Toto číslo vyšlo v dubnu 2015
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 22.12. 2014 se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice. V úvodu jednání
seznámil starosta obce přítomné zastupitele a občany s činností Rady obce a OÚ za období od minulého
zasedání ZO. Dalším bodem jednání bylo seznámení zastupitelů s návrhem rozpočtu na rok 2015 a jeho
následné schválení. Rozpočet činí na straně příjmů 14.860.000,- Kč, financování ve výši 197.500,-Kč, na
straně výdajů pak 15.057.500.- Kč. Následovalo schválení rozpočtového výhledu obce do roku 2017 dle
předloženého návrhu. Zastupitelstvo obce také schválilo pravomoc Rady obce schvalovat rozpočtová
opatření v rozsahu získaných dotačních prostředků v přiznané výši pro jejich zapojení, v ostatních případech
v rozsahu do 1 mil. Kč. Schváleny byly i priority obce na rok 2015 vypracované Ing. Marcelou Harnovou,
předsedkyní komise pro rozvoj obce.
Další zasedání Zastupitelstva obce se konalo 18.2. 2015 v Domě hasičů. V první části jednání informoval
starosta o činnosti RO a OÚ za období od posledního zasedání. Byla podána žádost o dotaci na vybudování
venkovní učebny při ZŠ Radslavice a žádost o příspěvek Olomouckého kraje na činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Byl vydán kolaudační souhlas na akci „Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na
Návsi v obci Radslavice“. Vydán byl územní souhlas na parkoviště u hřbitova a vybrán zpracovatel stavební
dokumentace. V další části jednání schválilo zastupitelstvo finanční příspěvky obce na podporu činnosti
neziskovým organizacím a spolkům. Dále bylo schváleno zrušení rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 30.4.
2014 o bezúplatném nabytí pozemku p.č. 1882/2 - ostatní plocha o výměře 7 m2 vzniklého oddělením
geometrického plánu č.251-69/2013 z pozemku p.č. 1882 - ostatní plocha v k.ú. Sušice u Přerova z majetku
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Radslavice. Důvodem zrušení výše uvedeného usnesení byla žádost
nového zastupitelstva obce Sušice o převedení pozemku do jejich vlastnictví. V další části jednání pověřilo
zastupitelstvo starostu obce Josefa Hrdličku jako osobu určenou pro spolupráci s úřadem územního plánování
při pořizování zprávy o uplatňování územního plánu Radslavice.
5. zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo v úterý 21.4. 2015. Na tomto jednání ZO byl schválen
závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2014, vstup obce Radslavice do Dobrovolného svazku obcí
Moravská brána ( DSO MB ). Schválena byla také kupní smlouva na prodej stavebního pozemku v lokalitě
Příčná manželům Hýzlovým. Dále byl vybrán svozce odpadů pro následující období od 01.05.2015 do
30.04.2018. S nejnižší cenou zvítězil stávající svozce odpadů společnost SITA a.s. ZO také schválilo vydání
nové OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radslavice.
Pozemky Příčná - v současné době jsou v lokalitě Příčná tři volné stavební pozemky pro výstavbu rodinných
domů.
Radslavický potok - Povodí Moravy dokončilo opravy koryta Radslavického potoka. Dokončeny budou ještě
drobné terénní úpravy v jeho okolí.
Revitalizace návsi obce Radslavice
Po zimní přestávce byly opět zahájeny
práce v rámci akce „Revitalizace
návsi“. Bylo provedeno vykácení
některých dřevin v ulicích Na Návsi
a Školní, osazeno zábradlí u požární
nádrže, osazeny patky dopravního
značení, začalo se s budováním
parkoviště u obecního úřadu.
Informace pro občany:

Vodné a stočné - V době od 1.4. do 8.4. 2015 proběhl odečet stavu vodoměrů za
období 10/2014 – 3/2015. Hotovostní úhrada vodného a stočného je vybírána na
OÚ od 22.4. – 6.5. 2015. 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 lze uhradit platbu
za pronájem obecních pozemků. Od 1.4. 2015 došlo k navýšení ceny stočného.

Důvodem zvýšení ceny jsou vyšší provozní náklady na provoz čistírny odpadních vod. Cena vodného se
nemění. Cena stočného činí 16,17 Kč bez DPH, cena včetně 15% DPH činí 18,60 Kč. Cena vodného je 22 Kč
bez DPH, cena včetně 15% DPH činí 25,30. Celková cena vodného a stočného s DPH činí 43,90 Kč.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2015 - 15.5., 5.6., 26.6., 17.7., 7.8., 28.8., 18.9., 9.10.,
30.10., 20.11., 11.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2015 - 16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 14.11., 13.12.
