpadů a v oblasti ekologie ochrana životního prostředí.

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu/BRKO/ - poslední termín svozu BRKO se uskuteční ve
čtvrtek 14.listopadu 2013
Sběr nestandardního a nebezpečného odpadu – proběhne v sobotu dne 19.října 2013 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!
Kompostéry na bioodpad do domácností. Naše obec se aktivně zapojuje do třídění a likvidace biologicky
rozložitelného odpadu (BRKO) a spolu s dalšími obcemi Mikroregionu Pobečví získala z Operačního programu životní
prostředí finanční dotaci na nákup plastových kompostérů o obsahu 700 l, které je možné umístit na zahradách RD.
Tyto kompostéry obec bezplatně zapůjčí majitelům RD na dobu min.5-ti let (doba udržitelnosti projektu), po této době
se pak stanou majetkem občanů. Do každého RD obec počítá s předáním jednoho kompostéru, pokud ale nebude ze
strany všech majitelů RD zájem o jeho umístění, je možné předat do jednoho RD i kompostérů více, až do počtu
zakoupených kusů. V současné době obec očekává dodání kompostérů a textu smlouvy o předání-zápůjčce. O termínu
a způsobu jejich předání budete informováni prostřednictvím místního rozhlasu, webových stránkách obce a na
obecních vývěskách.
Používání plastových kompostérů je v současné době nejoblíbenější a velmi rozšířený způsob kompostování. Jedná se
o velké plastové nádoby s víkem, provzdušňovacími otvory a bočními dvířky na odebírání kompostu.
Výhody kompostování v kompostérech - urychlení procesu kompostování až o polovinu doby nutné pro kompostování
v hromadách, regulace teploty, vlhkosti, přístupu vzduchu a světla, úspora místa na zahradě, odstranění nepříjemného
zápachu, který vábí hmyz a drobná zvířata, finanční úspora na svozu domovních odpadů – kompostováním je možné
zpracovat až 30% kuchyňských odpadů, zužitkování odpadů ze zahrady, získání kompostu jako vynikajícího zdroje
živin a organických látek
Co je vhodné ke kompostování - ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná
tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny, kůra, trus hospodářských zvířat, popel ze dřeva
Co není vhodné ke kompostování – kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené
chorobami, pecky z ovoce, popel z uhlí a cigaret, časopisy, oddenková plevel, plasty, kovy, sklo, kameny.
Návod ke kompostování – kompostér je vhodné umístit do polostínu na rovnou plochu na zahradě tak, aby byl k němu
snadný přístup. Materiál určený pro kompostování je vhodné rozdrtit, do spodu kompostu položit hrubý a vzdušný
materiál (větší části větviček, slámy). Přidáním vody se zvlhčí suché vrstvy kompostu. Materiály vkládané do
kompostéru je vhodné navzájem co nejvíce promíchat a po naplnění kompostér uzavřít víkem. V letních měsících se
pootevře nebo zcela otevře ventil ve víku kompostéru, v zimních měsících je nutno ventil uzavřít. Kompost je vhodné
jednou až čtyřikrát promíchat a umožnit tak dostatečný přístup kyslíku do všech vrstev a podle potřeby zvlhčit.
Kompostér přitom vyprázdníme a znovu naplníme. Obsah kompostéru se působením rozkladných procesů zredukuje až
o polovinu. Za optimálních podmínek je možné po 8 – 10 týdnech vyjmout z kompostéru kompost vhodný

