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PRO OBYVATELE, CHATA ŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

  
    Nastává období vánočních a novoročních svátků, svátků rodinné pohody i veselosti. Již na 
počátku prosince někteří z nás připravují adventní věnce, na kterém lze podle tradice první 
svíčku rozsvítit  čtyři neděle před Štědrým dnem. Vánočními věnci si mnozí zdobí okna nebo 
dveře svých příbytků. Starosti o dárky, jejich shánění, nezbytný shon s úklidem, to vše vytvá-
ří typickou předvánoční atmosféru. Samotný Štědrý večer je jakýmsi vyvrcholením všech 
příprav. Vůně jehličí z vánočního stromku, rozzářené dětské oči, radost z dárků,  které jsme 
obdrželi a nebo z toho, že jsme sami někomu svým dárkem udělali radost. To vše vytváří 
rodinnou pohodu. Vánoce jsou obdobím smiřování a odpouštění a staví do popředí lásku 
k bližnímu. 
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  

dne 24.9.2002 -   
94. schůze RMO          
-majetkoprávní zá- 
ležitosti  
-uzavření nájemní 
smlouvy na byty 
-prodej domů  
-rozpočtové změny 
r.2002 
-přechod Okresní 
knihovny ve městě 
Olomouci na Statu-

tární město Olomouc 
-rekonstrukce tř.Míru, financování 
-dopravní obslužnost OC Haná 
-problematika vodního toku Nemilanka 
-studie hasičské zbrojnice Chomoutov 
-hygienické předpisy ve školách a škol-
ských zařízeních 
-presentace města v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2003 
-rozšíření městského kamerového systé-
mu-Arionova kašna 
  
dne 8.10.2002 – 95. sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti, pronájmy, věc-
ná břemena  
-rozpočtové změny r.2002 
-rekonstrukce objektu Hynaisova 
-honební pozemky, zastoupení města  ve 
výboru honebních společenstev 
-plakátování a sloupy VO 
-novela parkovacího řádu 
-drobné úpravy komunikací 
-návrh změn jízdního řádu IDOS 
-vyhlášení konkurzů na obsazení míst ře-
ditelů škol 
-Městské lázně, rekonstrukce 
 
dne 22.10.2002 – 96. sch ůze RMO  

-majetkoprávní záležitosti 
-ZOO, výměna oplocení 
-provozování Arionovy kašny 
-nájem bytů 
-nekryté požadavky rozpočtu r.2002 
-Tržnice, veřejné projednávání 
-řešení dopravní obsluhy zahrad a Hospi-
ce Sv.Kopeček 
-návrh rozpočtu Statutárního města Olo-
mouc na rok 2003 
-návrh plánu investic na rok 2003 
-plnění plánu investic v r.2002 
 
Nové volební období  
dne 12.11.2002 – 1. sch ůze RMO 
-programové prohlášení RMO 
-komise rady města, komise městských 
částí, výbory zastupitelstva města Olo-
mouce 
 
dne 19.11.2002 – 2.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-smlouvy na nájem bytů 
-úprava pravidel pro poskytování bydlení 
v nájemních bytech v majetku města 
-rozpočtové změny 2002 
-příprava rozpočtu na rok 2003, rozpočto-
vé provizorium I.-III/2003 
-tarif IDOS 
-podpisový řád 
-návrh vyhlášky o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování TKO na 
rok 2003 (návrh 468,-Kč) 
-přísedící okresního soudu 
 
dne 11.11.2002 – 1.zasedání ZMO 
-zpráva mandátového výboru, slib zastupi-
telstva 
-stanovení celkového počtu členů RMO 
-volba členů RMO 
-pověření k oddávání 
 
                                              / zv /     
                                          

                                        

Ze zápisů jednání KM Č č.  21 
Olomouc – Radíkov:  

