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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Z činnosti obce Radslavice
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – v letních a podzimních měsících bude probíhat výměna
stávajících svítidel za nová LED svítidla. Na tuto akci byla získána dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu
z programu EFEKT ve výši 607.000 Kč z celkové ceny 1.214.000 Kč.
Dopravní automobil pro JSDH Radslavice – v letošním roce byla také podpořena žádost o dotaci
z Ministerstva vnitra na pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Radslavice ve výši 50% uznatelných nákladů, maximálně však 450.000 Kč. V současné době je již vybrán
dodavatel dopravního automobilu, nový automobil v ceně 880.000 Kč bude dodán do konce října 2017.
Současně byla tato akce podpořena i dotací z Olomouckého kraje ve výši 100.000 Kč.
Dotace místním spolkům – jako každý rok podpořila obec Radslavice formou dotací činnost místních spolků a
rozdělila mezi spolky 200.000 Kč. To je o 50.000 Kč více než v minulých letech.
Cyklostezka Radslavice – Přerov – ZO Radslavice schválilo záměr vybudování cyklostezky, nyní probíhají
jednání se Statutárním městem Přerov a s Krajským úřadem Olomouckého kraje o napojení u Kozlovic (krajský
úřad má v této lokalitě platné územní rozhodnutí na stavbu obchvatu Kozlovic).
Oprava silnice II/434 přes Radslavice – akce je projekčně dokončena, Krajský úřad jako většinový investor
akce zpracovává zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, termín dokončení
výběrového řízení je říjen 2017 (v této době je započítána i lhůta pro odvolání jednotlivých účastníků řízení).
Oprava barokního kříže z roku 1759
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/47/2016 ze dne
29.04.2016 získala Obec Radslavice dotaci na opravu barokního kříže z roku
1759 z dotačního programu "Program památkové péče v Olomouckém kraji,
dotační titul č. 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu".
Barokní kříž se nachází vedle bytového domu č.p. 294 v obci Radslavice a jeho
rekonstrukce byla zahájena v měsíci červnu 2016 a dokončena v říjnu 2016. Oprava kamenného barokního
kříže z roku 1759 se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého kraje. Celkový rozpočet na opravu kříže
byl 220.182 Kč, dotace z Ol. kraje činila 50.000 Kč.
Informace pro občany

Svoz domovního odpadu v 2.pol. 2017: 30.6., 21.7., 11.8.,1.9., 22.9., 13.10.,
3.11., 24.11., 15.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo v roce 2017 – sobota 10.00-11.30 hod.:
22.7., 19.8., 16.9., 21.10., 11.11., 9.12.

Výzva občanům
Obec Radslavice prostřednictvím sociální komise v minulých dnech roznesla
po občanech starších 55 let dotazníky ke zjištění zájmu o formu blahopřání a formulář k udělení souhlasu se
zveřejněním blahopřání v místním periodiku. Prosíme dotázané občany, aby tento dotazník a formulář
odevzdali na obecním úřadě, nebo zaslali na email: mistostarosta@radslavice.cz v termínu do 30.06.2017.
V případě neodevzdání dotazníků ve stanoveném termínu bude volena neosobní forma zaslání blahopřání bez
osobní účasti člena sociální komise a přání nebude zveřejněno v Radslavských novinách.
Ukliďme Česko
V sobotu 8. dubna 2017 se
obec Radslavice již potřetí
zapojila do celorepublikové
akce s názvem Ukliďme
Česko. I přes zprvu ne příliš
příznivé počasí se na úklidu
Radslavic podílelo na 66
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 odpoledne se jim podařilo nasbírat 34 pytlů odpadu. Množství
odpadu se rok od roku stále snižuje. To, že tato akce má smysl, je patrné nejen ze snižujícího se množství
nasbíraného odpadu, ale i z rok od roku zvyšujícího se počtu dobrovolníků. Jsme rádi, že vám není lhostejná
čistota bezprostřední blízkosti naší obce. Celá akce byla zakončena táborákem v areálu SK Radslavice, kde
jsme si na úspěšné zakončení akce přiťukli i něčím ostřejším. Obec Radslavice upřímně děkuje všem
dobrovolníkům a spolkům za podporu a věnovaný čas a za pomoc dobré věci.
