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Z činnosti obce
Dne 23.4.2018 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje naší obci dotaci na rekonstrukci víceúčelového sálu
v Domě hasičů v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018. Realizace akce proběhne v letních
měsících roku 2018 a výše finanční podpory činí 252.500 Kč, což je 50 % uznatelných výdajů. V rámci této akce
bude provedena výměna oken a dveří, zateplení stropu a renovace podlahy v sále.
Dále Olomoucký kraj poskytl obci Radslavice dotaci ve výši 70.000 Kč
na nákup dvou kusů dýchacích přístrojů a na rekonstrukci čtyř kusů
stávajících dýchacích přístrojů pro JSDH Radslavice. Tyto prostředky
budou pořízeny v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v roce 2018.
Finanční spoluúčast obce Radslavice je také 50% tj. 70.000 Kč.
Oprava silnice druhé třídy přes Radslavice pod názvem „II/434 Radslavice – průtah“ byla zařazena do seznamu
plánovaných investičních akcí Olomouckého kraje pro rok 2018. Obec Radslavice, jako investor některých částí
této stavby, uzavřela s Olomouckým krajem smlouvu o společném postupu zadavatelů. Termín realizace této
stavební akce je podzim 2018 až podzim 2019. Obec Radslavice bude financovat novostavbu chodníku mezi
ulicemi Přerovská a Nová (včetně dešťové kanalizace), nová parkovací stání u kulturního domu a u Slaměníkovy
mateřské školy a opravu chodníků a sjezdů sousedících s touto stavbou. Předpokládaná cena financovaná obcí činí
téměř 4 mil. Kč, předpokládaná hodnota celé stavební akce je téměř 56 mil. Kč. Občané budou včas informováni
o zahájení, termínech a jednotlivých fázích této akce.
Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury podpořil v rámci
programu VISK 3 pro rok 2018 projekt na obnovu technického vybavení
Obecní knihovny v Radslavicích. Výše příspěvku je 70 % uznatelných
výdajů, maximálně však 69.000 Kč.
Z důvodu skončení Mgr. Elišky Petrášové ve funkci ředitelky Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy
Radslavice proběhlo výběrové řízení na obsazení této funkce s účinností od 1.8.2018. Na základě doporučení
konkursní komise byla Radou obce jmenována Mgr. Ivana Zenáhlová ředitelkou školy.
Těšíme se na novou spolupráci a odstupující paní ředitelce Mgr. Elišce Petrášové děkujeme za dosavadní
celoživotní práci pro naše děti, vždy vstřícnou spolupráci a přejeme do dalšího života hodně spokojenosti.
Obec Radslavice

Informace pro občany

Svoz domovního odpadu-termíny svozu 2. pol. 2018: 22.6., 13.7., 3.8., 24.8.,
14.9., 5.10., 26.10., 16.11., 7.12., 28.12.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo 2. pol. 2018–sobota 10.00-11.30 hod.: 14.7.,
18.8., 15.9., 20.10., 1.12.
Volby 2018 Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva
obce. Kandidátní listiny je třeba sestavit a odevzdat k registraci na Magistrátu
města Přerova nejpozději 31.7.2018 do 16.00 hodin. Pro podporu nezávislého
kandidáta je třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu v počtu 4%
(cca 46), v případě sdružení nezávislých kandidátů pak 7% (cca 81) 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 do 14 hod.

Hry bez hranic
Obec Zábeštní Lhota ve spolupráci s Mikroregionem Pobečví uspořádali dne 2.6.2018 v Zábeštní Lhotě již 12.
ročník soutěže Hry bez hranic. S vervou se tým reprezentující obec pustil do soutěžních disciplín s hasičskou
tématikou, kdy díky nadšení i zkušenostem jednotlivých členů obsadil krásné třetí místo. Po dlouhé době naše
obec obsadila medailové pozice. Velice děkujeme za skvělou reprezentaci!