Sběr nestandardního a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 30. května 2015 v době od 9.00 do
10.00 hod. Do velkoobjemových kontejnerů ve dvoře OÚ můžete odevzdat podlahové krytiny, lepenky,
koberce, matrace, polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty. Mobilnímu svozu před OÚ pak 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.
Biologicky rozložitelný komunální odpad /BRKO/ - Velké kontejnery na BRKO jsou rozmístěny na
stejných stanovištích jako v loňském roce.
Na základě opakovaných stížností místních občanů žádáme všechny nedisciplinované majitele psů, aby
dodržovali obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/98 o čistotě a pořádku v obci a uklízeli psí výkaly!!!
Informace o aktivitách Komise rozvoje Radslavic.
Po oslovení novým zastupitelstvem dále pracuji pro obec a v několika větách vás budu informovat o činnosti
komise. Zmíním se také o některých připravovaných akcích v letošním roce. V závěru roku obci končí
programový dokument, jehož zpracování a schválení je podmínkou některých dotačních titulů. Obec proto
oslovila tři firmy a vybrala zpracovatele nového programu rozvoje obce, kterým bude Regionální agentura
pro rozvoj Střední Moravy. O postupu zpracování budete informováni průběžně.
V letošním roce jsme zpracovali a podali na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost o vybudování
venkovní učebny u základní školy. Koncem dubna budou vyvěšeny výsledky výběrového řízení. Nyní se
rozpracovává příprava projektů rekonstrukce kulturního domu, pohybové učebny v základní škole, propojení
chodníkem ulic Nová a Přerovská.
Spolupráce se základní školou na údržbě Včelího háje pokračuje. Děti budou pomáhat v rámci výuky. V zimě
při ledovkové kalamitě se nám zlomily dvě lípy a habr. Doplňující výsadbu s dětmi ze školy jsme zrealizovali
dne 22.4.2015 - Den země. Součástí Dne země v ZŠ byla také přednáška pana starosty na téma lesy
v katastru obce, skladba stromů v naší oblasti a stav zvěře.
Je to přesně rok, kdy jsme zahájili práce na Včelím háji. Při této příležitosti je nutno vzpomenout a vrátit se
do loňského dubna, kdy nám velmi pomohl s vykopání všech jam pro stromy ve Včelím háji pan Sehnálek
ml. a tímto mu ještě jednou děkuji. Děkuji také občanům, kteří s nástupem jara odstranili stařinu z bylinkové
zahrádky. Děkuji za zájem a péči o háj v uplynulém roce.
V souvislosti s projektem Včelí háj i letos pro děti ze školy a školky připravujeme na konec května přednášku
o včelách, kde RNDr. Kuklová ukáže již zabydlený skleněný včelí úl.
Ing.Marcela Harnová
Informace komise pro školství, kulturu a tělovýchovu
Vánoční turnaj ve stolním tenise - V sobotu
27. 12. 2014 se v Kulturním domě
v Radslavicích uskutečnil 12. ročník
Vánočního turnaje neregistrovaných hráčů ve
stolním tenise. Dopoledne se konala soutěž
mládeže, která byla rozdělena do dvou
kategorií. V kategorii do devíti let zvítězil
Marek Pavelka, v kategorii deset až patnáct
let zvítězil Michal Krátký ml. Sobotní
odpoledne patřilo dospělým. Turnaje se
zúčastnilo celkem 18 hráčů, rozdělených do
dvou kategorií. V kategorii do čtyřiceti let
zvítězil p. Petr Hoffmann a kategorii nad

čtyřicet let ovládl p. František Jiřík. Poděkování za spolupráci při organizaci soutěže patří p. Rostislavu
Krátkému a p. Jaroslavu Bouchalovi za poskytnutí cen pro hráče.