Hry bez hranic
Obec Lazníky, ve spolupráci se Spolkem pro kulturu
obce Lazníky, dobrovolníky a Mikroregionem
Pobečví uspořádali dne 10.6.2017 v Lazníkách již 11.
ročník soutěže Hry bez hranic. Pro tento rok hájil
barvy obce soutěžní tým složený ze zástupců spolku
SK Radslavice, z.s. I přes zprvu velmi deštivé počasí
statečně bojovali a s vervou se pustili do soutěžních
disciplín pod názvem česání jablek, sběr škůdců,
nasáváme 0,5 l, dojení krávy a dalších. Bohužel jejich
úsilí nestačilo a domů si odvezli poslední místo.
Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se a hlavně dobře
se pobavit. A to se povedlo na výbornou. Velice
děkujeme za skvělou reprezentaci.
Jak se baví senioři v Radslavicích
Naše aktivity jsme zahájili hned po Novém roce večírkem. Senioři z našeho klubu si připravili spoustu
improvizačních vystoupení a tak po celou noc dokázali ostatní členy a hosty pobavit. Jednotlivá vystoupení
byla odměněna bouřlivým potleskem, a jak řekla jedna naše členka: „Je to čím dál lepší“. Má pravdu. Ženy
v klubu jsou sehraný tým, který umí táhnout za jeden provaz.
Kromě pravidelných kavárniček jsme si zajeli zahrát bowling, poslechli si zdravotní přednášku a zorganizovali
spoustu pěších a cyklistických výletů. Ve včelím hájku jsme vyčistili bylinkové záhonky a zúčastnili jsme se
pracovní akce „Ukliďme Česko“. V březnu jsme oslavili MDŽ a v květnu jsme se zapojili do charitativní akce
„Jsme tady“.
Za novými inspiracemi a relaxem cestujeme do Polska, kde jsme navštívili arboretum Kapias a na nákupy do
Pisarzowic.Za dva dny po zájezdu nás čekal náročný úkol. Již třetí rok organizujeme společně s ČSS, z. s. sportovně střeleckým klubem Radslavice s finančním přispěním obce Radslavice setkání seniorů i z okolních
obcí pod názvem Zábavný den pro seniory. Také letos přijali pozvání senioři z Oseka, Tučína, Grymova a
Troubek. Všech 67 účastníků společně soutěžilo ve střelbě a šipkách. Atmosféra byla velmi přátelská.
S radostí pořádáme akci na oslavu Dne dětí a letos nám konečně svítilo celou dobu sluníčko. Pro děti bylo
připraveno 16 volitelných soutěží a k získání sladkého balíčku stačilo splnit jen 10 úkolů. Sladkosti pro děti
finančně zajistilo SPZŠ a právem jim patří velké poděkování. Děti se také vydováděly na skákacím hradu, který
zajistili manželé Lukášovi. Děkujeme sponzorům za pomoc a jakékoliv přispění k úspěšnému provedení Dne
dětí. Jsou to: Klub aktivních seniorů Radslavice, Obec Radslavice, KDU-ČSL, Meopta Přerov, Precheza
Přerov p.M. Zlámalíková, Policie ČR a p.St. Caletka.
A co bude dál? Zatím víme, že na turnaj v pétanque jedeme 8.6.2017 do Troubek a na seniorské setkání v srpnu
do sousedního Grymova. Určitě se všichni těšíme.
za Klub seniorů Marta Bouchalová
Charitativní den v Radslavicích
V sobotu 20. května se v Radslavicích konala ojedinělá akce. Občanské sdružení MAPAJ, které se zabývá
prevencí kriminality, se rozhodlo uspořádat charitativní odpoledne pro Aktivační centrum – Jsme tady. Tato
nezisková organizace pomáhá při zajišťování celoživotního rozvoje dětí, mládeže a mladých dospělých
s kombinovaným postižením.
A co bylo v areálu SK Radslavice k vidění? Pan Pavel Kužela předvedl obranu se psem, kterou si mohli
vyzkoušet i dobrovolníci z řad diváků. Následovaly ukázky sebeobrany ženy, muže proti muži, jízda muže na
kole v hořícím „vaťáku“. Pan Stanislav Jemelík fundovaně okomentoval prezentaci Sboru dobrovolných hasičů
Radslavice. Ti předvedli poskytnutí první pomoci a vyproštění zraněného z osobního automobilu, který
následně „rozstříhali“.