Klub aktivních seniorů
Po celé jaro provázelo spoustu aktivit našich seniorů krásné slunečné počasí. Společné vycházky, cyklovýlety a
pravidelné kavárničky se staly tradičními akcemi našeho klubu. Parádní výlet 14 seniorek na chatu naší členky na
Chvalčov jsme spojily s návštěvou Hostýna a večer jsme se příjemně pobavily u opékání špekáčků. Skupinka
seniorek si udělala výlet
do Olomouce na jarní
Floru.
Mimo scházení se na
hasičárně jsme zajistili
kavárničku na střelnici, na
hřišti SK Radslavice a
v pohostinství
na
koupališti. Děkuji všem
za poskytnutí prostor
k našemu scházení a jsem
potěšena tím, že si spolky
umí vyjít vstříc.
Pěkný výlet na kolech do
Týna
s pozorováním
břehů Bečvy, další do
Lipníka
nad
Bečvou
spojený s výstavou p.
Šlosarové v nás zanechal množství dojmů. Ti zdatnější šlapou na výlety v menších skupinách a zvládají delší
trasy.
Tradiční Hry pro seniory letos dopadly velmi úspěšně. Zúčastnilo se jich 94 účastníků z 8 obcí a našim ženám se
letos podařilo zvítězit a obsadily 1. místo ve střelbě ze vzduchovky. Nejen krásné počasí, ale výborná atmosféra,
zájem si něco zahrát, zasoutěžit si nebo se jen tak pobavit, to bylo naším přáním a to se také vyplnilo.
Vydařil se nám zájezd do termálních lázní do Podhajské, stejně jako Den pro děti, kterého se zúčastnilo 92
soutěžících. Děkuji všem, kteří se sponzorsky podíleli na této akci.
Ovšem největší poděkování patří všem našim seniorům v klubu a Ladě, protože bez jejich pomoci, chuti se bavit,
pomáhat si navzájem nebo něco udělat pro druhé, by náš klub ani neexistoval.
Marta Bouchalová
Jaro v mateřské škole
Školní rok uběhl jako voda a děti už netrpělivě čekají na prázdniny. Celý pedagogický sbor se usilovně snažil o
vytvoření bezpečného a rodinného prostředí, kam se děti rády vracejí. Při práci s dětmi jsme dbaly na rozvoj jejich
osobnosti ve všech oblastech. Usilovaly jsme o to, aby nabízené činnosti byly pestré a aby děti zaujaly. V tomto
školním roce byla v mateřské škole vymezena třída dvouletých a tříletých dětí, ve které se dětem věnovala spolu
s učitelkou i chůva.
Při práci s dětmi jsme využívaly tzv. prožitkového učení. Děti si tak vyzkoušely spoustu rozmanitých aktivit. Jen
co dětem na konci zimy skončil kurz plavání a lyžování, nedočkavě už vyhlížely jaro. Po delším čekání se
nakonec rozhodly jaru trochu pomoci. Vyrobily si loutku „Moreny“ a jako symbol zimy ji vhodily do potoka. Tím
odemkly les. Jaru tak už nic nebránilo se ukázat v celé své kráse. Na konci března proběhly v každé třídě tradiční
velikonoční dílny, na kterých si rodiče s dětmi vyrobili pěkné jarní dekorace.
Dětem jsme zajistili několik zajímavých kulturních akcí. Loutková a maňásková představení v mateřské škole
nebo seznámení se s netradičními hudebními nástroji z celého světa. Na základní škole v Prosenicích si děti
poslechly koncert skupiny Arrhythmia, což je seskupení čtyř violoncellistů a bubeníka. Děti pravidelně
navštěvovaly základní školu (velikonoční výstava, návštěva u prvňáčků atd.) To jim umožní pozvolný a přirozený
přechod na první stupeň ZŠ. Děti se také účastnily hudebního pořadu pana Břetislava Vojkůvky z Brna. Novinkou
byla návštěva mobilního planetária, ve kterém děti viděly zábavný výukový program o vesmíru. V červnu děti
vyrazily do Olomouce na divadelní představení Královna Koloběžka. Prohlédly si centrum města a užily si
nevšední zážitek z kamenného divadla.
V oblasti environmentální výchovy jsme se u dětí snažily vytvořit kladný vztah k přírodě a ohleduplné chování ke
všemu živému. Po celé jaro děti navštěvovaly místní chovatele domácích zvířat. Chodily se dívat na prasátka,
kozy, králíky, koně u Radů a holuby u Bouchalů. Na konci května zavítal do naší mateřské školy i „musher“ se
svým psím spřežením. Děti také pozorovaly čapí rodinku, jejíž hnízdo lze vidět přímo z oken tříd. O životě čápů
byla v mateřské škole natočena i reportáž do Českého rozhlasu.
Děti vyrážely na procházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pečovaly o školní záhonky a zahradu, sbíraly
byliny, ze kterých si pak uvařily čaj. Děti se učily šetrnému zacházení s věcmi, třídily papír a plasty, sbíraly vybité