 
Říjen 2002 
-informace o jednání ve 
věci přípravy akce Kanali-
zace Radíkov 
-předávání požární techni-

ky SDH Ol.-Radíkov před radnicí 
-setkání primátora s odstupujícím zastupi-
telstvem a předsedy KMČ 
-čerpání prostředků přidělených KMČ 
v roce 2002 
-požadavek chatařů, lokalita Zahrádky na 
údržbu zeleně 
-problematika stání na ul.Malinovského 
-zhodnocení průběhu sběrových sobot 
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Listopad 2002 
-jednání se ZD Unčovice ve věci přístupu 
mechanizací do lokality Dolansko 
-podepsání dalších smluv na akci Kanali-
zace Radíkov 
-vydání Zpravodaje 6/2002, novoročenky 
-problematika zajištění dovozů obědů pro 
starší občany 
-zpracování evidence majitelů chat 
v jednotlivých lokalitách v k.ú.Radíkov 
- -oprava místního rozhlasu 
 
 Plán jednání KM Č v roce 2003  
  
    20. ledna                 18,00 hod. 
    17. února                 18,00 hod. 

    17. března                19,00 hod. 
    14. dubna                 19,00 hod. 
    19. května                 20,00 hod. 
    16. června                 20,00 hod. 
    21. července             20,00 hod. 
    18. srpna                   20,00 hod. 
    15. září                      19,00 hod. 
    20. října                     19,00 hod. 
    24. listopadu             18,00 hod. 
    15. prosince              18,00 hod.        
 
            
Poznámka:  Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v daném termínu. 
Úvodní část  jednání  je  ve řejná.  
       Zápisy z jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěs-
ní skříňce pod lípou naproti   zastávky MHD.  

                                                                                                                 / zv /   
 
PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY, UKONČENÍ ODVOZU TKO Z CHATOVÝCH OBLASTÍ  
    Dne 12.10.2002 provedli místní hasiči sběr železného šrotu. Celkem se sebralo 7 910 kg 
železného šrotu. 
               Následující sobotu 
19.12.2002 se uskutečnila za 
velikého zájmu místních občanů, 
chalupářů a chatařů sběrová 
sobota, při které bylo odvezeno 
celkem 7 plných kontejnerů 
ostatního odpadu. Tentokráte byl 
odvoz plynulý, a tak se na 
všechny zájemce dostalo bez 
čekání.  
S koncem měsíce října byl taktéž 
ukončen odvoz komunálního 
odpadu z  pěti stanovišť 
v místních chatových oblastech. 
V celku lze hodnotit tuto akci jako úspěšnou, která zajisté přispěla k čistotě okolní přírody. 
Věříme, že se takto minimalizovalo nežádoucí odkládání odpadů především na lesní pozem-
ky. KMČ bude jednat s odborem životního prostředí o pokračování tohoto systému svozu 
odpadů i v roce 2003. 

/ zv /  
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA M ĚSTA OLOMOUCE 
       Městská část Radíkov byla součástí 5. volebního obvodu jako 86. volební okrsek. Bylo 
zde zaregistrováno 212 voličů, voleb se účastnilo  92 voličů, kteří odevzdali celkem 89 plat-
ných a 3 neplatné volební lístky. Voleb se účastnilo tedy 43,2 %  voličů, což je oproti minu-
lým obdobím pokles účasti. V našem okrsku odevzdali voliči hlasy takto: 
 
39,06  % ČSSD 
22,88  % KSČM 
16,69  % KDU-ČSL 
  7,08  % Olomouc 21 
   5,1   %  Strana zelených a Šance pro Olomouc 
   5,06 % ODS 
   1,9   % US-DEU 
   1,77 % Nezávislí 
   0,38 % Naděje a Hnutí občanské sebeobrany 
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         A jelikož se jednalo o volby komunální – tak jsme si volili své zástupce na radnici 
v Olomouci. A  bylo na nás, abychom se angažovali a svou účastí na volbách si vybrali od-
povědné zástupce, kteří budou hájit zájmy především okrajových částí města. Nové složení 
Zastupitelstva města Olomouce, Rady města Olomouce i vedení města je Vám zajisté zná-
mo  nejen z denního tisku, ale i z Radničních listů, které otiskly podrobné výsledky voleb.  
      A pokud jste si nevšimli, je členem ZMO i občan, který v této městské části žije, a to pan 
Ing.arch. Obenaus. 
       Pro přehled uvádíme, že za náš volební obvod č.5 (tedy kandidáti z hlasovacího lístku, 
který obdrželi naši občané) byli do Zastupitelstva zvoleni: Ing.Jaromír Czmero (ČSSD), Sta-
nislav Jeřábek (KSČM), RNDr. Ivan Kosatík (ODS), MUDr. Zdeněk Králík (Olomouc 21), 
Ing.Marek Lach (ODS), PaedDr. Miroslav Skácel (KSČM), RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-
ČSL), Mgr. Svatopluk Ščudlík (ČSSD), MUDr.Igor Tozzi (ODS).  
         Politické strany v mnohých případech budou rozhodovat i o složení KMČ. Na jednání 
RMO v 49.týdnu se projednával i materiál o statutu Komisí městských částí a postup obnovy 
KMČ. Jak se dotkne tento materiál naší KMČ, nelze v současné době usoudit.  