Oživením programu byl trojboj radslavických. SK,
SDH a Klub aktivních seniorů sestavili týmy,
jejichž úkolem bylo zamotání a rozbalení „mumie“
a co nejrychlejší snědení čokoládového dezertu
s rukama za zády. Soutěžící statečně všechny
disciplíny zvládli a obdrželi diplom a drobný dárek.
V průběhu celého programu probíhal sběr víček od
PET lahví na podporu Aktivačního centra – Jsme
tady. Vyvrcholením odpoledne bylo předání
finančního výtěžku z akce, který činil necelých
devět tisíc korun. Symbolický šek převzal ředitel
centra pan Pavel Soukup.
Závěrem zbývá poděkovat sdružení MAPAJ, SDH
Radslavice, obci Radslavice, divákům a všem, kteří
se na celé akci podíleli. Všichni tak přispěli na dobrou věc – podporu Aktivačního centra – Jsme tady, na jejich
náročnou a tolik záslužnou činnost.
SK Radslavice, z.s.
Sportovně střelecké dopoledne – střelnice Radslavice
Tradiční akce proběhla za slunného počasí v pondělí 8. 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 nejmenší děti byla jako doprovodný program střeleckého dopoledne
připravena pestrá škála různých úkolů.
POŘADÍ NEJLEPŠÍCH :
Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
Do 6 let – 1. Černý Bruno, 2. Radová Nela, 3. Vaculík Ondřej
7 až 10 let – 1. Vavrušková Andrea, 2. Černošková Barbora, 3. Doušek Jakub, 4. Bartl Tomáš,
5. Lukášová Veronika, zúčastnilo se 20 střelců
11 až 14 let – 1. Pluháček Radek, 2. Janek Daniel, 3. Réznerová Eva, 4. Humpolíček Jiří,
5. Hradil Pavel, zúčastnilo se 21 střelců
Mládež – hod šipkou na terč – 10 hodů
Do 6 let – 1. Abšnajdr Martin, 2. Hradil David, 3. Vaculík Ondřej, 4. Konopčíková Gábina, 5. Fogeltonová
Markéta, - 14 soutěžících
7 až 10 let – 1. Sléžka Štěpán, 2. Menšík Jonáš, 3. Hrabal Daniel, 4. Bartl Tomáš,
5. Bijová Amélie, - 18 soutěžících
11 až 14 let – 1. Réznerová Eva, 2. Kuban Tomáš, 3. Bija Jakub, 4. Janáček Martin,
5. Janek Daniel, - 19 soutěžících
42. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky
Kategorie junioři, muži
Družstva : 1. SDH Radslavice - 221 b., 2. MS Katová 1 – 191 b., 3. MS Katová 2 – 184 b.
4. Újezďáci + Hradiláci - 177 b., 5. KAS - 172 b..
Jednotlivci: 1. Libigr Svatopluk ml. - 76 bodů, 2. Hrabal Vladimír - 76 b., 3. Janáček Jiří
- 74 b., 4. Bouchal Martin. - 71 b. 5. Klár Martin – 71 b. - 47 soutěžících
Kategorie juniorky, ženy
Družstva : 1. Ženy - 129 bodů, 2. MS Katová - 108 b., 3. KAS - 103 b., 4. Berušky – 92 b.,
5. Újezďačky – 54 b.
Jednotlivci : 1. Macíková Renata 77 bodů, 2. Sušenová Jindřiška 61 b., 3. Pavelková Irena - 55 b.,
4. Fogeltonová Hana - 53 b., 5. Hrdličková Barbora 53 b. - 20 soutěžících
Kategorie dorostenky a dorostenci do 18 let
Jednotlivci: 1. Hradil Marek - 70 b., 2. Réznerová Eva – 58 b., 3. Sléžka Vít – 52 b.,
4. Lukáš Jaroslav – 45 b., 5. Pluháček Radek – 43 b. - 12 soutěžících
Pořadatelé - Sportovně střelecký klub Radslavice - děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny.