baterie, šetřily s energiemi. V březnu jsme s dětmi na zahrádce vykopali tzv. školní skládku. Děti se tak
dozvěděly, co se přes zimu stalo s předměty, které jsme na podzim zakopali. Na Den Země jsme vyrazili po obci
sbírat odpadky a vytřídili jsme je do správných kontejnerů. Děti se dozvěděly, proč třídíme odpad a co znamená
pojem recyklace. Na aktivity v rámci environmentální výchovy plynule navázal školní výlet v květnu. S dětmi
jsme se vydali do Kovozoo v Uherském
Hradišti, kde jsme si prohlédli zvířata
vyrobená z kovového odpadu. Děti se
projely vláčkem po areálu kovošrotu a
zblízka viděly, jak se zpracovává odpad a
co se stane např. se starým vysavačem.
Výlet se všem moc líbil!
V oblasti
předčtenářské
gramotnosti
pracovaly děti s knihami a časopisy,
pravidelně navštěvovaly místní knihovnu.
Z dotačního titulu byly v mateřské škole
pořízeny nové knihy pro děti.
Velký důraz klademe na prevenci
nežádoucích jevů. Děti jsou po celý rok
poučovány
o
bezpečném
chování
v různých životních situacích, jsou
nabádány ke zdravému životnímu stylu.
V dubnu děti navštívil hasič a poučil je
v oblasti protipožární ochrany. V květnu si
děti zopakovaly bezpečné chování
v silničním provozu a na dopravním hřišti
se
účastnily
závodu
v jízdě
na
koloběžkách.
Na konci školního roku nás ještě čeká
loučení s předškoláky na zahradní
slavnosti. Horkých letních dnů využijeme k piknikům v přírodě a nakonec ještě děti čeká cesta za pokladem a pak
už hurá na prázdniny! Krásné prázdniny, plné pohody a sluníčka přejí děti a zaměstnanci MŠ.
Mgr. Hana Petrová, učitelka MŠ

Půl roku v radslavické škole
Ráda Vám přiblížím naše zájmy, činnosti a úspěchy za uplynulý půl rok.
Ve středu 3. ledna 2018 se uskutečnil ve škole program o třídění a recyklaci odpadu s názvem Tonda Obal na
cestách. Děti se dozvěděly, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Podívaly se na vzorky
recyklovaných materiálů a prakticky si vyzkoušely roztřídit obrázky odpadu do správných sběrných nádob. V
pátek 26. 1. 2018 jsme přijali pozvání do Prosenic na výchovný koncert se skupinou Arrhythmia. Originální
hudební seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem nás doslova nadchlo. V tomto unikátním složení klasických
nástrojů jsme vyslechli klasické skladby, ale i rockové, metalové a popové hity. Zároveň jsme se dozvěděli nové
informace z hudební nauky. Zažili jsme krásnou show. Knižní klub mladých čtenářů vyhlásil velkou soutěž
„Vypravuj 2018 aneb Klání vypravěčů“ pro jednotlivce a třídy. Úkolem bylo natočit krátké video, jak
originálně a nápaditě vyprávíte děj knihy, kterou jste četli, líbila se vám a rádi byste ji doporučili ostatním. Tato
soutěž se zalíbila dětem z literárního kroužku a pod vedením paní učitelky I.Povalačové natočily krásné soutěžní
video.
Ve středu 21. února 2018 jsme uspořádali tradiční soutěž v recitaci básní a básnických textů pro mladší i starší
žáky. Na úvod zazpívaly děti ze Slavíčku, a pak jsme se zaposlouchali do plejády rozmanitých básniček.
Recitátory se stali žáci - vítězové třídních kol, u kterých jsme ocenili výrazný přednes, paměť a také odvahu
vystoupit před svými spolužáky a učitelkami. Nejlepší z nich postoupili do okresního kola recitační soutěže. Ta se
uskutečnila v Přerově 2. března 2018. Žák 4. ročníku Daniel Grée postoupil do krajského kola v Olomouci. I
když se neumístil mezi postupujícími do celorepublikového kola, i tak mu patří velké poděkování za vzornou
reprezentaci školy.
Naši prvňáčci už umí téměř všechna písmenka a začínají plynule číst. Než se však stanou skutečnými čtenáři,
budou muset ještě hodně trénovat. Pro docvičování čtení se nejlépe hodí časté návštěvy knihovny. Jak si vybrat tu
správnou knížku poradila dětem paní knihovnice Lada Veselá. Beseda o světě knížek se uskutečnila v úterý 6.
března 2018.
Firma Ovocentrum Valašské Meziříčí je předním velkoobchodním dodavatelem čerstvého ovoce a zeleniny v
regionu. Žákům naší školy dodává zdarma ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. Ve středu 7. března 2018 přijeli za