k mulčování. Po uplynutí 16 až 20 týdnů by kompost měl dosáhnout zralosti – je drobivý, temně hnědý a voní po lesní
půdě. Není příliš vhodné používat kompost starší 12 měsíců, neboť hodně důležitých látek v něm obsažených je už
rozloženo.
Sociální komise informuje, že dne 2.listopadu 2013 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.
Veřejná sbírka - V období od 1.srpna do 30.září 2013 obec
Radslavice,
i
na
základě
vyjádřeného
zájmu
spoluobčanů, vyhlásila veřejnou sbírku na poskytnutí příspěvku
na opravu vyhořelého rodinného domu Dolní 23, Radslavice.
Dárci poskytovali svůj příspěvek prostřednictvím tří
pokladniček, umístěných v obchodech ENA, Jednota a na
obecním úřadu. Podařilo se shromáždit celkem 28.282,- Kč.
Vybraná částka byla paní Danielové předána dne 7.10.2013 na
obecním úřadě. Všem dárcům touto cestou děkujeme za
poskytnuté finanční prostředky a vyjádření lidské solidarity.
Společně s Vámi věříme, že se pí.Danielové konečně podaří
přimět pojišťovnu k poskytnutí oprávněného plnění a i s naší
podporou dům co nejdříve opravit. Děkujeme!!
Poděkování Prostřednictvím těchto novin bych ráda
poděkovala všem, kteří se podíleli u zásahu při požáru mého
rodinného domu - jednotkám hasičů Přerov, Radslavice a spoluobčanům, kteří mi pomohli při vystěhování a uložení
osobních věcí. Moje velké poděkování patří také obci a zastupitelstvu Radslavic, římskokatolické farnosti, Zumbě Gold
pod vedením pí.Kuklové, spolupracovníkům z Meopty Optiky a všem spoluobčanům za finanční podporu a příspěvky
do sbírky. Jana Danielová, Dolní 23, Radslavice
Prodej plynárenských zařízení - obec stále pokračuje v jednáních o odkupu plynárenského zařízení se společností
RWE. Její pracovník na druhém veřejném projednání, konaném ve čtvrtek 5.září 2013, kromě vysvětlení problematiky
vyjádřil optimismus vyřešení celé záležitosti do poloviny roku 2015. V období do konce října 2013 proto obec nabízí
vlastníkům plynovodních přípojek, realizovaných v rámci akce "Plynofikace obce Radslavice" v roce 2001, uzavření
nové kupní smlouvy (platnost původní vypršela 30.června 2013).
Informace z knihovny - Ve dnech 14., 19.a 21. října bude knihovna zavřená. V říjnu proběhne pravidelná podzimní
cirkulace knih. Prodej poukázek na Mikulášskou nadílku bude probíhat od 4.do 18.listopadu na OÚ a v obecní
knihovně. Termín nadílky bude zveřejněn na plakátech.
Klub aktivních důchodců Prázdniny skončily a náš klub opět zahájil činnost. Naplánovali jsme si některé akce do
konce kalendářního roku. Budou cyklovýlety, pěší vycházky, jednodenní zájezd do Polska, bowling, kurz pečení,
malování obrázků, zájezd na muzikál do Prahy.
Během prázdnin jsme se přihlásili na projekt Seniorské cestování. Ti, kteří se zúčastnili, byli velmi spokojeni. Zájezdy
směřovaly na sever do lázní Jeseník a na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Opět se setkáváme 1x za 14 dní
v kavárničce v knihovně a uskutečnili jsme již 3 cyklovýlety. V počtu 15 cyklistů jsme vyrazili na společnou návštěvu
Tučína, kde nás pan starosta Jiří Řezníček provedl budovou OÚ, velmi poutavě nám o své obci povyprávěl a na kole
s námi projel celým lokálním biokoridorem a biocentrem. Nikdo z nás netušil, co zajímavého v této obci uvidíme.
Pěkný výlet byl také do zámeckého parku na Veselíčku a do Drahotuš.
ZŠ SMŠ Radslavice Je zcela přirozené a stalo se pravidlem, že s každým ukončeným školním rokem na tomto místě
bilancujeme a hodnotíme výsledky své práce. Uplynulý školní
rok byl na naší škole ve znamení tří významných projektů.
Nejprve to byl projekt Peníze do škol, financovaný Evropskou
unií. Na základě digitálních učebních materiálů, které vytvořily
naše učitelky, získala škola částku 551 tisíc korun. Z tohoto
fondu byly 3 třídy vybaveny interaktivními tabulemi,
notebooky, byla zakoupena elektronika, fotoaparát a pomůcky
do přírodovědy.
Druhým významným projektem byla rekonstrukce školní
kuchyně za přispění Obce Radslavice a poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR. Školní kuchyně byla
vybavena nejmodernější technologií. A tak nejen děti, ale i
občané Radslavic, kteří mají zájem o chutné a podle přísných
zdravotních a hygienických norem připravované jídlo, mohou od nového školního roku využívat jejích služeb.
Neopomeňme také zmínit ukončení dvouletého projektu mezinárodní spolupráce škol Comenius. Díky němu jsme
mohli našim dětem přiblížit evropské státy, s nimiž jsme spolupracovali. Nejenže někteří z nich mohli vycestovat do