Stanislav Lukáš
10 let spolupráce SDH Radslavice a OSP Chrzelice
Ve dnech 29. a 30 dubna 2017 se sedmičlenná delegace radslavského hasičského sboru zúčastnila oslav svátku
sv. Floriána v Chrzelicích. Akce byla současně připomínkou 10-ti let partnerské spolupráce obou sborů a
dvacetiletí zařazení OSP Chrzelice do "krajového systému" – polské obdoby českého plošného pokrytí území

jednotkami požární ochrany. Oficiální program byl zahájen v 15,45 hod. setkáním u sochy sv.Floriána, odkud
průvod hasičů s prapory, hostů a občanů Chrzelic zamířil do místní kaple, kde byla farářem Damiánem Cebulou
sloužena slavnostní mše svatá. Po jejím skončení proběhla na dvoře Místního centra integrace oficiální část
oslav věnovaná připomínce kulatých výročí. Místní sbor při této příležitosti ocenil pozvané partnery a
spolupracovníky, někteří členové chrzelického sboru obdrželi hasičská vyznamenání. Na památku výročí
vytvořili oba sbory koláž fotografií ze společně prožitých akcí uplynulého desetiletí, které si vzájemně
vyměnili. Oficiální část byla zakončena společnou večeří - tradiční Borisovou hrachovkou. Chladné počasí
přesunulo plánovanou taneční zábavu do sálu budovy. Zde se v družné zábavě nejen jedlo, pilo a tancovalo, ale
při videoprojekci vzpomínalo na krásné společně prožité chvíle. Prezentaci vévodily zážitky ze tří
zrealizovaných projektů příhraniční spolupráce, podpořených z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika.
Neděle byla ve znamení exkurze na Horu sv. Anny, kterou jsme si z nabídky partnera vybrali záměrně, neboť
jsme nevěřili, že se v okolí Chrzelic může nějaká hora nacházet. Výraz hora (410 m n.m.) je z našeho pohledu
nadnesený, ale omlouvá jej kontrast s okolní nekonečnou polskou rovinou. Společně jsme navštívili mši svatou
v nejmenší polské bazilice sv. Anny, prohlédli si prostory tohoto poutního místa včetně tribuny, na které 21.
června 1983 sloužil mši papež Jan Pavel II. Jeho socha ostatně vévodí na schodišti nad obcí směrem k bazilice.
Po společném obědě jsme si prohlédli skalní křížovou cestu, místní přírodní amfiteátr pro 35 tisíc lidí
v bývalém vápencovém lomu, vybudovaném z rozkazu Adolfa Hitlera, nazývaný Památník velikášství i
geopark v bývalém kamenolomu Nefelinitu.
O poslední zpestření této krásné a vydařené
akce se postaral náš dopravní automobil
Peugeot, který u Bělotína vypověděl svou
další službu a do domovské zbrojnice dojel
na laně.
Z vlastní zkušenosti můžeme doporučit
návštěvu tohoto významného polského
potního místa (Hora sv. Anny je pro lid
sídlící ve slezských zemích tím, čím Jasna
Góra pro všechny Poláky – nejcennějším
drahokamem země a symbolem vlastní
identity a jednoty, symbolem víry a
vytrvání, zachování tradice a řeči předků,
symbolem Slezska) i partnerskou a
obohacující spolupráci s polskými přáteli.
Stanislav Jemelík, starosta SDH Radslavice
Rok v naší školce
Tak jako se zpívá ve známé písničce „Čas letí jako bláznivý“, tak i nám stejně utekl celý školní rok. Ani se
tomu nedá věřit, co všechno děti ve školce zažily. Mimo to, že si zde hrají, chodí ven, malují, modelují, vyrábí,
cvičí, zpívají a tančí, zbývá ještě čas na zábavu.
Ten jsme využili k mnoha zajímavým akcím. Některé se konaly ve školce, jiné v naší obci, ale za některými
jsme si vyjeli.
Na podzim jsme byli v Olomouci v divadle a prohlédli jsme si i náměstí s orlojem.
Další výlet byl do Přerova a byl spojen s návštěvou zámku, kde se děti dověděly, jak se slavili Vánoce
v dávných dobách až po současnost. Poslední výlet byl do Rožnova pod Radhoštěm. Rádi navštěvujeme
Valašskou dědinu, která dětem poskytuje spoustu zajímavých objevů.
Snažíme se zachovávat tradice jako je Drakiáda a Dýňování. Lucerničkovou slavností se loučíme s podzimem.
Vánoce a Velikonoce nám dávají prostor pro setkání s rodiči, kteří pomáhají dětem při výrobě různých
dekorací.
K životu ve školce patří také spolupráce s obcí a to vystupováním našich dětí při vítání občánků a při setkávání
seniorů. Všechny děti mají rády zvířátka, proto je chodíme v zimě krmit do volné přírody. Také zajdeme do
salaše za koníčky k panu Složilovi. Letos u příležitosti Dne dětí přijelo za námi psí spřežení.