Ukliďme Česko - Komise pro školství kulturu a tělovýchovu obce Radslavice ( KŠKT ) uspořádala v sobotu
18. 4. 2015 úklid veřejného prostranství
v obci a především v okolí příjezdových cest
do obce a kolem cyklostezek. Úklid byl
součástí celorepublikové akce s názvem
„Ukliďme Česko“. Zúčastnilo se jí bezmála
50 místních občanů všech věkových
kategorií. Shromážděno bylo téměř 60 pytlů
naplněných odpadem. Část dobrovolníků
provedla úklid a vyhrabání parků u obecního
úřadu, školy a v ulici U Mlékárny. Po
ukončení se všichni účastníci sešli na
střelnici, kde pro ně bylo připraveno
občerstvení. Ti nejmenší byli odměněni
sladkostmi. Všem zúčastněným, kterým není
lhostejný nepořádek v našem okolí, patří
velké poděkování.
Informace ZŠ a SMŠ Radslavice
Usilovat o zájem veřejnosti je přirozené pro každou školu. Nejinak to chápeme i u nás. Nestačí jen
prezentovat svou činnost, ale snažíme se do života školy veřejnost zapojit.
Velmi oceňujeme ochotu a pracovitost výboru našeho SPZŠ při pořádání školních plesů. Škoda jen, že na
ten letošní nepřišlo více hostů. Vždyť „oživení“ pokladny SPZŠ výtěžkem z plesu přináší více možností, jak
přispět našim dětem na zájmovou i vzdělávací činnost.
O tradiční velké návštěvnosti školních vánočních besídek jsme již informovali v minulém čísle tohoto
občasníku.
Za zmínku však stojí i menší akce, které přivádějí veřejnost přímo k nám, do školy. Po úspěšných
vánočních dílnách jsme ve škole uspořádali dílny velikonoční. Vítáme nejen pomocné ruce dospělých hostů,
ale také příležitost setkat se a popovídat si u kávy a malého občerstvení jinak, než na třídních schůzkách a tak
se poznat i z té druhé stránky. Krásné výrobky dětí jsou už pak jen očekávanou třešničkou na dortu naší
společné práce.
O všech dalších akcích v průběhu roku aktuálně informujeme na školních internetových stránkách
http://skola.radslavice.cz/. Uvítáme, budou-li je pravidelně navštěvovat i ti z vás, jejichž děti už naši školu
opustily.
ZŠ Radslavice
Environmentální výchova ve škole
Chytré knihy říkají, že environmentální výchova je jakési osvětové úsilí, které vede každého z nás ke
spoluzodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody a za místo, ve kterém každý z nás žije. To znamená,
že čím dříve vštípíme nutnost pečovat o životní prostředí do našich dětí, tím větší samozřejmostí pro ně bude
ochrana přírody, šetrné využívání přírodních zdrojů, třídění a recyklace odpadů.
Environmentální výchova je důležitou součástí života i v naší škole. Pomáhá pochopit dětem vzájemné
propojení všech živých a neživých soustav. Probíhá ve znamení projektů, prolíná řadou výukových předmětů,
zejména prvoukou a přírodovědou. Pravidelně se účastníme terénních přírodovědných programů
v Ornitologické stanici a BIOS Přerov, navštěvujeme ekologické středisko Sluňákov, absolvujeme výukový
program Tonda Obal na cestách. Pečujeme o Včelí hájek, kde jsme pomáhali s vysazováním bylinkových
záhonů, pravidelně čistíme okolí školy a školní zahradu. Naprostou samozřejmostí je pro nás třídění odpadu
ve třídách, sběr starého papíru, sběr pomerančové a citronové kůry. Novinkou letošního roku je sběr
hliníkového odpadu a baterií. V prostoru šaten je také umístěn box na shromažďování drobného
elektroodpadu. Environmentální výchova se také v letošním roce stane součástí programu školy v přírodě.
Učíme děti vnímat, chránit a pečovat o krásu a klid přírody, která je útočištěm před okolním často
hektickým světem. Naše škola se proto stala členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou.
