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Toto číslo vyšlo v červnu 2014
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO
Jedno z posledních zasedání Zastupitelstva obce v tomto volebním období se uskutečnilo 11.června 2014 za účasti 13-ti
členů ZO. Úvodní část patřila tradičně zhodnocení událostí a uskutečněných akcí za období od minulého zasedání ZO,
z něhož vyjímáme.
Cyklostezka Radslavice-Grymov – byla osazena odpočívka u Grymovského mostu a zařazení cyklostezky do pasportu
místních komunikací
Revitalizace návsi – vydána potřebná správní rozhodnutí, dopracována žádost na ROP pro udělení dotace, formou
výběrového řízení vybrán zhotovitel stavby a proveden výběr firmy pro administraci projektu.
Cyklostezka Radslavice-Sušice – naše žádost o platbu stále bohužel neproplacena, rovněž u této části cyklostezky
osazena odpočívka u regulační stanice, pokračuje majetkové vypořádání s původními majiteli pozemků, opětovně
osazena rozbitá pamětní deska a cyklostezka zařazena do pasportu místních komunikací.
Cyklostezka Bečva – ukončeno majetkové vypořádání s městem Přerov
Chodník Na Návsi - Školní – po provedeném výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavební akce.
Parkoviště hřbitov – uzavřena smlouva s vlastníkem pozemku, řízení opět přerušeno pro lhůty vyjádření ke stavbě.
Hrob Františka Slaměníka na Městském hřbitově v Přerově – byl proveden úklid a očista hrobky, připravována celková
rekonstrukce hrobu.
Zametací vůz - provedeno fyzické převzetí stroje, odsouhlasena fakturace a podána žádost o platbu.
Přijetí provozního zaměstnance na OÚ - nástup pracovníka ke dni 7.4.2014.
Zateplení obecního úřadu – byla dopracována technická dokumentace projektantem a zahájena příprava výběrového
řízení na zhotovitele stavební akce.
Koupaliště – proběhla další jednání o možnostech rekonstrukce obou bazénů, zatím bohužel bez výsledku.
Včelí hájek – Stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí, proveden zápis změny druhu pozemku a provedena
samotná realizace výsadby, ve spolupráci se školou zabezpečena pravidelná údržba hájku.
Lípa u Památníku TGM – provedeno výběrové řízení na zhotovitele a následná realizace akce.
Povodňová opatření – vypracována studie odtokových poměrů, provedeno předláždění části potoka a přizvednutí lávek
Rada obce projednala na svých pravidelných zasedáních zprávu o uplatňování Územního plánu obce a zprávu o
uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, v oblasti nakládání s odpady schválila novou smlouvu a
dodatek č. 1 s firmou EKO-KOM, zabezpečila sběr nebezpečného a velkého domovního odpadu. Vzala rovněž na
vědomí rozpis rozpočtu ZŠ a SMŠ Radslavice a jeho následnou úpravu a v souladu se zřizovací listinou odsouhlasila
této příspěvkové organizaci nákup výpočetní techniky, programového vybavení a kuchyňského robota do školní
jídelny. Schválila dále poskytnutí humanitárního daru v objemu 5 000,- Kč, uzavření smluv o právu provést stavbu pro
výstavbu rodinného domu manželů Uličných a výstavbu trafostanice pro firmu IMIT, včetně budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, odsouhlasila zrušení sjezdu na místní komunikaci v křižovatce u obce Grymov, vzala na vědomí
schválení provozního řádu radslavského vodovodu krajskou hygienickou stanicí, stejně tak i vyúčtování vodného a
stočného od VaK Přerov za rok 2013, schválila rozpočtové opatření obce č. 2/2014 a zapojení obce do společného
financování dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.3/2014, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2014 podle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 31.020,- Kč, financování o 33.980,-Kč a na straně výdajů o
65.000,- Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2014 činí po úpravách příjmy 17.546.720,- Kč, financování
4.116.580,-Kč a výdaje 21.663.300,-Kč.
V rámci majetkoprávních záležitostí bylo odsouhlaseno nabytí pozemků p.č. 540/22 a 540/25 v k.ú. Radslavice u
Přerova v rámci elektronické dražby a zrušeno usnesení I/7 z 20.zasedání ZO o pověření rady obce stanovit max. cenu
pro nemovitosti nabývané do majetku obce z dražby.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo počtem členů zastupitelstva pro příští volební období a po diskusi schválilo
usnesení, kterým byl zachován dosavadní počet zastupitelů, tedy 15.
Důležitým bodem programu zasedání bylo projednání a schválení návrhů na udělení cen obce Radslavice pro rok 2014
– medaile Františka Slaměníka, které u příležitosti letošních 18.Cyrilometodějských slavností obdrží ředitelka ZŠ a
SMŠ Radslavice paní Mgr.Eliška Petrášová a pan Karel Lukáš.
Informace pro občany Změna tel. spojení na obecní úřad V souvislosti s přechodem k jinému operátorovi došlo
cca od května 2014 ke změně telefonního spojení na obecní úřad. Pro všeobecnou
komunikaci je určeno tel. číslo 724193800, v konkrétních požadavcích lze využít
telefonní a emailové kontakty na jednotlivé pracovníky uvedené na webové stránce
obce. Původní číslo 581202894 je zatím s využitím přesměrování funkční, bude však
nejpozději k 31.12.2015 zrušeno.
Prodej nepotřebného materiálu V návaznosti na zahájení akcí "Revitalizace návsi