Jak vidíte, život v naší školce je opravdu pestrý.
Helena Otáhalová, vedoucí učitelka

Rok v naší škole
Jakmile nám začne do oken školy pronikat vůně kvetoucí lípy, je to jasný signál blížících se prázdnin. Každý
rok stejně, a přesto jinak. Odcházejí jiní páťáci a svůj první rok školního života končí jiní prvňáčci. Je čas na
rekapitulaci toho, co jsme za celý rok dokázali. A věru, není toho málo.
Hned v září jsme vyjeli do olomoucké Pevnosti poznání a navštívili koncert hudebně-zábavné skupiny Abraka
muzika.
Říjen byl ve znamení preventivních besed na téma mezilidských vztahů v rodině i společnosti. Pěvecký
kroužek vystoupil 28. října u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa.
Na říjnové besedy navázala listopadová beseda o šikaně, jejích podobách a jak se jí bránit. Starší žáci navštívili
komentovanou prohlídku Legiovlaku v Přerově. V listopadu také proběhla beseda o zubní hygieně a projektový
den Ochrana člověka za mimořádných situací. V závěru měsíce jsme se zúčastnili rozsvícení vánočního
stromku ve vesnici, jež nás motivovalo do dalších prosincových aktivit.
Projekt Vánoce, který je rovněž začleněn do Školního vzdělávacího programu, začíná mikulášskou nadílkou
v prodejně COOPu a následným Mikulášováním páťáků ve třídách školy. Letošní novinkou byl orientační běh
O vánočního kapra, který se těšil velké účasti rodinných týmů. Ještě před vánočními dílnami jsme stihli
s mladšími žáky uspořádat zážitkový program o zdravé výživě. Tradiční vánoční dílny s výstavkou výrobků,
vánoční besídka školy a zpívání v kostele pak ukončily občanský rok 2016.
V lednu nového roku SPZŠ uspořádalo ples školy a rozdali jsme dětem výpis vysvědčení za první pololetí
školního roku 2016/2017.
V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže,
z něhož nejlepší žáci postoupili do kola okresního. Ale
to už se dostáváme k prvnímu jarnímu měsíci.
Březnového Okresního kola recitační soutěže se
zúčastnili Nikola Vodičková a Šárka Lukášová
z pátého ročníku, Julinka Kuklová ze druhého a Dan
Grée ze třetího ročníku.
Naši nejmladší, žáci 1. a 2. ročníku, navštívili
hudební vystoupení umělců z Brna, starší žáci 3. – 5.
ročníku si zajeli do Olomouce na operu Prodaná
nevěsta. V závěru měsíce jsme se všichni vypravili do
Ovocentra ve Valašském Meziříčí.
Velikonočními dílnami a následujícím Dnem
otevřených dveří s výstavkou výrobků jsme vstoupili
do měsíce dubna. V kavárničce pro dospělé se rodiče
mohli seznámit s novou koncepcí vyučování matematiky podle Profesora M. Hejného. Děti pak absolvovaly
další část preventivních programů. Den Země jsme oslavili celoškolním výukovým programem.
Naši fotbalisté nemohli chybět na tradičním květnovém Mc Donalds Cupu.V okrskovém kole obsadili 2.místo a
v okresním kole 4.místo. Žáci z pěveckého kroužku Slavíček zpestřili svým vystoupením pietní akt u
příležitosti oslav Dne vítězství. Žáci 4. ročníku zúročili celoroční přípravu v dopravním kroužku v soutěži
málotřídních škol a v závěrečném testování v Přerově. Žáci 1. a 2. ročníku navštívili přerovskou stanici Bios
s výukovým programem Život v půdě a ve vodě.
A je tu závěrečný měsíc školního roku – červen. Mezinárodní den dětí jsme samozřejmě nemohli opomenout. A
tak si žáci 1. a 2. ročníku zasportovali a zasoutěžili v kozlovickém sportovním areálu, třeťáci a čtvrťáci
navštívili Muzeum J. A. Komenského v Přerově a páťáci se vyřádili v přerovském bazénu. Přírodovědný
kroužek se zúčastnil ekologické konference, kterou pořádala ZŠ Trávník. Vybraní žáci vystoupili u příležitosti
setkání rodáků obce Grymov dne 3. června. A co nás ještě čeká? Fotografování, výlet páťáků do Prahy,
pasování prvňáčků na čtenáře, loučení s páťáky, návštěva muzea v Prosenicích a škola v přírodě na Horní
Bečvě. Posledního června rozdáme vysvědčení a hurá na prázdniny.
