Obec Radslavice - Vesnice Olomouckého kraje roku 2012
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Radslavice, Tělovýchovnou jednotou Sokol
Radslavice a ostatními místními spolky
si Vás občany, rodáky i ostatní přátele dovoluje pozvat na

17. CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI
spojené se 120.výročím vzniku Sboru dobrovolných hasičů
a 100.výročím vzniku Tělovýchovné jednoty Sokol

4. – 7. července 2013
Čtvrtek 4.7. 2013
19:00 Slavnostní zasedání zastupitelstva obce v Kulturním domě. • Udělení cen obce. • Informace
o historii SDH a TJ. • Výstavka fotografií z činnosti SDH a TJ Sokol
20:00 Světáci Divadelní představení souboru TJ Sokol Dřevohostice. • Po skončení přátelské
posezení občanů a hostů v Kulturním domě.

Pátek 5. 7. 2013
12:30 -14:30 Výstava hasičské techniky v prostoru u hasičské zbrojnice.
14:00 – 16:00 Ukázky zásahové činnosti za kostelem. Ukázka hašení historickou i současnou
technikou.
20:00 Taneční zábava ve sportovním areálu TJ Sokol. K tanci a poslechu pro všechny generace
hraje hudební skupina ELIXÍR Přerov.

Sobota 6. 7. 2013
14:00 Sportovní odpoledne na školní zahradě • Tygří olympiáda - hry a soutěže pro děti a mládež
15:00 Fotbalové odpoledne ve sportovním areálu TJ Sokol • Fotbalový zápas starých pánů TJ
Sokol Radslavice s fotbalisty FK Kozlovice • Slavnostní fotbalový zápas mužů TJ Sokol Radslavice
a Obecného fotbalového klubu Raslavice (SK) • Večerní posezení s družební delegací.

Neděle 7. 7. 2013
7:00 Budíček a položení věnců u Pomníku Svobody a na místním hřbitově s průvodem obcí za
doprovodu dechové hudby Záhorská kapela.
9:00 Slavnostní mše svatá v chrámu Páně sv. Josefa.
10:30 Slavnostní valná hromada hasičského sboru v Domě hasičů s předáním ocenění a společným
obědem.
14:00 13. Hasičské odpoledne ve sportovním areálu TJ Sokol • Soutěž ručních koňských stříkaček
s mezinárodní účastí • Lidová veselice. K tanci a poslechu hraje krojovaná dechová hudba
Záhorská kapela.

Sobota 13. 7. 2013
18:00 Videoprojekce v Domě hasičů z oslav hasičského sboru v předchozích letech.
Bohaté občerstvení na všech akcích zajištěno.