dětmi lektoři z Ovocentra. Povídali si s nimi o zdravé výživě a vitamínech obsažených v ovoci. Společně se
naučili jednoduché recepty na přípravu pokrmů z ovoce a připravili ovocné saláty s bílým jogurtem. Beseda byla
poučná, zábavná a navíc všem moc chutnalo. Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti
bezpečnosti silničního provozu. Proto se dne 14. 3. 2018 žáci 4. třídy zúčastnili teoretické části ve SVČ BIOS
Přerov. Dopravní výchovu žáci absolvovali s lektorem, který je seznámil s řešením modelových situací
v silničním provozu, s dopravními značkami a zdravovědou. Závěrem této besedy si žáci ověřili své znalosti
testem. V létě ještě absolvovali praktickou část, kde všichni žáci získali tzv. „Průkaz cyklisty“. Završením celé
dopravní výchovy byla již tradiční Dopravní soutěž malotřídních škol na dopravním hřišti v Radslavicích, která
se konala 22. 5. 2018. Naši žáci 4. ročníku David Pazdera a Jakub Vyňuchal obsadili 1. a 2. místo. Je vidět, že
dopravní výchovu na naší škole učíme zodpovědně. Dne 15. 3. 2018 proběhla v páté a ve čtvrté třídě netradiční
hodina pracovních činností. Žáci míchali pomazánky např. česnekovou, šunkovou, sýrovou nebo vajíčkovou.
Domluvili se a ve skupinkách připravovali tyto dobroty. Nakonec je nabídli i paním učitelkám a ostatním
spolužákům. Všechny pomazánky byly moc dobré. Dne 21. 3. 2018 se pořádaly tradiční velikonoční dílny ve
škole, za hojné účasti rodičů i prarodičů žáků školy. V dílničkách si společně vyrobili misku z keramické hlíny,
jarní věneček z proutí, dekorativní misku se zeleným osením, velikonoční zvířátko ze sena a dekorativního
velikonočního zajíčka. Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se uskutečnila velikonoční výstava spojená se Dnem otevřených
dveří. V pondělí 26. 3. 2018 se konala 2. kavárnička spojená s ukázkou výuky matematiky metodou profesora
M. Hejného. Společně jsme prodiskutovali a názorně ukázali způsob výuky matematiky touto metodou. V
posledním březnovém týdnu žáci 2., 3. a 4. ročníku úspěšně dokončili tříměsíční plavecký výcvik. Všichni
zúčastnění dosáhli krásných výsledků, ať už se jednalo o začínající plavce nebo o ostřílené plavce.
Ve středu 4. 4. 2018 proběhl na škole
zápis dětí do školy. Celkem bylo přijato
13 nových
prvňáčků. Žáci 5. ročníku absolvovali
národní testování - SCIO testy
z matematiky, jazyka českého a obecných
dovedností a prokázali vynikající
výsledky. Tím se zařadili mezi 10%
nejúspěšnějších testovaných škol v ČR.
Environmentální výchova je jednou
z priorit naší školy. Již jsme získali titul
Olomouckého kraje Zelená škola. Naším
dalším přáním je v příštím školním roce
získat titul Ekoškola. Je to mezinárodní
vzdělávací program, jehož hlavním cílem
je, aby žáci snižovali ekologický dopad
školy a svého jednání na životní
prostředí. Jednou z mnoha akcí je oslava
Dne Země. Ten jsme si připomněli 5. 4.
2018 projektovými aktivitami na ekologické téma. Našimi průvodci se stali lektoři organizace ARPOK, která
přináší do škol globální rozvojové vzdělání. Žáci se věnovali tématu vody, zvláště její důležitosti pro přírodu i
pro lidi. Na konkrétních příkladech zjišťovali, jak může být zásoba vody ohrožena nadměrnou spotřebou a
znečištěním. Prvňáčci už přečetli Slabikář a pustili se do čtení své první Čítanky. Knihy se jim moc líbí a v
knihovně jsou jako doma. Tentokrát si s paní Ladou Veselou vyrobili Knihotašku.
V pátek 11. května 2018 se vypravili žáci 1.ročníku na hrad Helfštýn. Lesem došli ke hradu, prošli se pěšinkou
okolo hradních zdí, a pak prozkoumali nádvoří. Pan průvodce jim vyprávěl tajuplné pověsti. Nakonec se vyšplhali
na Husitskou věž. Zpátky se vraceli lesní cestou, kde narazili na tři mloky skvrnité. Na závěr se setkali s místním
řezbářem. Žáci 1. a 2. ročníku vyjeli v úterý 15. 5. 2018 do SVČ BIOS Přerov, aby si zde doplnili učivo
prvouky a ověřili si v terénu teoretické znalosti z vyučování. První výukový program byl zaměřen na pozorování
vybraných savců, ptáků a plazů a seznámení se s jejich způsobem života. Druhý program probíhal v okolí tamější
tůně. Děti lovily vodní bezobratlé živočichy. Velkým překvapením bylo množství „hmyzáků" pod vodní hladinou.
Vrcholem byl však úlovek splešťule blátivé. Děti z 1. třídy už nepatří mezi nesmělé školní začátečníky. Stali se
správnými žáky, kteří umí číst, psát a počítat. A tak nadešel nejvyšší čas, aby byli pasováni na čtenáře. Své
čtenářské umění museli předvést paní knihovnici Ladě Veselé. Pak teprve mohli vstoupit do světa čtenářů. V
tento slavnostní den 24. května 2018 získali diplom, průkazku do knihovny a novou knížku. 29. května 2018
k nám do školy přijelo sférické kino – mobilní planetárium. Děti z MŠ a žáci školy zažili výjimečné pocity a
neuvěřitelný pohledy v 360 stupňovém panoramatu při cestách vesmírem, mořskými hlubinami či lidským tělem.
Téhož dne vystoupil pěvecký sbor Slavíček se svým jarním koncertem a potěšil tak všechny přítomné.

