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Toto číslo vyšlo v červenci 2004
Vydává OÚ Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO,
které se konalo 24.června 2004 v Domě hasičů za účasti 11-ti členů ZO a pouhých 4 občanů s následujícím
programem: kontrola usnesení a zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu, zprávy o činnosti výborů ZO,
majetkoprávní záležitosti, úprava rozpočtu obce na rok 2004. Ve zprávě o činnosti starosta informoval přítomné o
úkolech z minulého ZO a to zajištění opravy plechových krytů kanalizačních šachet a ochranných sloupků před č.p.
101, což bylo splněno. Dalším úkolem bylo zajištění odstranění vzrostlé zeleně zasahující do průchozího profilu
chodníku, tento úkol byl splněn jen částečně a v této souvislosti byla provedena malá inventura podobně dotčených
chodníků v dalších částech obce a v 18 případech byla zjištěna stejná skutečnost. Všichni majitelé nemovitostí
v dotčených lokalitách budou písemně osloveni s možností provedení nápravy v období říjen – prosinec 2004 s tím, že
po tomto termínu stav obec upraví sama. Pak následovala krátká rekapitulace dění uplynulých dvou měsíců od 8.
zasedání ZO: posuzování architektonického návrhu fasády SMŠ, záměny elektrického vytápění za plynové v ZŠ,
opětovné dočasné přestěhování knihovny do domu hasičů, získání dotace z Regionálního fondu pro přípravu projektu
na Střední Moravě pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu. V této souvislosti
starosta vyzval přítomné k vážným úvahám a předložení vlastních představ o využití KD. Dále byly prováděny
stavební úpravy sociálního zařízení pohostinství Na koupališti, prováděné ve spolupráci se stávajícím nájemcem,
pokládání optického kabelu Kabelovou televizí Přerov a v této souvislosti sloučení rozvodu veřejného osvětlení a
připojení světla u živočišného střediska. Na základě podnětu nájemníků byla provedena kompletní údržba na ČOV u
bytového domu č.p. 294 se snahou zvýšit její efektivnost. Bez aktivního přispění uživatelů čističky (vyloučení
používání silných čistících prostředků) však se nelze vyhnout opakovaným problémům. Opětovnou prověrkou celé
kanalizační sítě byly přívalové deště, potíže se projevily ve známých lokalitách, zvláště v ulici Trávník. Bude nutné
podrobněji rozpracovat návrh na posílení této kanalizační stoky. Z drobných věcí RO projednávala nájem pozemku
pro přístřešek u zmrzliny, pronájem pozemků na „Závodí“ a jiné. Drobný problém nastal u naší webové stránky,
která se stala nepřehlednou, zde bylo rozhodnuto situaci řešit společně s obcemi Mikroregionu „Pobečví“. V mezidobí
proběhly letošní první volby, tentokrát vzhledem k technickým podmínkám s volební místností byly v budově OÚ.
K přípravě podzimních krajských voleb dává OÚ na zváženou u této varianty volební místnosti zůstat. V další části
zasedání ZO byla přednesena pouze zpráva o činnosti Finančního výboru. V majetkoprávních záležitostech starosta
obce předložil ZO návrh na odkoupení pozemku od manželů Hrubých, za účelem rozšíření školní zahrady SMŠ.
Posledním bodem jednání byl návrh úpravy rozpočtu na r. 2004, rozpočet se snižuje na straně příjmů i výdajů o
134.800,- Kč, celkový rozpočet obce na r. 2004 zůstává vyrovnaný ve výši 12 462 200,- Kč.