zahraničí, ale všechny děti se mohly s řeckými a polskými kamarády a učiteli setkat přímo, ať na škole, či na
společných výletech, které byly z velké části financovány z grantu projektu. Z téhož grantu bylo přispíváno rovněž na
exkurze související s projektem a zakoupení množství materiálu pro výtvarné a jiné činnosti. Děti se díky komunikaci
přes internet a tvorbě prezentací zdokonalovaly v ICT dovednostech. Také učitelky měly možnost během své účasti na
zahraničních mítincích porovnávat a hodnotit metody a formy práce na partnerských školách.
Nesmíme také zapomenout na všechny již tradiční akce, jako jsou vánoční a velikonoční dílny se dny otevřených dveří,
kulturní vystoupení, dílničky a akce mateřské školy, které se těší stále větší oblibě radslavické veřejnosti.
Z tohoto krátkého výčtu našich aktivit je zřejmé, že život na naší škole je velmi pestrý a věříme, že pro školáky i
přínosný.
V tomto školním roce jsme se díky většímu počtu žáků konečně stali opět pětitřídní základní školou, a tak všechny
hlavní předměty mohou být vyučovány ve všech třídách samostatně.
Mimo tradiční akce, které škola pořádá, nás čekají oslavy 130. výročí založení naší školy. Kulturní program, který
připravujeme, představíme na Cyrilometodějských oslavách v červenci příštího roku.
Ve čtvrtek 3. října 2013 přijel do školy televizní štáb z Ostravy, aby zde natáčel pořad Šikulové. To co jsme doposud
obdivovali jen na televizní obrazovce, jsme si vyzkoušeli naživo. Jana a Ivo, moderátoři programu, nás naučili, jak si
vyrobit ptáčky z fólie a ze starých časopisů, krmítko z PET lahve a cirkusového artistu. Dokonce jsme pekli jablečný
štrúdl u paní Janáčkové a byli jsme svědky zajímavého pokusu. Kdo nevěří, může si přečíst na hlavních dveřích školy:
OVĚŘENO – tady se učí ŠIKULOVÉ! Na televizní záznam pořadu „Šikulové“ se můžete podívat v druhé polovině
listopadu. Termín bude ještě upřesněn. Určitě dáme všem dětem, rodičům a přátelům školy včas vědět.
Závěrem bych chtěla vyjádřit poděkování za podporu Obci Radslavice, SPZŠ, při ZŠ Radslavice, paní Ladě Veselé,
Pivovaru Zubr, Meoptě Přerov a všech, bez jejichž pomoci by naše práce byla těžší a mnohé akce bychom obtížně
zvládali.
Děkuji zaměstnancům ZŠ a Slaměníkovy MŠ Radslavice za obětavou práci, často nad míru pracovních povinností, a
přeji nám všem šťastný, veselý a pestrý školní rok 2013/2014. Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy
Memoriál Jaromíra Lukáše. V neděli 8.9.2013 uspořádal Sportovně střelecký klub Radslavice další ročník střelecké
soutěže ve střelbě ze sportovní pistole. V soutěži zařazené do celostátního kalendáře Českého střeleckého svazu bylo
následující pořadí nejlepších:
Kategorie „A“ muži + junioři - 1. Škopec Zdeněk, SSK Uničov; 2. Mikeska Petr, SSK Uničov; 3. Zendl Antonín,
ZOBA Přerov; 4. Janošťák Štefan, SSK Rožnov; 5. Jurečka Marek, VLS Lipník
Umístění střelců SSK Radslavice: 11. Pajdla Antonín; 13. Hegedús Štefan
Kategorie „B“ ženy + dorostenky + dorostenci + vozíčkáři (SH1) - 1. Gronský Roman (SH 1); 2. Nezhybová Nikola;
3.Křížová Zuzana, všichni SSK Elán Olomouc; 4. Oršoš Jan, SSK Radslavice; 5. Vystrčilová Marcela, VLS Lipník
8. ročník Ceny Radslavic – sobota 14.9.2013, soutěž mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky v leže na 10 m z důvodu silného deště se soutěž uskutečnila v zasedací místnosti střelnice.
Pořadí nejlepších – kategorie do 6 let: 1. Hradil Tomáš, 2. Kuklová Julia, 3. Dulanský Fedor; kategorie 7 až 10 let
1.Bartlová Tereza, 2. Hradil Marek, 3. Prinz Patrik, 4. Kukla Jindřich, 5. Fogelton David; kategorie 11 až 14 let:
1.Seidlová Ivana, 2.Petráš Ondřej, 3.Sedláčková Anna, 4.Fogelton Lukáš, 5.Prinz Karel.
Pořadatel SSK Radslavice

