Toto číslo vyšlo v červnu 2016
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Z činnosti obce Radslavice
Zastupitelstvo obce Radslavice se v uplynulém pololetí sešlo na veřejném zasedání celkem třikrát. Schválilo
mimo jiné bezúplatné nabytí nové části vodovodního řádu v obci Grymov včetně věcných břemen – služebnosti
inženýrské sítě, program pro poskytování dotací a rozdělení finančních dotací místním spolkům, závěrečný účet
obce za rok 2015 a účetní závěrku za rok 2015, vytvoření fondu na obnovu vodovodu a kanalizace a směrnici
upravující jeho používání.
Obec Radslavice v únoru podala žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci dětského
hřiště a nákup nových hracích prvků. Do projektu byly zapojeny i místní děti, které svými silami odstranily
staré nevyhovující prvky. Bohužel ani přes jejich snahu jsme dotaci nezískali. Přesto obec z vlastních zdrojů
provede alespoň částečné doplnění dětského hřiště o nové prvky.
Dále byla podána žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Technika pro
integrovaný záchranný systém“ specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof na
pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Radslavice. Na vyhodnocení této žádosti nyní
netrpělivě čekáme. Úspěšní jsme byli v dotačních programech Olomouckého kraje, kdy nám byla schválena
dotace na opravu barokního kříže vedle bytového domu č.p. 294 a také dotace na pořízení, rekonstrukci a
opravu požární techniky JSDH.
Informace pro občany

Svoz domovního odpadu v 2.pol. 2016: 17.6., 8.7., 29.7., 19.8., 9.9., 30.9.,
21.10., 11.11., 2.12., 23.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2016 – sobota 10.00-11.30 hod.:
18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10., 19.11., 10.12.

Výzva občanům
Obec Radslavice vyzývá občany k odpovědnému třídění odpadů, zejména
oddělování běžného komunálního odpadu od plastů, papíru, skla a bio odpadu. Barevně odlišené nádoby na
tříděný odpad jsou v dostatečném množství na sběrných místech. Zároveň Vás prosíme, neukládejte do
popelnic na komunální odpad bioodpad (zvláště u hřbitova), do kontejnerů na plast nesypte popel, PET lahve a
papírové krabice vhazujte stlačené (pro maximální naplnění nádoby).
Obec je povinna při stanovení výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vycházet ze skutečných výdajů za svoz odpadu. Tyto výdaje se
zvyšují. Přesto se snažíme udržet poplatek na částce 450 Kč. Pokud nedojde k podstatné změně ve výdajích na
odpadové hospodářství, budeme nuceni v příštích letech poplatek zvýšit. Proto Vás prosíme, abyste věnovali
pozornost této výzvě a snažili se osobně přispět k tomu, aby se náklady na odpadové hospodářství snížily.

Ukliďme Česko
V sobotu 16. dubna 2016 se obec Radslavice již podruhé zapojila do celorepublikové akce s názvem Ukliďme
Česko. Na úklidu Radslavic se podílelo na 50 dobrovolníků s velmi hojnou účastí dětí. Ti se sešli u obecního
úřadu, kde obdrželi pytle a ochranné rukavice na
sběr odpadu. Skupinky dobrovolníků se vydaly
posbírat odpadky v příkopách podél všech cest
vedoucích z Radslavic i v okolí cyklostezek. Během
tří hodin se jim podařilo nasbírat 40 pytlů odpadu.
Množství odpadu bylo oproti minulému ročníku
zhruba poloviční, avšak když si uvědomíme, že se
jedná o odpad nashromážděný jen za jeden rok, je
toto číslo velmi znepokojivé. Celá akce byla
zakončena táborákem na místní střelnici, kde jsme
si na úspěšné zakončení akce přiťukli i něčím
ostřejším. Obec Radslavice upřímně děkuje všem
dobrovolníkům a spolkům za podporu a
věnovaný čas. Mnoho z nich jistě mělo v krásný
jarní den spoustu jiných povinností, přesto přišli
a pomohli dobré věci.