obce Radslavice" a „Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na Návsi v obci Radslavice“ nabízí obec k prodeji
použitou betonovou plochou dlažbu 30 x 30 cm. Zájemci budou evidováni na OÚ.
V souvislosti s návrhem na vyřazení majetku nabízí obec k prodeji zahradní traktorovou sekačku TORO 18-36 a
stavební míchačku. Prohlídka strojů po předchozí dohodě.

Svoz domovního odpadu-termíny svozu 2.pol 2014: 4.7., 25.7., 15.8., 5.9., 26.9., 17.10., 7.11., 28.11., 19.12.
Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2.pol. 2014–sobota 10.00-11.30 hod.: 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 25.10.,
15.11., 13.12.
Vodné a stočné. Bylo zpracováno celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
vodné a stočné za kalendářní rok 2013: skutečné náklady na vodné činily 18,32 Kč a na stočné 16,22 Kč.
V době od 30.9. do 6.10.2014 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 4/2014 – 9/2014. Hotovostní úhrada vodného
a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 23.10. – 10.11.2014. 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. Současně bude vybírána platba za uložení stavebního odpadu na dvoře OÚ za období 11/2013 –
10/2014. Případně lze doplatit i všechny předchozí nedoplatky.
Volby 2014 Ve dnech 10. a 11.října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Kandidátní listiny je třeba sestavit a odevzdat k registraci na Magistrátu města Přerova nejpozději 5.8.2014 do 16.00
hodin. Pro podporu nezávislého kandidáta je třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími
kandidaturu v počtu 4% (cca 45), v případě sdružení nezávislých kandidátů pak 7% (cca 79) z počtu občanů obce.
Podrobnosti uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Na kandidátní listině může
volební strana uvést maximálně 15 kandidátů. Volební místnost bude tradičně umístěna v obřadní síni obecního úřadu a
bude otevřena v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do14 hod.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Zdá se být neuvěřitelné, že školní rok už zase odečítá poslední dny a prázdniny neodbytně klepou na dveře. Zatímco
dětem se školní rok mnohdy táhl jako „týden před výplatou“, nám, učitelkám, uběhl jako nic. A jako každý rok, stejně i
letos, si připomeneme, co vše jsme za těch uplynulých deset měsíců zvládli.
Hned září se významně zapsalo do kalendáře školního dění otevřením zrekonstruované školní kuchyně. V témže měsíci
se naši noví prvňáčci spolu se staršími kamarády ze druhé třídy naučili bezpečně chodit do školy. Koncem měsíce jsme
ještě všichni stihli navštívit koncert hudební skupiny Abraka muzika.
V říjnu se naše škola proslavila v celostátním vysílání České televize v pořadu Šikulové. Žáci 2. a 3. ročníku podnikli
exkurzi do SVČ BIOS a všichni žáci se zúčastnili zajímavé besedy s policistkou paní Mgr. Zajícovou. Velmi
vzrušujícím bylo pro děti cvičení požárního poplachu ve škole za účasti členů hasičského sboru. V prosinci proběhla ve