Výročí osobností Radslavic – 3. čtvrtletí 2004
Dne 1.6.1974 v 80-ti letech zemřel v Hradci Králové MUDr. Alois Zlámalík, obvodní lékař v malém městečku
Smiřicích u Hradce Králové. Narodil se 20.7.1889 v Radslavicích v č.p. 61 jako dvanácté dítě rolníka Josefa
Zlámalíka. Obecnou školu navštěvoval v Radslavicích, střední v Kroměříži a ve Valašském Meziříčí, lékařství
studoval na Karlově Univerzitě v Praze. Za mobilizace v r. 1914 nastoupil vojenskou službu, zúčastnil se polního
tažení v Haliči a později též na italské frontě, kde onemocněl. Toho využil k dokončení studií a v r. 1917 byl
promován doktorem všeobecného lékařství. Pak byl znovu poslán na ruskou frontu, kde byl šéfem vnitřního oddělení
polní nemocnice, ze zdravotních důvodů se vrátil v r. 1918 do vlasti. Do roku 1924 žil v Praze, kde se též oženil, ale
manželství zůstalo bezdětné. Po jmenování státním obvodním lékařem se natrvalo usadil ve Smiřicích u Hradce
Králové, kde působil i jako školní lékař a vedoucí poradny pro matku a děti. Zde působil až do odchodu do důchodu.
Byl členem výboru lékařské župy v Hradci Králové, kde ve vzdělávacím odboru přednášel. Jako důchodce pak
dojížděl vypomáhat do Jaroměře jako obvodní lékař a to až téměř do 80-ti let. Do rodných Radslavic rád jezdíval
každoročně k rodině svého bratra, zajímal se o dění ve vsi a vždy pobesedoval se svými spolužáky z obecné školy i
známými sousedy.
14.9.1964 zemřel v Přerově František Hrdlička, starosta obce Radslavice v letech 1931 až 1942. Narodil se
8.12.1884 v Radslavicích v č.p. 32 ( rodném domku Fr.Slaměníka), v rodině domkaře a malorolníka. Jeho oba rodiče
byli nevlastními rodiči Fr. Slaměníka a on sám jeho nevlastní bratr (o 39 roků mladší). V roce 1909 se oženil s Marií
Dočkalovou z Kozlovic a převzal od rodičů malé rolnické hospodářství. V tomto manželství se mu narodil syn a dcera.
Po vypuknutí 1. světové války byl mobilizován a odveden na východní frontu. Zde jej navštívila manželka, která se
zde nachladila, doma onemocněla a dne 12.10.1918 zemřela. Podruhé se oženil v r. 1921 s Hedvikou Künstlerovou
z č.6 a v tomto druhém manželství se mu narodila dcera. Po sňatku přenesl své rolnické hospodářství na č.6 , kde
hospodařil až do vzniku JZD. V letech 1902 až 1931 byl členem i aktivním funkcionářem Sboru dobrovolných hasičů
a za své dlouholeté zásluhy o sbor byl v r. 1934 jmenován čestným členem hasičského sboru. Byl členem
předsednictva a pokladníkem Mlékařského rolnického družstva v Radslavicích. V r. 1919 po vzniku Československa
byl zvolen za lidovou stranu do obecního zastupitelstva, po volbách v r. 1927 se stal členem obecní rady. Při dalších

volbách v r. 1931, kdy se dvě nejsilnější strany – sociálnědemokratická a lidová strana dohodly, byl zvolen starostou
obce a tuto funkci zastával 11 let. Za jeho starostování bylo dokončeno scelování pozemků, byla dobudována
kanalizace, vydlážděna ulice U Kostela a ulice k Prosenicím, postaven nový kostel sv. Josefa, zřízen místní hřbitov.
V r. 1942 utrpěl úraz hlavy a vzdal se starostenského úřadu. Po vyléčení hospodařil dál na své usedlosti, ale s menší
výměrou. Po založení JZD v r. 1957 se stává jeho členem a ještě zde dle svých možností pracuje. Dne 14.9.1964 po
úraze způsobeném pádem ze žebře umírá. Pohřben je na hřbitově v Radslavivích.

Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Sobíšky
Obec Sobíšky leží 7,5 km severně od Přerova. Nejvyšší část obce se nachází 321 metrů nad mořem. Domky jsou
postaveny na úpatí kopce v údolí, které se mírně svažuje k Vinarům. Katastrálně i politicky je obec od roku 1990
samostatná. Od roku 1976 patřila pod střediskovou obec Prosenice. Plocha obce a katastru území je 294 ha. Počet
domů 58, počet obyvatel k 31.5.2003 je 165.
Na místě nynějších Sobíšek ležela asi v třináctém století obec Soběslavice či Soběšice. Jméno se odvozuje od
osobního jména Soběch, Soběš či Soběslav. Obec tato zanikla a místo leželo nějaký čas pusté. Po opětovném osídlení
se již uvádí (kolem roku 1400) dnešní jméno Sobíšky. Další zmínka o Sobíškách se nachází v pověstech. Prý v
dřívějších dobách, kdy byla krajina málo obydlená, tak krajinou Moravy projížděl český kníže, či dokonce sám král,
jehož jméno se neuvádí. Za Sobíškami přepadli knížecí oddíl zbojníci a knížeti samému se podařilo ukrýti u pastevců,
kteří knížete před zbojníky ochránili. Za prokázanou službu všichni pastevci byli povýšeni na zemany, neboli selskou
šlechtu. Dostalo se jim zvláštního poslání - roznášení žalob, neboli půhonu z olomouckého zemského hradu. Tato
pověst by byla logickým vysvětlením, proč Sobíšky byly středem půhončích práv. Půhončáci tvořili zcela samostatnou
a samosprávnou obec, jejímž středem byly právě Sobíšky o 16 půhončích statcích. Nejstarší písemnou zmínku o
Sobíškách nalézáme v listině z 3. listopadu 1275, v níž Zášit z Kurovic, delegovaný Přemyslem Otakarem II., králem
českým, k provedení jeho rozsudku ve sporu mezi Budišem, hradišťským opatem, a městem Olomoucí o rozličné
pozemky a krčmy u Olomouce, dosvědčil, že uvedl hradišťský klášter v držení přisouzeného statku a vyměřil jeho
hranice. Koncem 16. století došlo ke změně v náhledu na prospěšnost půhončích. Stavové se rozhodli půhončí prodat a
tím je vlastně uvést v poddanost. Jednal o tom sněm v Brně roku 1595 a také sněm v Olomouci, konaný roku 1596.
Samozřejmě, že půhončí se snažili závěry jednání zvrátit, obrátili se proto přímo na císaře Rudolfa II. Hned v roce
1597. Dopis obsahuje řadu postřehů z dosavadního způsobu života půhončích.
Půhončí psali, že od "některého sta let k té potřebě markrabství Moravského v kraji
Olomouckým, abychom půhony, kdo koho z čeho k soudům zemským toho kraje
obsílá a viniti jej chce, roznášeli oddani souc." Jednalo se od starodávna o sedm
vesnic a v nich 34 osob, které byly za tu práci zbaveny robot a poplatků a se svými
rodinami zůstávali na svobodných gruntech zapsaných v zemských deskách.
Císaře dále informovali, že jakmile se dověděli o jednání sněmu v létě 1596, napsali
poníženou suplikaci hejtmanovi a místodržícímu nejvyššího komornictví, kterému
až doposud podléhali a také pánům soudcům markrabství moravského. Nicméně o
svatojánském soudu, konaném v Olomouci v roce 1597, bylo rozhodnuto o prodeji
a následně byli půhončí pozváni do domu místosudího olomouckého kraje Jana
Skrbenského, kde se dověděli, že bylo rozhodnuto o jejich prodeji. Tím by ztratili
zemské svobody a dostali by se na věčné časy v dědičnou poddanost a v robotu, což
už začalo. Pouze zbylých 6 půhončích mělo zůstat při svých svobodách a dále měli
roznášet půhony. O dobrovolnosti dávek nikde nebylo nic poznamenáno, Mikuláš
Kobylka jim navíc vyhrožoval, že pokud se nepoddají, půjdou do vězení, a to do
šatlavy, a ne jak bývalo zvykem, na radnici. Nakonec byla celá věc odložena na
příští soud zemský v Olomouci o svatých Třech králích 1598. Na sněmu v roce 1599 stavové rozhodli, aby proti
půhončím, pokud se nepoddají, bylo zakročeno silou. Nic nepomohlo, kupní smlouva z 8. července 1597 byla sice s
prodlením, ale byla zanesena do desek zemských v roce 1600. Na začátku 17. století svitla půhončím naděje, protože
sněm v Brně 1603 přikázal nejvyšším úředníkům a zemským soudcům, aby se s Karlem starším ze Žerotína a dalšími
kupci jednalo o odprodeji půhončích. Po roce 1607 byli půhončí přiřazeni ke svobodným dvořákům, což znamenalo,
že jako přímí zemští poddaní platili berně a jiné sbírky panovníku a zemi na základě přiznání, které za ně vydával
menší komorník olomouckého kraje. Vydáním Obnoveného zřízení zemského na Moravě v roce 1628 přestaly platit
dosavadní soudní zvyklosti a na místo půhončích nastoupili komorníci. Půhončí zůstali svobodnými dvořáky
povinnými službou zemi a panovníkovi. Za II. světové války v neděli 3. února 1945 se nad obcí odehrál souboj
německé stíhačky FW - 190, pravděpodobně se sovětskými letadly,. Německý pilot byl sestřelen, vyskočil padákem a
dopadl nezraněn poblíže obce. Zasažené německé letadlo spadlo na stavení Františka Drábka, benzín se rozstříkl i na
sousední střechu Antonína Hanáka. Obě střechy shořely. Kusy vraku letadla přeletěly přes silnici do zahrady rolníka
Josefa Bajera. Zajímavosti a památky obce. U cesty do Vinar stojí dřevěný kříž, od něhož pochází i místní název
polí "U kříže". Půhončí dům č. 14 má v průčelí zachovalý partikus, což je sloupová plochostropá předsíň. Kaple
Antonína Paduánského postavena roku 1660 rychtářem Janem Pavlíčkem. Je barokního slohu, nyní je po generální
opravě, včetně oltáře, oboustranných lavic a kůru. V roce 1992 byl do věže umístěn původní půhončí zvon. Bašta -