Obec Radslavice
Otevřený dopis občanům
Tak nám začalo opět jaro. Všechny nás sluníčko a pěkné počasí vytahuje ven do přírody. Abychom při našich
vycházkách nemuseli upřeně sledovat, kam šlapeme, objevily se na několika místech v naší obci koše pro psí
exkrementy i se sáčky. Bylo by milé, kdyby se koše staly využívaným zařízením pro naše pejskaře. Tím by pěší
túry proběhly bez nepříjemných „šlápnutí.“ Není ani příjemné, když chcete posekat trávu a narazíte na
„poklad“, který neuklidil páníček po svém miláčkovi, přesvědčen, že tráva skryje vše. Na vašem trávníku si
„poklad“ nenecháte, ale obecní není váš? Je přece nás všech, co tu bydlíme. Snad není tak těžké sebrat a uklidit
po svém psím příteli. Vždyť i doma si po něm uklidíte. Ještě jedna nepříjemnost, která může některé naše
spoluobčany nebo děti nepříjemně překvapit. Pes bez vodítka! Pohybujete se venku a najednou na vás začne
dorážet nebo i skákat pes. V tom případě vás neuklidní volání majitele: „On nic neudělá, je moc hodný.“
Většina lidí má psy ráda, ale mějte na paměti, že pokud váš pes obtěžuje v jakémkoliv směru, tak se přátelského
úsměvu a pozdravu nedočkáte. Ať se koše plní a další dny i vycházky budou příjemné nám všem.
Kotulková Ivana
Klub aktivních seniorů
V tomto pololetí zajistil Klub aktivních seniorů v Radslavicích pro naše občany cestopisnou přednášku o
Kanadě s názvem Putování za poznáním a besedu o bezpečnosti s mluvčí přerovské policie Mgr.
M.Zajícovou.Průběžně
naši
senioři
podnikají
cyklovýlety a začátkem května jsme odjeli za
koupáním do termálních lázní do Podhajské na
Slovensko. Dne 16. května jsme zorganizovali
společně s ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem
Radslavice za finančního přispění obce Radslavice 2.
ročník sportovního seniorského setkání na střelnici
v Radslavicích.Naše seniorky připravily pro hosty
různé dobroty na stoly ke kávičce a pro načerpání sil
po sportovních výkonech. Pro zábavu pak zajistili
střelbu z dětské kuše, závod na koloběžkách, jízdu na
tříkolce a šipky. Střelecký klub pro účastníky setkání
uspořádal soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Ceny do
soutěže věnovala obec Radslavice a k tomu přidala i občerstvení.Akce se zúčastnilo 76 seniorů z 8 obcí. Další
činností, kterou pořádal náš klub s finančním přispěním SPZŠ, byl Den pro děti na výletišti za školou v sobotu
4. června. Tentokrát nám přálo počasí a soutěžení se zúčastnilo 92 dětí.Děkujeme zástupcům z Meopty a
Prechezy za sponzorské dárky dětem, za dobrou spolupráci s výborem SPZŠ a s obecním úřadem při organizaci
našich aktivit.
Za Klub aktivních seniorů
M.Bouchalová

Všechno jednou končí …
Pověřena paní ředitelkou napsáním příspěvku do Radslavských novin, nemohu se ubránit jisté, možná sobecké,
reminiscenci. Ano, všechno jednou končí, a stejně tak i mé devatenáctileté působení na zdejší škole.
Devatenáct let je přece jen velký kus života. Vždyť za tu dobu rodiče vychovají dospělé děti! A kolik jich za
tutéž dobu více či méně vychová učitel? Kolik bylo přivítání prvňáčků, loučení s páťáky, vánočních besídek, či
jiných vystoupení, třídních schůzek, výletů a škol v přírodě? Ne, nechci počítat, je to zbytečné. Podstatné je
pouze to, co v člověku, ať tom malém žáčkovi, či v dospělém učiteli, naše společné působení zanechalo. Není
na světě člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem. Tak praví staré přísloví. A tak i já si uvědomuji, že ne vždy
a za všech okolností byli všichni účastníci „vzdělávacího procesu“ spokojeni. Ale to je život. Věřte však, a
troufám si tvrdit i za své kolegyně, že naše snažení bylo a je vždy vedeno dobrým úmyslem a cílem dát dětem
jen to nejlepší. Vzpomínám na všechny ty dobré lidi, kteří škole pomáhali a doposud pomáhají. Vzpomínám na
spolupráci s bývalým panem starostou a vážím si spolupráce s tím novým, naším bývalým žákem.
Nechci být sentimentální, vždyť o důchodu mluvím a těším se na něj už drahnou chvíli. Chci jen vyjádřit vděk
za to, že jsem mohla působit na zdejší škole a že mé přání při nástupu v roce 1997, abych odsud odešla až do
důchodu, se mi splnilo. Chci vyjádřit obdiv všem, kteří se zasloužili o udržení školy v časech dobrých i zlých.