Jak jste se mohli přesvědčit, v naší škole to opravdu žije. Děti jsou vedeny nejen k odpovědnému přístupu
k práci, ale je jim umožňováno a zprostředkováno i nadstandardní vyučování mimo školní budovu. To vše
přispívá k jejich všestrannému rozvoji a snadnějšímu porozumění světu dospělých.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří toto našim dětem umožňují, zejména celému pedagogickému sboru,
zaměstnancům školy, výboru SPZŠ při ZŠ Radslavice, předsedovi Miroslavu Zlámalovi, knihovnici paní Ladě
Veselé a v neposlední řadě Obci Radslavice.
S přáním hezkého prožití prázdninových dnů Eliška Petrášová, ředitelka školy.

Pozvání
22. Cyrilometodějské slavnosti se uskuteční ve dnech 4. 7. – 9. 7. 2017.. Zahájeny budou v úterý 4.7.2017
netradičně letním kinem. Pro děti i dospělé je připraveno promítání nové české pohádky Anděl Páně 2. Sejdeme
se na dětském hřišti v 21:30 hod.
Středeční den pokračuje v programu CMS dopolední slavnostní bohoslužbou v místním kostele sv. Josefa a
položením věnce u pomníku sv. Cyrila a Metoděje. Odpoledne si pro Vás SK Radslavice připravilo volejbalový
turnaj amatérských týmů místních spolků a sousedských obcí. Přijďte si zahrát nebo jen podpořit své známé a
přátele.
V pátek od 19 hod. proběhne v kulturním domě divácky velmi úspěšné divadelní představení komedie Dva
nahatý chlapi v podání hranického divadla Ventyl. Upozorňujeme, že toto představení není vhodné pro děti do
15 let.
V sobotu 8.7. bude program pokračovat v areálu SK Radslavice mysliveckým dopolednem spolu s 3. ročníkem
soutěže Hubertův kotlík, kde si místní spolky poměří síly ve vaření guláše. Večer pak bude patřit taneční
zábavě a hudební skupině Elixír.
CMS budou pro tento rok ukončeny v neděli 9.7. již 17. Hasičským odpolednem se soutěží ručních koňských
stříkaček s mezinárodní účastí a netradiční hasičským vícebojem. Tato soutěž je otevřena pro všechny odvážné
zájemce, proto neváhejte a přijďte si zasoutěžit.
Sportovně střelecký klub zve mládež na střeleckou soutěž ze vzduchovky - kategorie do 10 a do 14 let a
soutěž ve střelbě z malorážky vleže na 50 m – kategorie do 18 let. Soutěže se konají v sobotu 24. června 2017
na střelnici od 15 hodin.
Beruška Racing Team, z.s. oznamuje zrušení závodů mopedů a fichtlů – ŽHAVÉ ROZETY, které se měly
konat dne 15. 7. 2017 v Radslavicích z organizačních důvodů. Beruška Racing Team, z. s. zároveň ukončuje
svoje působení (pořádání závodů) v seriálu Moped Cup. Jako rozloučení se seriálem bude uspořádána
organizovaná nebodovaná vyjížďka mopedů za plného provozu, která se uskuteční v původním termínu 15. 7.
2017. Propozice budou na webu k dispozici do konce měsíce června. Zájemci z Radslavic se mohou vyjížďky
zúčastnit na libovolném stroji.
SK Radslavice, z.s. zve všechny příznivce malé kopané na memoriál Vladimíra Šindlera, který se uskuteční na
místním fotbalovém hřišti v sobotu 26. srpna 2017.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 2. září 2017 ve sportovním areálu SK Radslavice, z.s.
tradiční akci k ukončení prázdnin plnou her a soutěží pro děti i dospělé.

Společenská kronika - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2017 dožívají:
60 let
Doušek Vlastimil
65 let
Bednařík Antonín
Midrlová Ludmila
70 let
Paliderová Helena
Lukáš Ladislav
75 let
Bednařík Josef
80 let
Gela Josef
Sušeňová Marie

82 let
Zmeškalová Zdeňka
86 let
Kundrát Jaroslav
Hába Zdeněk
87 let
Hrabalová Ludmila
Nováková Vlasta
90 let
Valentová Marie
Novák Antonín
Kuča Svatopluk

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním životě!
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