vápencová pec válcovitého tvaru z kamene. Její umístění je pod trafostanicí u "Dvora". Při silnici do Zábeštní Lhoty,
poblíž nejvyššího bodu katastru obce, stojí kaple Jarošova, jmenovaná podle svého donátora – budovatele, rychtáře a
Jaroše. U cesty do Lazník stojí kaple Drbalova. Dnes zvaná Kolářova, dle majitelky Kolářové, vnučky zakladatele
půhončáka z č. 1 Drbala. Na pravé straně cesty do Zábeštní Lhoty byla postavena roku 1810 socha sv. Augustina, z
kamene umělecky tesaná. Na katastru obce se pro vápencovou půdu daří pěstování chmele. Nad obcí je dominanta
v podobě česačky a sušárny chmele. V horní části“T“ tvaru obce stojí hospoda u Indráků od roku 1928. Do roku 1860
stávala hospoda na Macalce, později kolem roku 1900 v č. 2. Prodejna Jednoty je nově postavena v akci „Z“, dům č.
16, dříve se nacházel obchod v čp. 43. V roce 1996 byla v lokalitě Macalka zahájena výstavba domů, z nichž některé
již stojí. Do budoucna by zde mělo stát 20 rodinných domků. Obec bývala přiškolena k Buku (školu postavily obec
Buk a Sobíšky), později do Prosenic. Sobíšky farností spadají pod Penčice. Od roku 1952 pracuje v obci sbor
dobrovolných hasičů, který je organizátorem všech sportovních a kulturních zábav, např. hodů, dětského dne,
drakiády, pálení čarodějnic, mikulášské zábavy, plesu a dalších. V obci je knihovna. Sobíšky jsou plynofikovány a
mají kanalizaci. Cesty jsou asfaltové s pouličním osvětlením. Do obce zajíždí autobus směr Zábeštní Lhota a Potštát.
Poděkování Základní škola a obec Radslavice děkuje spoluobčanům za zapůjčení dochovaných společných
školních fotografií tříd z období trvání zdejší školy, které posloužily k jistě zajímavé výstavce v Kulturním domě. Pro
vytvoření co nejúplnějšího archívu a zájem občanů OÚ pokračuje ve sběru a skenování fotografií až do 20.září. Za
Vaše přispění předem děkujeme.