škole akce Tonda Obal na cestách, v níž se děti dozvěděly o nutnosti třídit odpad a recyklovat suroviny. Tento měsíc již
tradičně probíhá ve znamení příprav na oslavy Vánoc. Každoroční Mikulášování, vánoční dílny, besídka i zpívání
v kostele se opět vydařily. K vánoční náladě také přispěl výlet do rožnovského skanzenu na akci "Vánoce v dědině".
V lednu začal žákům 1.,2. a 3.třídy plavecký výcvik a budoucí prvňáčci se přišli zapsat do 1. ročníku školního roku
2014/2015.
V únoru jsme si zasoutěžili v recitaci a čtyři děti byly vybrány reprezentovat naši školu v okresním kole této soutěže.
Centrum RAJ Pavlovice uspořádalo pro všechny žáky preventivní besedy na téma "Jak spolu vycházet a jak řešit různé
problémové situace".
V březnu jsme se s Vámi pobavili na školním plese a začaly přípravy na Velikonoce. Ty jsme v dubnu oslavili
velikonočními dílnami. Žáci 4. a 5. ročníku pak navštívili SVČ BIOS, aby si rozšířili svoje znalosti z ekologie a
ochrany vodních živočichů. Díky dostatečnému počtu talentovaných fotbalistů se nám po letech podařilo sestavit
družstvo, které nás reprezentovalo v okrskovém kole Mc Donald´s Cup v Přerově, kde obsadilo 3. místo a postoupilo
do kola okresního.
Den Země 22. dubna jsme oslavili projektovým dnem ve škole, následnou návštěvou včeliček pana Bouchala a nově
vznikajícího Včelího hájku, kterým nás provedla paní Harnová. Do práce na jeho budování jsme se s chutí zapojili.
Jako každým rokem se naši zpěváčci s paní učitelkou Němečkovou a paní ředitelkou Petrášovou zúčastnili
Vzpomínkové slavnosti dne 8. května. V témže měsíci pod vedením paní učitelky Otáhalové proběhla dopravní soutěž
pro žáky 4. ročníků za účasti čtyř vesnických škol.
Ve druhé polovině května jsme spolu s Klubem aktivních důchodců vysázeli bylinky ve Včelím hájku. V posledním
květnovém týdnu se páťáci vypravili na výlet do Prahy, kde kromě návštěvy pamětihodností zhlédli krásné představení
muzikálu "Antoineta - královna Francie".
A je tu červen – poslední měsíc školního roku. Kdo by se domníval, že už jen sbíráme poslední známky a snažíme se
vylepšit skóre na vysvědčení, velice by se mýlil. Hned na začátku měsíce navštívily děti z MŠ a 1. až 4. ročníku
Kinematovlak na přerovském nádraží, kde pro ně v netradičním „vagónovém“ kině připravili hned několik pohádek a
zajímavou výstavu z historie železnice. Hezký den pro naše prváčky připravila paní knihovnice Lada Veselá, když byli
v místní knihovně pasováni na čtenáře. Také druháci prožili hezké dopoledne na zajímavém entomologickém programu
v Muzeu Komenského. Žáci 1. – 4. ročníku a děti MŠ byli na výletě v Lipníku nad Bečvou a hradě Helfštýně, kde je
čekal bohatý kulturní program.
V současné době žije celá škola přípravami na oslavy 230. výročí založení školství v Radslavicích a 130. výročí
otevření nové školní budovy, které vyvrcholí v sobotu dne 5. 7. 2014 bohatým programem. Mgr. Václava Hanáková