ZŠ Radslavice

Klub aktivních seniorů
Tak jako v loňském roce, tak i letos náš klub zahájil svou činnost 3.1.2015 výšlapem na Helfštýn. Letos přálo
počasí a všichni přišli spokojeni. Na začátku roku jsme se sešli na povánočním zábavném večírku s hudbou
a tancem. Obohacením programu byla módní přehlídka našich členek a promenáda ve spodním prádle. Je zde
vidět, jak rozumíme legraci. Naše členky se vždy zapojí a umí se dobře bavit. Akce sklidila zasloužený
úspěch a patřičný aplaus. Velká pochvala patří všem, kteří se na přípravách podíleli, hlavně těm, kteří se
nestyděli vystoupit před obecenstvo. Poděkování patří manželům Veselým za zdokumentování celé naší akce
a paní (naší občance) za zapůjčení některých modelů a 100 let starého spodního prádla s krásným zdobením
a bohatostí ručních výšivek. Každý model spodního prádla byl originál, žádná napodobenina. V zimních
měsících jsme si zahráli bowling na Madoně a zahájili pěší vycházky s nácvikem správné chůze s nordic
walking holemi. Někteří již rozjeli svá kola a projíždí okolí Radslavic. Pokračujeme ve cvičení Zumby Gold
a nově jsme se zapojili do cvičení jógy. Setkáváme se téměř pravidelně v kavárničce, kde si mezi s sebou
domlouváme program na další dny. Zajímavá byla přednáška o Sicílii a výborná byla ukázka masírování
chodidel naší členky, která má na tuto činnost osvědčení. Každý měl možnost si masáž vyzkoušet a naučit se
ji na sobě praktikovat. Také letos jsme zábavnou formou oslavili MDŽ na naší hasičárně. V březnu jsme si
zajeli do kina Hvězda na film Hodinový manžel a na pozvání paní starostky z Grymova jsme se zúčastnili
jejich velikonoční výstavy. Pomohli jsme také s jarním úklidem v obci, v okolí cesty na Pavlovice a na
cyklostezce od Sušic. Naše členky dosadily některé chybějící rostlinky ve Včelím hájku.
Co plánujeme? Výlety na kolech, pěší procházky, s hasiči na sv. Hostýn, zájezd do Valtic a Lednice, zájezd
Seniorské cestování Olomouc, pozvání seniorů z Troubek do Radslavic, Den pro děti a táborák.
Náš klub začíná již čtvrtou sezonu a mám radost, že nás to stále spolu baví a je nás víc a víc.
Marta Bouchalová
Sportovně střelecký klub Radslavice informuje
4. ročník VÁNOČNÍ CENY RADSLAVIC – Střelnice Radslavice, 20.12.2014, Soutěž se uskutečnila
v zasedací místnosti ve dvou disciplínách. První disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pušky v leže – 20
ran na 10 m.
Pořadí nejlepších – kategorie do 6 let: 1. Kuklová Julia, 2. Bartl Tomáš; kategorie 7 až 10 let : 1. Pluháček
Radek, 2. Sléžková Emma, 3. Sléžka Štěpán, 4. Kukla Jindřich, 5. Janáček Martin; kategorie 11 až 14 let :
1. Seidlová Ivana, 2. Sedláčková Anna, 3. Janáček Tomáš, 4. Bartlová Tereza, 5. Sléžka Vít.
Druhá disciplína, střelba mládeže ze vzduchové pistole – 40 ran na 10 m,
Pořadí nejlepších: 1. Sedláčková Anna, 2. Janáček Tomáš, 3. Seidlová Ivana, 4. Hradil Marek, 5. Sléžka Vít.
V úterý 31.3.2015 se ve Vlkošské sokolovně uskutečnil 2. ročník střelecké soutěže pro mládež do 14 let
„JARNÍ CENA SSK VĚŽKY“ v disciplíně vzduchová puška vleže 30 ran. Nejlepšího výsledku dosáhla
Karolína Armová, SSK Přerov – 292 bodů, 2. Adriana Střechová z SSK Junior Chropyně – 291 bodů,
3. Anna Sedláčková SSK Radslavice – 266 bodů, 6. Vít Sléžka SSK Radslavice 254 bodů, 8. Ivana Seidlová
SSK Radslavice – 247 bodů. Pořadatel SSK Věžky.
Papučový bál
V pátek 27. února zažily Radslavice 5. ročník znovu
obnoveného Papučového bálu, který pořádali rodiče
Tygříků TJ Sokola Radslavice. Bál po osmé hodině
večerní zahájily tanečnice z Přerovského Střediska
volného času Atlas a bios - Hedvinie "A".
V průběhu večera proběhla soutěž o krále
a královnu bálu, nechyběla bohatá tombola. Celým
večerem nás provázela hudební skupina Elixír
Přerov. Největší poděkováni patří sponzorům,
představitelům obce, účastníkům bálu a příznivcům
Tygříků.