Úspěchy našich žáků svědčí o tom, že ve škole jsou samé šikovné děti a učitelé s nimi pracují nad rámec svých
povinností. Jarní probuzení je název výtvarné soutěže, kterou uspořádalo Středisko volného času Včelín z
Bystřice pod Hostýnem. Do soutěže se zapojili žáci 5. ročníku a pod vedením paní učitelky I. Zenáhlové vyhráli
za 3. místo krásný dort. Každoročně se zapojujeme do soutěže Matematický klokan. Letos jsme zaznamenali
velký úspěch. Žákyně 3. ročníku Julia Kuklová obsadila 1. místo z celkového počtu 1374 řešitelů kategorie
Cvrček v Olomouckém kraji a žák 5. ročníku Jonáš Menšík se umístil na 8. příčce z celkového počtu 1529
řešitelů kategorie Klokánek. Žáci Jonáš Menšík a Olga Prinzová byli přijati na víceleté gymnázium. Udělali
nám tím velkou radost.
V červnu nás ještě čeká oslava Dne dětí na školním hřišti, výlet do Prahy pro žáky 5. ročníku, ekologická
konference na ZŠ Trávník v Přerově, návštěva hradu Bouzov a Javoříčských jeskyní, fotografování,
bezpečnostně preventivní akce „Občan a bezpečnost“ v Přerově, včelařská beseda s paní L. Kuklovou, divadlo
v Olomouci. Závěr školního roku patří vyhlášení Ceny roku pro nejúspěšnějšího žáka školy a rozdání cen za sběr
odpadových surovin a léčivých bylin. V pátek 29. 6. 2018 přijdou žáci do školy jen na malou chvíli pro
vysvědčení a potom… „ hurá, prázdniny mohou začít.“
Zbývá mi tedy již jen poděkovat. Poděkovat zejména všem učitelům MŠ a ZŠ, zaměstnancům školy, rodičům,
žákům, sponzorům a obci Radslavice za jejich důvěru ve mne i naši školu. Ta je dle ČŠI hodnocena velmi
pozitivně. Předávám nové paní ředitelce Mgr. Ivaně Zenáhlové mé „dítě“, o které jsem se starala s velkou péčí a
láskou. Ať se jí v práci daří a je zde spokojená, jako jsem byla i já. Loučím se s Vámi po dvaceti sedmi letech
mého působení na zdejší škole ve funkci ředitelky školy. Něco končí a něco nového začíná. Přeji Vám, ať si vždy
najdete cestu do školy a zachováte jí i nadále svou přízeň. Vždyť výchova a vzdělání našich dětí by měla být
prioritou každého z nás.
Mgr. Eliška Petrášová, odstupující ředitelka školy