Klub aktivních důchodců nezahálel
Začátkem dubna skupina čtrnácti cyklistů vyjela na kolech do obce Veselíčko. Usměvavé sluníčko a dobrá nálada nás
provázela celou cestu. Dalšího cyklovýletu do Ústí „S Tučňáky na cestách“ nás jel stejný počet účastníků a
v Pavlovicích jsme se přidali k velké skupině z našeho okolí. Cesta byla náročná, ale celodenní výlet neměl chybu.
Opět máme plno zážitků z průběhu cesty, z prohlídky větrného mlýna, z návštěvy muzea ve Skaličce a z pobytu
v lázních v Teplicích nad Bečvou. Jarní měsíce patřily výletům do Přerova na expozici věnovanou vzpomínce na Pavla
Nováka a do termálních lázní Györ v Maďarsku. Vlakem Leo Expres jsme se vydali do Prahy, kde jsme si prohlédli
Hradčany, Karlův most, Staré Město a Václavské náměstí. Na všech zájezdech nás mělo rádo sluníčko, takže ke
spokojenosti nám vůbec nic nechybělo. Byli jsme i pracovití a zúčastnili jsme se výsadby stromů, keřů a bylinek za
objektem zem. družstva. Zde vznikl zajímavý koutek chráněného území - Včelí háj. Pomáhali jsme i při počítání
cyklistů, bruslařů a chodců na obou cyklostezkách a sčítali jsme dopravní prostředky na silnici. Další činností je akce
Den pro děti. Oslavy svátku dětí v Radslavicích na výletišti za školou se opět vydařily. Děkujeme touto cestou SPZŠ
Radslavice za finanční příspěvek na sladkosti pro děti a za věcné dárky a předměty od firmy Precheza, Meopta a
Policie ČR. Poděkování patří také manželům Kuklovým a všem našim členům, kteří svou aktivní pomocí přispěli
k úspěšným oslavám svátku dětí. V květnu jsme přijali pozvání od Troubeckého klubu seniorů do Troubek. Zde jsme
se zúčastnili Troubeckého koulování na petangue hřišti pod záštitou p.starosty Brázdy. Počasí nám nepřálo jen v sobotu
při táboráku, ale nám to nevadilo a tak jsme si vše zopakovali na druhý den. Pan Kája Lukáš nám krásně hrál a zpíval,
tak nám vůbec nic nescházelo. Uplynulé tři měsíce byly plné zážitků a pestrých aktivit. Přeji všem hezké prázdniny a
pěknou dovolenou.
Marta Bouchalová

Pasování prvňáčků na čtenáře.
6. června 2014 jsme si užili v knihovně slavnostní dopoledne s našimi letošními prvňáčky.Všichni se v průběhu
školního roku naučili číst, psát i počítat, zpívat
spoustu písniček a znají plno básniček. Se
svými znalostmi se přišli předvést do
knihovny. Za odměnu a své prokázané
dovednosti mohli složit čtenářský slib a byli
slavnostně pasováni na čtenáře. Na památku
dostali Pasovací list. I když všichni prvňáčci
číst umí, jsou teprve na počátku své cesty a ve
čtení se musí i dále zdokonalovat. A v tom jim
může být prospěšná naše knihovna, proto
dalším dárkem jim byla přihláška do knihovny
a čtenářský průkaz pro první rok bez placení
registračního poplatku. Na závěr jsme společně s prvňáčky poděkovali paní učitelce za její snahu a práci a odměnili
jsme ji vysvědčením s jedničkou a spoustou hvězdiček od dětí.
Lada Veselá