Informace pro občany

Dvůr OÚ – stavební odpad a železo – sobota 900-1200 hod.
31.7.,21.8.,11.9.,25.9.,23.10.,20.11.,18.12.
Svoz domovního odpadu - 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.,
7.1.2005
Prodej nepotřebného materiálu OÚ velmi levně odprodá několik kusů
elektrických akumulačních kamen.
Pozvání: Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti ukončení prázdnin

v sobotu 4.září 2004 od 14.30 hod. na školní zahradě SPORTOVNÍ ODPOLEDNE zakončené táborákem. Připraveny
jsou nejrůznější soutěže pro děti, mládež i dospělé a ukázky hasičské činnosti. Připraveno tradiční občerstvení i
speciality z udírny.

Společenská rubrika 2. pol. 2004
Významného životního jubilea se v 2. pololetí r. 2004 dožívají:
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let
55 let
65 let
81 let
Pecha Svatopluk 13 Petříková Ludmila
18 Kuželová Pavla
30
Tihelková Libuše 185 Bouchal Stanislav
102 Vyňuchalová Marie 81
Lukášová Anna 201 70 let
82 let
Dostalíková Drahomíra 79 Zajícová Růžena 158
60 let
Šenk Václav
306 75 let
83 let
Raabová Vlastimila 42 Zdařilová Daniela
146 Mořkovská Berta 155
Bednaříková Anna 205 Bařina Stanislav
73 84 let
Harna Stanislav
37 Lukášová Drahomíra 34 Pechová Marie
13
Hradilová Božena 2 Caletková Drahomíra 179 Šindlerová Františka 3
Vičíková Božena 125 80 let
Zemánková Marie 92
Caletka Miroslav 182 Cagašová Marie
16 Cagaš Vlastimil
16
Caletka Josef
151 Masařová Kristina
139 Dýmalová Božena 133

85 let
Gelová Božena
26
Sládečková Marie 107
86 let
Šindler Josef
3
90 let
Zbružová Anna 122
92 let
Brázdová Matilda 176

Personální kronika 1. pololetí 2004
Narození:
Hradil Marek, U Mlékárny 149
Stržanovská Michaela, Sušická 231
Hrabalová Ilona, Sušická 160
Bubeníková Barbora, V Zahradách 230
Caletková Markéta, Přerovská 179
Kundrátová Kateřina, Přerovská 294
Sňatek:
Caletková Lucie - Svačina Daniel 179
Sehnálek Tomáš – Přibylová Eva 95
Petrášová Dagmar – Chupáč Michal 134
Zdráhal Miroslav – Pospíšilová Jana 103

Přistěhování:
Sedláček František , U Kostela 67
Mrázek Martin, Svatava, Tomáš , Přerovská 192
Haluzík Antonín, Marie, Trávník 137
Odstěhování:
Ing. Jakubík Petr, V Zahradách 290
Svačinová Lucie, Přerovská 179
Pospíšil Miroslav, Na Návsi 103
Hostášek Jaroslav, Široká 245
Mgr. Zlevorová Vendula, Nová 222
Úmrtí:
Petrášová Anna, U Kostela 53