Jsem přesvědčená, že tento můj obdiv sdílejí i občané Radslavic a že ta, tak trochu i moje školička, tu oslaví
ještě mnohá výročí.
Václava Hanáková, učitelka
Děti z mateřské školy jedou nazelenou
Po dlouhé zimě se děti ze Slaměníkovy mateřské školy konečně
dočkaly jara. Přicházelo pomaloučku a polehoučku, a tak mu děti
musely pomoci spálením a vhozením zimy - Moreny do potoka.
Pak už nic nebránilo tomu, abychom s dětmi trávilico nejvíce času
vycházkami po okolí, pozorováním živé i neživé přírody. Učili
jsme se, jak se v přírodě citlivě a ohleduplně chovat. A když pak
naše Země slavila svátek - dostala od nás ten největší dárek – sběr
odpadků a jejich třídění do těch správných kontejnerů. V rámci
environmentální výchovy si děti v květnu udělaly výlet do
přerovské Ornitologické stanice, kde pro ně byl nachystán
výukový program Bylinková zahrádka. Děti se učily poznávat
různé bylinky a dozvěděly se o jejich léčivých účincích. Sami si je
pak natrhaly a uvařily čaj, který všem chutnal. Děti si také
prohlédly stálou expozici ptáků a všechna zvířátka v záchranné
stanici. Objevování přírodních krás jsme společně završili výletem
do Živé vody v Modré. Děti zde pozorovaly život pod hladinou
rybníka, poznávaly spoustu ryb, ptáků a zvířat, která žijí v
blízkosti vody. Ve skanzenu si děti prohlédly, jak se žilo v
dávných časech. Výlet se dětem moc líbil, ale určitě se už
nemohou dočkat horkých letních dní. Ještě se rozloučíme s našimi
předškoláky a už hurá na prázdniny!
Mgr. Hana Petrová
Sportovně střelecký klub Radslavice informuje
Střelecké dopoledne – střelnice Radslavice
Tradiční akce proběhla za slunného počasí v sobotu 7. května v areálu střelnice. Soutěžní disciplíny byly
určeny pro všechny věkové kategorie. Pro děti a mládež bylo připraveno klání ve střelbě ze vzduchovky a v
hodu šipkami. Pro starší dvanácti let byla hlavním lákadlem střelecká soutěž z malorážky vleže na 50 m.
Soutěžila družstva i jednotlivci.
Pro děti byla jako doprovodný program střeleckého dopoledne připravena pestrá škála různých úkolů se zvířecí
tématikou. Mohly si například vyzkoušet rovnováhu na balanční desce se šnekem, zručnost při osvobozování
mouchy z pavoučí sítě nebo koordinaci dechu při sběru pylových zrnek – v roli pilných včeliček. Na závěr se
děti zabavily i chytáním obřích bublin z megabublifuku.
POŘADÍ NEJLEPŠÍCH :
Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
Do 6 let – 1. Fiala František, 2. Pop Vojtěch, 3. Černý Bruno, 4. Dulanská Petra, Suchánek Jan, Vaculík
Ondřej, 7 až 10 let – 1. Vavrušková Andrea, 2. Pluháček Radek, 3. Sléžka Štěpán, 4. Kukla Jindřich, 5.

Černošková Barbora, zúčastnilo se 23 střelců,11 až 14 let – 1. Lukášová Karolína, 2. Hradil Marek, 3.
Seidlová Ivana, 4. Sedláčková Anna, 5. Fogelton Jakub, zúčastnilo se 14 střelců
Mládež – hod šipkou na terč – 10 hodů
Do 6 let – 1. Suchánek Jan, 2. Pavlič Fabian, 3. Fogeltonová Markéta, 4. Fiala František, 5. Vaculík Ondřej, 7 soutěžících, 7 až 10 let – 1. Sléžka Štěpán, 2. Horák Alexandr, 3. Lukášová Veronika, 4. Lukáš Jakub, 5.
Bouchal Ondřej, - 23 soutěžících,11 až 14 let – 1. Seidlová Ivana, 2. Janáčková Vendula, 3. Lukášová Anna,
4. Bartlová Tereza, 5. Černošek David, - 13 soutěžících
41. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky
Kategorie junioři, muži: Družstva : 1. Myslivci Radslavice 1 - 236 bodů, 2. SDH Radslavice - 218 b., 3.