Z činnosti sportovně střeleckého klubu
Branně sportovní dopoledne – střelnice Radslavice Tradiční akce proběhla za hezkého počasí ve
čtvrtek 8. května v areálu střelnice. Pro příchozí všech věkových kategorií byly připraveny různé disciplíny.
Pro nejmenší to bylo dvanáct zábavných stanovišť, pro mládež bylo připraveno klání ve střelbě ze
vzduchovky a v hodu šipkami. Pro všechny starší dvanácti let byla hlavním poutačem střelecká soutěž
z malorážky vleže na 50 m, soutěž družstev a jednotlivců.
Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
Do 6 let-1.Haluzík Šimon, 2.Kuklová Julia, 3.Bartl Tomáš, 4.Výstřela Michal, 5.Dulanský Fedor; Kat. 7-10
let -1.Prinz Patrik, 2.Fogelton David, 3.Bartlová Tereza, 4.Skopal Michal, 5.Hradil Marek; Kat. 11-14 let1.Sedláčková Anna, 2.Seidlová Ivana, 3.Petráš Ondřej, 4.Skopal Lukáš, 5.Sléžka Vít.
38. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky
Kategorie junioři, muži - Družstva: 1.Myslivci Radslavice-233 bodů, 2.SDH Radslavice 2-179 b., 3.SDH
Radslavice-158 b, 4.Sokol Radslavice-154 b., 5.Netrefím se-153 b.. Jednotlivci: 1.Hrabal Vladimír-84
bodů, 2.Klar Martin-77b., 3.Lukáš Josef ml.-77 b., 4.Hrdlička Josef-72 b. 5.Veselý Karel ml.-70 b.
Kategorie juniorky, ženy- Družstva: 1.Brunety-120 bodů, 2.Berušky-112 b., 3.Myslivkyně-107 b., 4.Broučci91 b., 5. Ženy-78 b.; Jednotlivci: 1.Macíková Renata 68 bodů, 2.Tomková Jitka 65 b., 3.Zatloukalová
Radmila 59 b., 4.Fogeltonová Hana 58 b., 5.Lukášová Eva 54 b.
Kategorie dorostenky a dorostenci do 18 let - Jednotlivci: 1.Valešová Monika-60 b., 2.Seidlová Ivana-55 b.,
3.Švitelová Marie-45 b., 4.Sedláčková Anna-45 b., 5.Skopal Jan-39 b.
Pořadatelé - Sportovně střelecký klub Radslavice děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny
Střelecký kroužek mládeže Celoroční pravidelné úterní kroužky navštěvovalo 23 dětí. V úterý 24. června
se uskutečnilo závěrečné setkání zpestřené různými střeleckými soutěžemi. Nejlepším byly předány
medaile. Všem účastníkům byly předány účastnické listy. Další ročník bude zahájen v úterý 2.9.2014 v 16
hodin na střelnici.
Výsledky závěrečných soutěží 24.6.2014
Vzduchová puška 10 ran vleže na 10 m: do 6 let-1.Kuklová Julia, 2.Černošková Barbora, kat. 7-10 let -

1.Janek Daniel, 2.Vychodil Martin, 3.Sléžková Emma, 4.Hradil Tomáš, 5.Sléžka Štěpán, kat. 11-14 let 1.Bartlová Tereza, 2.Fogelton Lukáš, 3.Prinz Karel, 4.Zaoral Martin, 5.Vychodil Jan.
Vzduchová pistole 40 ran na 10 m – kat. 11-15 let - 1.Sedláčková Anna, 2.Janáček Tomáš, 3.Seidlová Ivana,
4.Petráš Ondřej, 5.Fogelton Lukáš.
Střelba ze standardní malorážky 10 ran na 50 m – kat. 11-15 let - 1.Seidlová Ivana, 2.Sedláčková Anna,
3.Sléžka Vít, 4.Janáček Tomáš, 5. Fogelton Lukáš
Členové kroužku mládeže se dále zúčastnili soutěží zařazených do celostátního kalendáře Českého
střeleckého svazu v disciplíně vzduchová pistole 40 ran – kategorie mladší dorost,
17.5. Jarní ceny Olomouce, 10.místo - Seidlová Ivana, 12.místo Janáček Tomáš, 14.místo Petráš Ondřej.
7.6. Letní ceny Olomouce, 6. místo - Sedláčková Anna , 11.Janáček Tomáš
Přebor Olomouckého krajského sdružení Českého střeleckého svazu
7.6. Olomouc, disciplína - malorážná pistole 30+30 ran – kategorie juniorky, junioři – 3. místo Oršoš Jan.
15.6. Lipník nad Bečvou, disciplína standardní pistole 20+20+20 ran – kategorie muži, junioři - 5. místo
Pajdla Antonín, 14. Lukáš Stanislav, 18. Oršoš Jan

