ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Radslavice
a ostatními místními spolky
si Vás občany, rodáky i ostatní
přátele
dovoluje pozvat na

*******************

spojené se 115. výročím založení
Hasičského sboru v Radslavicích
Konáno za podpory:

*******************

AGRAS Želatovice a.s., Želatovice 16
Alois Bouchal-ALBO STOLAŘSTVÍ
EQT Olomouc s.r.o., Lesní 1246/1, Olomouc
GHC Invest s.r.o. Korunovační 103/6, Praha
GLASSABRASIV s.r.o. Radslavice
Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
IMIT s.r.o., Komenského 1035/4, Přerov
MODIT s.r.o., Pavlovice u Přerova 3
Otto Schmidt s.r.o., Školní 131, Radslavice
SIBOM s.r.o., U Silnice 70/7, Přerov IX-Lýsky
SISKO s.r.o., Velká Dlážka 8, Přerov
Svatopluk Zemánek - LEMONT Radslavice
TOMI CZECH s.r.o., Pavlovice u Přerova 56
ZSV s.r.o. Prosenice č.p.269

*******************

*******************
3.7. - 6.7. 2008
*******************

*******************
5.7. -12.7. 2008
*******************

*******************

v chrámu páně sv. Josefa.

13.00 Fotbalový turnaj v malé
19.30 Slavnostní

zasedání

zastupitelstva obce v Kulturním domě
*
*

*
*

předání cen obce
divadelní představení – „Jak se peklo
zadlužilo a co z toho všechno bylo“ pekelná komedie pro děti i dospělé
J.Koloděje, zhudebněná přerovským
rockerem Ivanem Němečkem v režii Vlasty
Hartlové, členky Moravského divadla
v Olomouci, v podání divadelního
souboru Dostavník Přerov.
přátelské posezení občanů
výstavka historie a současnost hasičského
sboru v Radslavicích

kopané neregistrovaných družstev (místní spolky,
uliční družstva ve sportovním areálu TJ Sokol
* skákací hrad
* po ukončení turnaje a za příznivého

počasí atraktivní možnost
* vyhlídky na Radslavice z výšky v koši
horkovzdušného balónu v režii firem
Svatopluk Kuča a TOMI CZECH s.r.o.

8.00 – 12.00 Výstava hasičské
techniky v prostoru u Hasičské zbrojnice. Průřez
hasičskou technikou za dobu trvání sboru.

10.00 Slavnostní valná hromada
20.00 Taneční večer na výletišti na
školní zahradě. K tanci a poslechu hraje pro
všechny generace hudební skupina Mini-

Max Hranice .

9.00 Položení věnců na místním hřbitově s
průvodem obcí za doprovodu dechové hudby
Moravská Veselka

10.30 Slavnostní mše svatá

hasičského sboru v HZ Radslavice s předáním
ocenění a společným obědem

13.00 8. Hasičské odpoledne
v prostoru za kostelem
* soutěž ručních koňských stříkaček
* ukázka hašení historickou i současnou
technikou
* ukázka činnosti mladých hasičů

15.00 Lidová veselice
*

K tanci a poslechu

hraje

dechová

hudba ZÁHORSKÁ KAPELA

18.00 Videoprojekce z předchozích
oslav hasičského sboru v sále Domu hasičů
* přátelské posezení občanů a členů
sboru

Bohaté občerstvení na všech akcích
zajištěno.