Sportovně střelecké dopoledne – střelnice Radslavice
Tradiční akce proběhla za slunného počasí v sobotu 5. 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 a také skákací hrad.
POŘADÍ NEJLEPŠÍCH :
Mládež – vzduchová puška vleže - 10 ran
Do 6 let – 1. Černý B., 2. Menšík V.,
7 až 10 let – 1. Kuklová J., 2. Lukášová V., 3. Humpolíček T., 4. Černošková B., 5. Doušek J.,
zúčastnilo se 16 střelců
11 až 14 let – 1. Pluháček R., 2. Hradil M., 3. Fogelton D., 4. Hradil P., 5. Kukla J., zúčastnilo se 19 střelců
Mládež – hod šipkou na terč – 10 hodů
Do 6 let – 1. Suchánek J., 2. Menšík V., 3. Knichal L., 4. Černý B., - 4 soutěžící
7 až 10 let – 1. Bartl T., 2. Humpolíček T., 3. Vavrušková A., 4. Černošková B., 5. Hrabal D., - 9 soutěžících
11 až 14 let – 1. Vyňuchal M., 2. Hradil M., 3. Bija J., 4. Fogelton D., 5. Vórós T., - 17 soutěžících
43. ročník střelecké soutěže 5+10 ran vleže na 50 m, střelba ze sportovní malorážky vleže
Kategorie junioři, muži
Družstva : 1. SDH Radslavice - 235 b., 2. Myslivci – 201 b., 3. MS Katová 2 – 188 b.
4. Farář tým - 154 b., 5. SDH Sušice - 152 b..
Jednotlivci: 1. Janáček L. - 81 bodů, 2. Janáček J. - 79 b., 3. Jemelík St. ml.
- 79 b., 4. Klár M.. - 75 b. 5. Libigr S. – 72 b. - 44 soutěžících
Kategorie juniorky, ženy
Družstva : 1. Myslivkyně - 118 bodů, 2. KAS - 108 b., 3. Amatérky - 79 b.,
Jednotlivci : 1. Suchánková J. - 70 bodů, 2. Sušenová I. - 66 b., 3. Tomková J. - 65 b.,
4. Hrdličková B. - 53 b., 5. Jirásková G. - 49 b. - 17 soutěžících
Kategorie dorostenky a dorostenci do 18 let
Jednotlivci: 1. Sedláčková A. - 71 b., 2. Hradil M. – 71 b., 3. Lukáš Jar. – 65 b.,
4. Pluháček R. – 54 b., 5. Černošek David – 37 b. - 8 soutěžících
Pořadatelé - Sportovně střelecký klub Radslavice děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny
Jarní cena Olomouce – 21.4.2018
Vzduchová pistole 40 ran, kategorie ženy dorostenky, - 4. místo – Seidlová I., 6. Sedláčková A.
Kategorie dorostenci do 18 let – 3. místo Hradil M., 5. Pluháček R.,
Český pohár talentované mládeže 1. kolo 26.5.2018 – Ostrava
Vzduchová pistole 40 ran - dorost do 18 let – 15. místo - Hradil M., 29. - Pluháček R., dorostenky do 18 let – 13.
místo – Sedláčková A.