Dopisy, ohlasy, polemika
Taky jste to slyšeli, že obyvatelé ulic Sušická, Školní, Na Návsi a Přerovská, dostanou příspěvek na instalaci
plastových oken či eurooken? Akorát se neví kolik a kdy. A proč? Přece jako bolestné za to, co musí vytrpět
průjezdem těžkých náklaďáků z Podhůry, Hradčan a taky osobáků i motorek, které jezdí jak na závodech. Akorát se
prý nemohou dohodnout na tom, zda příspěvek přiznat všem nebo jen majitelům baráků nejblíž cestě. Snad se uvažuje
i o tom, že příspěvek dostanou i ti, kteří si okna pořídili za vlastní. To bude vynikající! Už budeme rušeni hlukem
mnohem méně. Ale ty naše baráky se nám pěkně poděkují. Ty budou praskat dál! Stejně bych se radši příspěvku
vzdal, pokud by se tento problém začal řešit. Zatím nikdo nepočítal auta, která zde projedou, ani jejich druh a počet.
Zatím nikdo neměřil u baráků vibrace a jejich amplitudy. Kdysi jsem psal o obchvatu. Chápu, že je to, zatím,
nerealizovatelné. Ale začít se musí. Napřed opatřeními krátkodobými (omezení rychlosti třeba na 40 km/h, instalací
zvukových zpomalovacích rohoží ve vozovce, zákazem průjezdu některých ulic vozidlům pomalým a hlučným atp.),
střednědobými (zpomalovací prahy především u školských zařízení, svodidla v nebezpečných zatáčkách, dílčí
převedení dopravy na komunikace okolo obce atp.) a konečně dlouhodobými, což je uvedený obchvat obce.
Anebo budeme čekat, až se něco stane?! Tak jako někdy před 40 lety, kdy šly do školky dvě děti a jedno to
nepřežilo? Řešení potom bylo velice rychlé: výkup pozemku a zřízení chybějícího chodníku. S tím trochu souvisí
silnice do Sušic. Některá děcka jezdí do školy na kole či chodí pěšky. Co tak zahrnout do řešení dopravní situace i
toto? Může se s tím „svézt“ i cyklostezka od hřbitova k mostu přes Bečvu. Snad po ní nebudou jezdit náklaďáky, které
si přitom, jak jsem od cyklistů slyšel, vynucují přednost a při zaparkování na stezce doporučují cyklistům, aby je
obešli po poli! Konečně prý bude pořádná kabelovka! Už se na to těším, jak si pustím Spektrum, které nebude
rušeno infokanálem, jak si pustím Discovery, Animal planet či třeba Galaxii sport. Myslím si, že by nám měli nechat
možnost, vybrat si s těch desítek, které je možno sledovat bezplatně. Ať už se nemusíme povinně učit německy.
Poslední dobou chválím sekáče s kosou. Neboť to už málokdo umí. Kde jsou ty časy, když sekáči s celé dědiny se
vypravili na „býčí louky“. A některý sekáč uměl síct stejně nízko, jako ty nešťastné křovinořezy. Mi to někdy připadá,
jakoby „dědci vyjeli na mopedech“. Že tím otravují okolí, to jim jaksi uniká. Přece jdou s dobou, mají ty hlučné
potvory snad už všichni. Pochopím, když někdo takto obsíká okolo plotu či stromů. Ale když takto někdo seče měřice
či hektary, to tedy nepochopím. A ještě je to v neděli odpoledne!? Podle sociologických průzkumů, jsou hlučné
sekačky nejčastější příčinou zhoršení sousedských vztahů. Dá se to samozřejmě řešit dle paragrafu 127 Občanského
zákoníku, ale to už se asi se sousedem či on s vámi, bavit nebudete. Elegantnější je řešení prostřednictvím nařízení
obce, kdy se zakáže používání hlučných zařízení v době od 19 h. do 7h..ráno a během víkendu, zejména v neděli,
úplně. Toto se samozřejmě týká i ostatních činností (umístění kompostu či hnojiště, stavba různých šop na které není
stbouchal@seznam.cz
třeba povolení, hlučná zvířata, hlučné večírky po 22 h.atp.). V Radslavicích 27.června 2004