Pozvání
Klub aktivních důchodců pořádá ve čtvrtek 17.října 2013 v Domě hasičů „Kurz pletení šál na hrabích a pečení
trubiček“. Na 26.10.2013 je plánován zájezd Polsko - Krakow a solné doly Wieliczka, v listopadu povede paní
Šlosarová kurz Malování s anděly-enkaustika. Více informací najdete ve vývěsní skříňce.

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v rámci letošních oslav 120. výročí svého založení Besedu o historii
hasičského sboru. Akce se uskuteční v pátek 8.listopadu 2013 od 17.30 hod. v Domě hasičů.
28.říjen Památný Den vzniku samostatného československého státu uctíme 28. října 2013 v 17 hod. lampiónovým
průvodem od obecního úřadu k Pomníku Svobody, po slavnostním projevu ředitele Státního okresního archívu
PhDr.Jiřího Lapáčka vystoupí žáci ZŠ, závěr bude patřit ohňostroji. Klub důchodců i tentokrát připraví něco na zahřátí.
Sociální komise zve všechny seniory na další z tradičních podzimních setkání v KD, které se uskuteční v pátek
22.11.2013. V programu vystoupí děti a žáci ZŠ a SMŠ, hudební doprovod k tanci a poslechu bude zajištěn, stejně jako
tradiční občerstvení.
Vánoční koncert Stejně jako v loňském roce se obec rozhodla uspořádat koncert vánoční hudby skupiny Entuziasté,
který se uskuteční v sobotu 21.prosince 2013 od 16:00 hod v Kulturním domě v Radslavicích.

Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v sobotu 28.12.2013 od 9,00 hodin v kulturním domě. Přihlášky budou přijímány nejpozději do 8:45
hod. Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií: I. kat do 11 let, II.kat. 11-15 let.

Dospělí v sobotu 28.12. 2013 od 14,00 hod. v kulturním domě. Přihlášky přijímáme telefonicky na č.723581316,
v knihovně na č. 724 193 799, e-mailem obec@radslavice.cz, nejpozději v den soutěže do 13:30 hod v KD. Kategorie:
15-30 let, 31- 49 let, nad 50 let. Míčky pro obě soutěže zajistí pořadatel, ostatní vybavení vlastní. Celé propozice pro
všechny kategorie najdete zveřejněné ve vývěsních skříňkách OÚ a knihovny, a na webových stránkách obce. Za
případné drobné ceny pro soutěžící předem děkujeme.