Vzduchová puška vstoje 40 ran, dorostenky do 18 let – 14. místo – Réznerová E., sportovní malorážka 60 ran
vleže, dorostenky do 18 let – 19. - Réznerová E.
Stanislav Lukáš

Pozvání
22. Cyrilometodějské slavnosti se uskuteční ve dnech 4. 7. – 8. 7. 2018 a budou provázeny oslavami 125. výročí
Sboru dobrovolných hasičů Radslavice. Zahájeny budou v úterý 4.7.2018 v 18:00 předáním ceny obce – Medaile
Františka Slaměníka oceněným, následovat bude již tradičně divadelní představení tentokrát v podání divadelního
souboru Ventyl. Ten nás pobaví situační komedií Dokud nás milenky nerozdělí. Ve čtvrtek 5.7. bude od 10:30
sloužena mše v místním kostele sv. Josefa. Po jejím skončení položí průvod za doprovodu Záhorské kapely věnec
mimo jiné k pomníku sv. Cyrila a Metoděje a Pomníku Svobody. Čtvrteční odpoledne proběhne v duchu
sportovním, kdy na volejbalovém turnaji od 14:00 v areálu SJ Radslavice si poměří síly amatérské týmy místních
spolků i sousedních obcí. Pro zájemce SDH Radslavice pořádá od 19:00 v Domě hasičů videoprojekci z oslav
hasičského sboru v předchozích letech. Areál SK Radslavice bude v pátek 6.7. od 8:30 patřit soutěži ve vaření
kotlíkových gulášů Hubertův kotlík a sportovně mysliveckým aktivitám. Páteční den bude zakončen na školní
zahradě letním kinem, kdy od 21:30 promítneme animovanou pohádku Coco. Taneční zábava se koná v sobotu
7.7. od 20:00. Hrát k tanci i poslechu bude skupina Galaxy. CMS budou ukončeny v neděli 8.7. již 18. Hasičským
odpolednem se soutěží ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí a netradiční hasičským vícebojem.
Novinkou pro tento rok je uspořádání lidové veselice s krojovanou dechovou hudbou Záhorská kapela.
SK Radslavice, z.s. zve všechny příznivce malé kopané na memoriál Vladimíra Šindlera, který se uskuteční na
místním fotbalovém hřišti v sobotu 25. srpna 2018.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v sobotu 1. září 2018 ve sportovním areálu SK Radslavice
tradiční akci k ukončení prázdnin plnou her a soutěží pro děti i dospělé.
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 15. září 2018 na střelnici.

Společenská kronika - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2018 dožívají:
65 let
Zdeněk Šimara
Alena Šikutová
70 let
Milena Doláková
Václav Kudrna
Stanislav Lukáš
75 let
Ludmila Kolářová
80 let
Zdenka Hrbáčková
Marie Šmídová
81 let
Marie Sušeňová
Josef Gela
82 let
Miroslav Hrubý
Jaroslava Dvořáková

83 let
Zdeňka Zmeškalová
85 let
Marie Jemelíková
86 let
Marta Herníková
87 let
Zdeněk Hába
Jaroslav Kundrát
88 let
Vlasta Nováková
Ludmila Hrabalová
91 let
Marie Valentová
Antonín Novák
Svatopluk Kuča

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