Bellot - 198 b, 4. Berušky tým - 179 b., 5. Myslivci 2 - 168 b.. Jednotlivci: 1. Hrdlička Josef ml. - 83 bodů,
2. Janáček Leoš - 83 b., 3. Krcánek Jaroslav ml. - 78 b., 4. Lukáš Josef ml. - 75 b. 5. Janáček Jiří – 73 b. 34 soutěžících Kategorie juniorky, ženy: Družstva : 1. Brunety - 124 bodů, 2. Myslivkyně - 107 b., 3. Ženy 2
- 102 b., 4. Ženy 1 – 57 b., 5. KAS 2 – 40 b. Jednotlivci : 1. Macíková Renata 78 bodů, 2. Fogeltonová
Hana 64 b., 3. Tomková Jitka 57 b., 4. Kotůlková Ivana 53 b., 5. Hrdličková Barbora 50 b. - 17 soutěžících.
Kategorie dorostenky a dorostenci do 18 let: Jednotlivci: 1. Seidlová Ivana - 69 b., 2. Sedláčková Anna – 57
b., 3. Lukáš Jaroslav – 56 b., 4. Sléžka Vít – 44 b., 5. Hradil Marek – 34 b. - 8 soutěžících. Pořadatelé
děkují všem sponzorům za hodnotné ceny.
Členové kroužku mládeže se dále zúčastnili soutěží zařazených do celostátního kalendáře Českého
střeleckého svazu v disciplíně vzduchová pistole 40 ran – kategorie dorost mladší, 28.5. Jarní cena
Olomouce, 4. místo - Sedláčková Anna, 5. Hradil Marek
4.6. Letní cena Olomouce, 5. místo – Seidlová Ivana, 6. - Sedláčková Anna , 8. Hradil Marek, 10. Pluháček
Radek
Český pohár talentované mládeže – moravská část 21.5.2016 – Ostrava. Disciplína - vzduchová pistole 40
ran – kategorie dorost do 18 let, 31. místo – Hradil Marek r. nar. 2004.Disciplína - vzduchová pistole 40 ran –
kategorie dorostenky do 18 let, 9. místo – Seidlová Ivana r. nar. 2002
RADSLAVSKÁ PŘILBA 2016
2. duben, krátce po poledni, na nebi ani mráček a do Radslavic na zbrojnici se začínají sjíždět první
soutěžní týmy, které se letos již po patnácté utkají v mezinárodní noční soutěži hasičské všestrannosti
„RADSLAVSKÁ PŘILBA“.
Týmů je letos méně než obvykle. Pouhých 19 řeklo by se, ale i tak je to pěkný počet soutěžících nejen z
blízkého okolí, ale třeba i po dvou týmech z Polska a ze Slovenska.
Oživením pro mužské diváky je jedno
družstvo skládající se ze 4 žen a pouze dvou
mužů.
Ještě před nástupem a slavnostním zahájením
začíná odpolední část „hasičskou maturitou“ ,
kde týmy formou testu dokazují své znalosti
bojového řádu a požární ochrany, kdežto
řidiči si složí zkušební test z autoškoly.
Hlavní částí odpoledne je tradičně štafeta,
začíná ihned po nástupu a rozehřeje soutěžící
na zbytek dne. Hasiči postupně sjíždí z věže
po skluzné tyči, překonají bariéru a postupně
plní každý svůj úkol, ať už je to přenos dvou
plných 25 l kanystrů, či rozmotání a smotání
hadic B, nebo 40 úderů kladivem v tzv.
Hammerboxu, každý ještě překoná dráhu z
pneumatik a překážku „přeskoč, podlez, přeskoč“, vyleze po provazovém žebříku zpátky na věž a má to za
sebou. V klidu a už bez stresu se přesune do hasičské zbrojnice. Zde na něj čeká pohodlné lehátko, kam ulehne
po řádném odložení svých svršků, milý rozhodčí mu zhasne a „ON“ může v klidu odpočívat. Klid a mír rozléhá
se zbrojnicí, tým relaxuje, když v tu chvíli ozývá se hlasité „HOŘÍÍÍ“ a rozhodčí mačká stopky startujíce další
disciplínu. Spacáky i lehátka letí na stranu jak chlapci v polospánku obíhají připravený sloup a ve tmě šátrá
velitel po vypínači. Teď honem řádně se obléct do jednotné výstroje a povelem „STOP“ zastavit stopky.