Organizátoři papučového bálu
Školní ples
V sobotu 14. 3. 2015 se v kulturním domě konal každoroční Školní ples. Dovolte, abych touto cestou
poděkoval všem sponzorům, rodičům a přátelům školy za poskytnuté peněžní dary a materiální dary do
tomboly. Moc si vážíme také podpory obce, se kterou se nám velice dobře spolupracuje. Výtěžek z plesu
bude použit na financování zejména dopravy dětí na různé akce pořádané školou a školkou, nákup materiálů

na dílny, vybavení pro činnost zájmových kroužků, apod. Velký dík také patří všem členům Sdružení přátel
základní školy, kteří se dobrovolně, aktivně a bez nároku na finanční odměnu účastní pořádaných akcí.
Doufáme, že nám zachováte přízeň a naše sdružení bude moci nadále přispívat našim dětem na různé akce
a tím alespoň trochu pomoci rodičům snížit finanční zátěž na školní výdaje.
Za SPZŠ Bc. Miroslav Zlámal, předseda
Radslavská přilba
Poslední březnový víkend patřil již tradičně noční soutěži hasičské všestrannosti „Radslavská přilba“.
Letošní již 14. ročník se konal pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a za finanční
podpory Olomouckého kraje a zúčastnilo se ho 24 týmů, z nichž dva týmy vážily cestu z Polska (O.S.P.
Komprachcice a O.S.P Zielina) a dva až z okresu Bardejov na Slovensku (DHZ Raslavice a DHZ Sveržov).
Pro účastníky akce pořadatelský sbor hasičů z Radslavic připravil za účinné pomoci HZS Olomouckého
kraje, územního odboru Přerov
okolních sborů z Pavlovic u
Přerova, Šišmy, Tučína, Buku,
Lazník, Radvanic, Oseku nad
Bečvou a Sušic celkem osmnáct
disciplín, které představovaly či
imitovaly činnosti, s nimiž se
hasičské jednotky setkávají při své
zásahové činnosti.
Po slavnostním nástupu
odstartovala celá soutěž tradiční
odpolední částí, skládající se ze
znalostních testů pro hasiče a testů
autoškoly pro řidiče vozidel,
divácky velmi atraktivní „požární
poplach, kdy závodníci z polohy
spícího muže provedou kompletní
ustrojení v co nejkratším čase a divácky také vyhledávané odpolední štafety, kterou bohužel co se diváků
týče poznamenala nepřízeň počasí. Pro urychlení průběhu a atraktivitu diváků byly tentokrát postaveny dvě
paralelní dráhy, které nabídly přímý souboj dvou soutěžních družstev. Každý ze soutěžících musel překonat
1,5m vysokou bariéru, překážky přeskoč – podlez – přeskoč a sestavu pneumatik. Vždy dva závodníci v tý mu pak motali 20-ti metrovou hadici C/52, provedli 30 úderů na hamerboxu či přenesli dva 20-ti litrové
kanystry. Polovina týmu pak svůj
soutěžní pokus začínala skluzem
z lešeňové věže, druhá jej naopak
výstupem na ni po provazovém
žebříku končila.
Noční část startovala se zpožděním
v 20.00 hod. hvězdicově na všech 14 ti stanovištích současně. Jako v
předchozích ročnících obsahovala
některé zcela nové disciplíny, u těch
tradičních pokračovala snaha o jejich
inovace a opětovně byly zařazeny
některé z prvotních ročníků.
Nočními disciplínami byly požární
útok do kopce i s úklidem všeho
vybavení, stavba povodňové hráze,
zrychlený přesun, záchrana osoby z přelivu vodní nádrže, vědomostní test, vodorovný traverz, slaňování z
věže, plavba na člunu, vyhledání a transport zraněného, první pomoc, terénní překážková dráha, sání vody
z podzemního zdroje s ejektorem, průchod zemědělským objektem, či zásah džberovou stříkačkou s
dopravou vody přes různé překážky.
Naši chlapci obhajující loňské vítězství sice statečně bojovali, leč našlo se čtvero lepších týmů a domácí
SDH Radslavice tak brala konečné 5. místo. Těsně pod bednou stanul čtvrtý Osek nad Bečvou, třetí se
umístil tým z Hradčan, který se po sérii bramborových medailí konečně propracoval k cennému kovu.