Rozpis fotbalových soutěží podzim 2004

A mužstvo–1.B tř. sk. A – jaro 2004
Ne 15.8. Radslav.-Brodek u Pv 16,30
So 21.8. Nezamyslice-Radslav. 16,30
Ne 29.8. Radslav.-Troubky
16,30
Ne 5.9. Radslavice-Kojetín
16,30
Ne 12.9. FKM Přerov-Radslav. 16,30
Ne 19.9. Radslav.-Všechovice 16,00
16,00
Ne 26.9. Bělotín-Radslavice
Ne 3.10. Radslav.-Lipník n/B. 15,30
Ne 10.10.Němčice n.H.-Radsl. 15,30
Ne 17.10.Radslavice-Vrahovice 15,00
So 23.10.Klenovice-Radslavice 15,00
Ne 31.10.Radslavice-Pivín
14,00
Ne 7.11. Býškovice-Radslav.
10,15
Dorost OP sk. B – jaro 2004
Ne 15.8. Radslav.-Újezdec
14,15
Ne 22.8. H.Moštěnice-Radslav. 14,00
Ne 29.8. Radslavice-Uhřičice 14,15
Ne 5.9. Radslav.-Soběchleby 14,15
13,30
So 11.9. Lověšice- Radslav.
13,45
Ne 19.9. Radslav.Hustopeče
So 25.9. Brodek u Př.-Radsl. 13,30
Út 28.9. Vlkoš-Radslav.
13,30
Ne 3.10. Radslavice-Lobodice 13,15
Ne 10.10.Troubky- Radoslav.
10,00
Ne 17.10.Radslavice-Kozlovice 12,45
Ne 24.10.volný termín
Čt 28.10.Radslavice-Bochoř
12,15
Ne 31.10.Radslavice-Lazníky
11,45
So 6.11. Domažlice- Radslav. 13,30

odjezd

15,00

14,30
14,15
13,45
9,00
12,45
12,15
12,15
12,15
8,45

12,30

B mužstvo OS sk. B – jaro 2004
odjezd
So 14.8. Radslavice-Bochoř“B“
16,30
So 21.8. H.Moštěnice-Radslavice 16,30 15,15
So 28.8. Radslavice-Potštát
16,30
So 4.9. Radslavice-Žákovice
16,30
Ne 12.9. Dolní Újezd-Radslavice 15,00 13,45
So 18.9. Radslav.-Hustopeče „B“ 16,00
Ne 26.9. Bělotín „B“-Radslavice 13,30 12,00
So 2.10. Radslavice-Hor.Újezd
15,30
Ne 10.10.Černotín-Radslavice
15,30 14,15
So 16.10.Radslavice-Drahotuše
15,00
So 23.10.D.Hranice-Radslavice
15,00 13,45
So 30.10.Radslavice-Skalička
14,00
Ne 7.11. Opat/Všech-Radslavice
13,30 12,00
Žáci – OP sk. B – jaro 2004
Ne 29.8. Radslavice-Beňov
10,00
Ne 5.9. Radslavice-Soběchleby
10,00
Ne 12.9. Dol.Újezd-Radslavice
10,00 8,45
Ne 19.9. Radslavice-Hustopeče
10,00
Ne 26.9. Ústí-Radslavice
14,00 12,45
Út 28.9. Újezdec-Radslavice
10,00
Ne 3.10. Radslavice-Kozlovice
10,00
Ne 10.10.Pavlovice-Radslavice
13,15 12,30
Ne 17.10.Radslavice-Domaželice
10,00
Ne 24.10.Radslavice-Prosenice
10,00
So 30.10.Želatovie-Radslavice
11,45 11,00