Rozhodčí kontroluje správnost ustrojení a neunikne mu vůbec nic: „Chlape ta ponožka se obléká až na patu a ne
jenom na prsty a co ta přilba a to tričko koukající z pod blůzy“. Poslechnout si nedostatky a zapsat vyhodnocení
disciplíny do startovní listiny je poslední úkol odpolední části.

Čeká se na tmu, noční část odstartuje po 20. hodině, je čas zrelaxovat, domluvit si taktiku, nebo doplnit
nějaké znalosti. Jen v málokterých očích vidíme lhostejnost s blížící se nocí. Blížící se chvíle startu zvyšuje
adrenalin snad každému jednotlivci. V 19:30 se koná porada velitelů, zde se rozhodne, kde bude který tým
začínat, samozřejmě nechybí upozornění na bezpečnost svou i ostatních, přejezdy mezi obcemi se konají za
běžného provozu. Poslední popřání štěstí a 19 vozidel se může rozjet na 14 stanovišť, plnit přichystané
disciplíny. Nechybí tradiční požární útok do kopce i s úklidem, na stanici v Přerově je to práce s lanem,
překonání vodorovného traverzu i slanění z cvičné věže, v Prosenicích na rybníku zase práce na vodě a
pádlování na člunu. Znalosti z poskytnutí první pomoci se zkouší v Buku, v nedalekých Radvanicích se čerpá
voda pomocí proudového čerpadla tzv. ejektoru. V Oseku na hasičárně se dnes mluví polsky, překvapením je
přítomnost delegace z Chrzelic – PL , která si nachystala netradiční disciplíny jako házení kroužků na cíl, či
protahování míčku hadicí „B“, o kus dál u oseckého mostu se zase natahuje 100 metrů hadic dle bojového řádu.
Další již tradiční disciplínou je průchod domem v Sušicích. V radslavském JZD je nachystán speciální úkol. V
co nejkratším možném čase provést protipožární zásah v určeném objektu. Stálo to za to, velitel měl k dispozici
velmi málo informací stejně jako zasahující hasiči u opravdového zásahu. Musel zvolit takovou taktiku, aby byl
zásah co nejrychlejší a zároveň bezpečný. Oproti jiným disciplínám nebyla tato náročná na fyzičku , ale její
úspěšnost se odvíjela zejména od znalosti a
souhry celého družstva
3. duben, 2 hodiny po půlnoci, na
nebi stále ani mráček, jen slunce vystřídaly
hvězdy a do Radslavic na zbrojnici začínají
přijíždět první týmy, které dokázaly pokořit
již 15. ročník Radslavské přilby. Ještě
chvíli potrvá, než se sem sjedou zase
všichni a další chvíli potrvá vyhodnocení
výsledků. Místa je naštěstí dost, každý se
má kde posadit a může se konečně osvěžit.
Někdo volí pivo, jiný si radši dá gulášek,
nebo
zelíčko
s
knedlíkem,
těm
nejunavenějším klesá hlava na stůl a
usínají. Ze všech stran se řeší průběh
soutěže, komu se co nelíbilo i naopak, kde
si myslí, že to bylo špatné. Debatu ukončuje až donesený stůl s cenami, což neklamně značí, že výsledky jsou
hotové. Konečné pořadí není zas tak důležité, i ti poslední jsou spokojení, že zvládli celou soutěž. O překvapivé
výsledky však byla letos nouze. Favorité i černý kůň se nám vměstnali na 1. až 5. pozici.
Pátý Tučín odjížděl nakonec spokojený, i když mnohými byl pasován výše. Osek nad Bečvou jako
tradiční účastník také jistě toužil alespoň po bedně, leč letos to byla pouze bramborová medaile. Loňští vítězové
z dalekého Sveržova – SK letos spadli na bronzový stupínek, svými výkony ale určitě nezklamali. Rozhodnout
se tedy mělo mezi domácími a nejúspěšnějším družstvem historie této soutěže Dřevohosticemi. Těmi
zklamanými, i když poté vlastně spokojenými byli nakonec domácí Radslavice a celkovým vítězem se tak stal
opět po dvouleté pauze tým z Dřevohostic. Gratulujeme vítězům, i těm na dalších místech pořadí, protože jako
o poražených se nedá hovořit o žádném týmu, který dokázal absolvovat mezinárodní noční soutěž hasičské
všestrannosti „RADSLAVSKÁ PŘILBA“.