Společenská kronika - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2014 dožívají:
55 let
Mačák Zdenek
Sporysz Jiří
Mikulík Alois
Vybíral Pavel
60 let
Vyňuchal Jiří
Budská Vladimíra
Vanderka Čestmír
Bija Antonín
Vaculík Vladimír
Petrášová Hana
Zdanica Milan
Nerušil Josef
Kučová Marie
Barbořík Stanislav
Bařinová Jarmila
65 let
Pecha Svatopluk
Tihelková Libuše
Lukášová Anna

249
226
51
44
81
256
255
262
301
134
267
265
294
41
8
13
185
201

70 let
Šenk Václav
Raabová Vlastimila
Bednaříková Anna
Harna Stanislav
Hradilová Božena
Vičíková Božena
Caletka Miroslav
Caletka Josef
75 let
Petříková Ludmila
Bouchal Stanislav
80 let
Dostalíková Drahomíra
81 let
Jemelíková Marie
Haluzík Zdeněk
82 let
Herníková Marta

306
42
205
37
2
125
182
151
18
102
79
116
232
190

83 let
Hába Zdeněk
Kundrát Jaroslav
Herník Vítězslav
84 let
Hrabalová Ludmila
Skácelík Augustin
86 let
Kytlicová Hedvika
87 let
Valentová Marie
Novák Antonín
Kuča Svatopluk
88 let
Hradilová Anna
89 let
Caletková Anna
Smětáková Marie
102 let
Brázdová Matilda

186
85
190
7
166
173
181
138
60
101
172
40
176

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
Pozvání
18.Cyrilometodějské slavnosti se letos konají ve dnech 3.7. – 6.7.2014 a hlavními spoluorganizátory jsou SPZŠ s
Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice slavící 230.výročí založení školy a 130.výročí postavení
školní budovy v Radslavicích. Slavnosti budou zahájeny ve čtvrtek 3.7. slavnostním zasedáním ZO, které bude
zakončeno divadelním představením. V pátek 4.7. slavnosti pokračují taneční zábavou ve sportovním areálu TJ.
Sobota je ve znamení oslav ZŠ a SMŠ Radslavice, které dopoledne zahajuje „Dnem otevřených dveří“, odpoledne
následuje vystoupení žáků ZŠ pro rodiče i veřejnost, pokračuje zábavným odpolednem pro děti, vše ve sportovním
areálu TJ Sokol a den bude zakončen fotbalovým zápasem hasičů SDH Radslavice a družební OSP Chrzelice z Polska.
V neděli dopoledne se uskuteční slavnostní mše svatá a odpoledne pak v areálu TJ Sokol proběhne již 14.Hasičské
odpoledne, v rámci něhož se uskuteční soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí.
V rámci školních výročí bude uspořádána výstavka společných školních fotografií a dalších školních historických
materiálů. Žádáme proto občany o zapůjčení historických fotografií a dalších dokumentů či jiných artefaktů z jejich
rodinných archivů vážících se ke školství v obci.
Beruška Racing Team Radslavice pořádá dne 19.července 2014 v pořadí již 8.ročník soutěže mopedů a fichtlů
„Žhavé rozety“. Trasa závodu stejně jako místo startu a cíle zůstává stejná jako v minulém ročníku. Spanilá jízda
v 9.45, start závodů – rozjížděk 10.30-15.00 hod. Podrobnosti na http://www.beruskaracingteam.cz/.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 30.srpna 2014 ve sportovním areálu TJ Sokol soutěž
mladých hasičů v požárním útoku zařazenou do soutěží Velké ceny okresu Přerov. Po jejím ukončení, v 15.00 hod. se
uskuteční tradiční akce pro děti k ukončení prázdnin.
Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015 se uskuteční v pondělí 1.září 2014 v učebně půdní vestavby Základní
školy a Slaměníkovy mateřské školy Radslavice, Školní 5.
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