Loňské druhé místo se podařilo zopakovat týmu SDH Dřevohostice a vítězství, radslavskou přilbu, přilbu
Dräger HPS 7000 PRO H1 i další ceny si na východ Slovenska odvezl vítězný tým DHZ Sveržov. Vítězem
Radslavské přilby byl ale každý, kdo dokázal úspěšně absolvovat celou soutěž a dorazit zpět do cíle, proto
všem gratulujeme, neboť nezáleží toliko na výsledku, jako na získaných zkušenostech.
Poděkování pořadatelů patří všem spoluorganizátorům, kteří pomohli zabezpečit kontrolní stanoviště,
poskytli materiální či osobní rozhodcovskou pomoc a firmám Alerion s.r.o., Bison Sportswear, DEVA F-M
s.r.o., Drager Safety s.r.o., EUROLAMP s.r.o., Holík International, s.r.o., Holomý s.r.o., Lanex a.s., Mikov
s.r.o., Milan Pisarovský, Prabos plus, SEAL navijáky s.r.o., Vítex CZ a.s., Velebný & Fam s.r.o., a ZAHAS,
s.r.o., které finančně či věcně konání soutěže a ocenění nejúspěšnějších týmů podpořily.
Více na www.radslavice.cz/hasici
Milan Markl
Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy a příznivce na oslavu svátku sv. Floriána, která se
uskuteční v neděli 3. května 2015. Mše svatá začíná v chrámu páně sv. Josefa v 8.00 hod. Po jejím skončení
cca v 9.00 hod. proběhne v Domě hasičů valná hromada sboru. Účast ve slavnostním stejnokroji.
Branně sportovní dopoledne - Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní
dopoledne. Sraz na střelnici v pátek 8. května 2015 v 9.00 hodin. Pro mládež a dospělé, ženy i muže je
připraven 40. ročník tradiční soutěže 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.
Pietní akt, konaný u příležitosti Dne osvobození, se uskuteční v pátek 8. května 2015 na místním hřbitově od
19.00 hodin. Po jeho ukončení bude následovat táborák v areálu školní zahrady.
Sbor dobrovolných hasičů Prosenice, Okrsek Prosenice a Okrsek Pavlovice pořádají okrskové kolo
sportovní soutěže hasičských družstev okrsků Prosenice a Pavlovice , které se uskuteční v sobotu 9. května
2015 od 9.00 hod . na hřišti v Prosenicích.
Humanitární sbírka - Sociální komise ve spolupráci s Diakonií Broumov provede v pátek 5. června 2015 od
16 do 18 hod. v kulturním domě – vchod do bývalého kina - HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 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 ekologických důvodů nelze vzít:
obnošené boty, kožichy, elektrospotřebiče.
19. Cyrilometodějské slavnosti se uskuteční ve dnech 3.7. – 5.7.2015. Zahájeny budou v pátek 3.7. 2015. Po
zahájení bude následovat divadelní představení v podání divadelního souboru Dostavník Přerov. V sobotu
4.7. 2015 bude program pokračovat Mysliveckým dopolednem a Sportovním odpolednem v areálu TJ Sokol
Radslavice. Večer se uskuteční taneční zábava. V neděli 5.7. 2015 dopoledne se bude konat slavnostní mše
svatá v kostele sv. Josefa a odpoledne proběhne v areálu TJ Sokol Radslavice již 15. Hasičské odpoledne se
soutěží ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí a netradiční hasičský víceboj.
Rozpis fotbalových soutěží
I.B tř. - skupina A - jaro 2015
Ne 3.5. Brodek u Př.- Radslavice
Ne 10.5. Radslavice - Kostelec n.H.
Ne 17.5. Otinoves - Radslavice
Ne 24.5. Radslavice - Tovačov
Ne 31.5. Koj/Koval.B- Radslavice
Ne 7.6. Radslavice - Pivín
Ne 14.6. Ústí B
Radslavice
OP mladší přípravka - JARO 2015
So 2.5. Radslavice - Vikt.Přerov B
So 9.5. VOLNÝ TERMÍN
So 16.5. Radslavice - Dol.Újezd
So 23.5. Ústí
- Radslavice
So 30.5. Radslavice - Vikt.Přerov C

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

11,00
11,00
9,00
11,00

So
Ne
So
So
So

OP starší přípravka - JARO 2015
2.5. VOLNÝ TERMÍN
10.5. Opat/Všech - Radslavice
13,30
16.5. Radslavice - Bělotín
9,30
23.5. VOLNÝ TERMÍN
30.5. Radslavice - Hustopeče
9,30
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