Závěrem poděkování. Děkujeme všem sponzorům za vynaložené finanční i věcné prostředky, děkujeme
Olomouckému kraji i HZS Olomouckého kraje za podporu, děkujeme všem okolním obcím, které se podílely
ať už zázemím, nebo lidmi, děkujeme technické četě, lidem starajícím se o naše pohodlí a všem ostatním, kteří
to dělají jak se říká za pivo a za párek.
DĚKUJEME a věříme, že nám svou přízeň zachováte i v následujících letech.
Sbor dobrovolných hasičů
V pátek 10.června 2016 byly vyhlášeny výsledky soutěže "Dobráci roku". Náš hasičský sbor se i s pomocí
Vašeho hlasování umístil s 1379 platnými hlasy na čtvrtém místě v Olomouckém kraji. Mnohokrát děkujeme
členům, spoluobčanům, kamarádům a všem příznivcům za projevenou podporu, která bohužel tentokrát
nestačila na oceňovaná pořadí. Místo veselice v režii Českého rozhlasu Olomouc si Vás dovolujeme pozvat na
16.hasičské odpoledne se soutěží ručních koňských stříkaček, které se uskuteční v neděli 3.července 2016 v
areálu SK Radslavice a kde se o dobrou zábavu v připraveném programu postaráme společně. Ani o dostatek
piva a grilovaného masa nebude nouze. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
Radslavští hasiči

Pozvání
20. Cyrilometodějské slavnosti
se uskuteční ve dnech 1. 7. – 5. 7. 2016.. Zahájeny budou v pátek
1.7.2016 divadelním představením komedií Rodina je základ státu
v podání divadla Dřevohostice. V rámci 20. výročí CMS bude
uspořádána výstavka fotografií k připomenutí předešlých ročníků.
V sobotu 2.7.2016 bude program pokračovat mysliveckým
dopolednem spolu s 2. ročníkem soutěže Hubertův kotlík, kde si
místní spolky poměří síly ve vaření guláše. Odpoledne bude patřit
fotbalovému utkání starých pánů SK Radslavice proti SK SIGMA
Hranice. K 65. výročí založení registrované kopané v Radslavicích
se uskuteční mezinárodní fotbalové utkání SK Radslavice se
slovenským OFK Raslavice. Večer k tanci i poslechu od 20 hod.
zahraje hudební skupina AXEL Olomouc.
V neděli 3.7.2016 se můžeme odpoledne těšit na již 16. Hasičské
odpoledne se soutěží ručních koňských stříkaček s mezinárodní
účastí a netradiční hasičský víceboj v areálu SK Radslavice. Tato
soutěž je otevřena pro všechny odvážné zájemce, proto neváhejte a
přijďte si zasoutěžit.
Pro děti i dospělé je připraveno na pondělí 4.7.2016 letní kino
s promítáním nové české pohádky Řachanda.
20. Cyrilometodějské slavnosti budou ukončeny v úterý 5.7.2016
mší svatou v místním kostele sv. Josefa a položením věnce u
pomníku sv. Cyrila a Metoděje.
Hry Mikroregionu Pobečví se v letošním roce uskuteční v sobotu dne 25.června 2016 ve Výklekách. Kdo by
měl chuť reprezentovat naše obecní barvy, nechť se přihlásí do soutěžního družstva u předsedy KŠKT Jiřího
Vyňuchala ml. nebo na OÚ. Není tolik důležitý sportovní výkon, ale hlavně smysl pro recesi, legraci a nesmí
chybět snaživost. Podrobnější informace před akcí na plakátech a webu obce.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 27.srpna 2016 ve sportovním areálu SK Radslavice
tradiční akci k ukončení prázdnin plnou her a soutěží pro děti i dospělé a 11.ročník soutěže mladých hasičů
v požárním útoku, zařazené do soutěží Velké ceny okresu Přerov.
Beruška Racing Team, z.s. zve spoluobčany a příznivce mopedů a fichtlů na 9. ročník závodů Žhavé rozety,
který se uskuteční dne 23.7.2016. Z důvodu plánované uzavírky Grymova je tento rok trasa změněna, proto
start proběhne u tréninkového hřiště SK Radslavice. Více informací na http://www.radslavice.cz/beruska.
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