/ zv /  
 
JE ČAS SI STANOVIT CÍLE PRO DALŠÍ  VOLEBNÍ OBDOBÍ 2003- 2006 
       Ať už je složení místní KMČ v dalším období jakékoliv, prioritním cílem by mělo být pro 
městskou část Radíkov prosazení  realizace finančně náročné investiční akce Kanalizace 
Radíkov v investičním plánu města Olomouce. Příprava se přece jen malými krůčky posouvá 
vpřed, a tak by ve vedení města mělo padnout zásadní rozhodnutí. Trochu nás všechny zde 
v Radíkově (ale asi  i v jiných okrajových částech) děsí investice typu přednádražní prostor, 
tř.Míru, rekonstrukce objektu Hynaisova ul. apod., které z ročního objemu odčerpávají  ne-
malé prostředky. Co udělá město pro okrajové části, o tom se zatím mnoho v tisku nepíše. 
Pokud tisk se o infrastruktuře okrajových částí nezmiňuje, neměli by zapomenout nově zvo-
lení zastupitelé, že i zde žijí lidé, kteří chtějí mít na prahu nového tisíciletí  vyřešenu proble-
matiku odpadních vod (to, co je v jiné části města již 50 let samozřejmostí a mnozí občané i 
zastupitelé si tento existující problém ani nepřipouští) a uvědomit si, že i občané Radíkova  
patří ke stotisícovému městu Olomouc. 
       Realizace této akce podmiňuje i provedení konečných úprav místních komunikací, do-
končení sportoviště a další záměry.  
                                                                                                                 / zv /  
 
DO ČEHO VLOŽILA KM Č Č.21 FINANČNÍ PROSTŘEDKY PŘIDĚLENÉ NA ROK 2002  
 
Prostředky přidělené na rok 2002 (ve výši 180 000,-Kč) byly po řádném projednání a schvá-
lení na jednotlivých jednáních KMČ č.21 Olomouc-Radíkov  čerpány takto: 
 
Dodání garnýží do kancelá ře KMČ                                               2 200,- Kč 
Vydávání zpravodaje, novoro čenky                                           15 0 00,- Kč  
Příspěvek na oslavy 110 let SDH a 742 let obce Radíkova      70 014,- Kč 
Oprava chodník ů                                                                         69 888,- Kč 
Oprava bu ňky na h řišti                                                                 5 500,- Kč 
Orienta ční plán Radíkova u TV (bude osazen na ja ře)              9 500,- Kč  
Oprava rozhlasu                                                                            5 980,- Kč 
Ostatní nákupy (post řik, nápl ň tiskárna)                                    1 917 ,- Kč 
 
Předpokládáme, že i v roce 2003 obdržíme  finanční prostředky, a tak se na vás  obracíme s žádostí o 
předložení návrhů na „investování“ do věcí veřejných, a to především do majetku města 
resp.organizací, které spravují městský majetek. Návrhy předložte do 15.1.2003 nejlépe do schránky 
na objektu KMČ  

                             / zv /  
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Víte, že . . . .  
 .......... o víkendu ze 7. na 8. prosince do-
šlo ke vloupání celkem do 10 chat 
v katastru Radíkova, a to v lokalitě na ul. 
Přehradní…… 

……..u Křížkova doubku byla osazena 
tabule, dle které je tato dominanta krajiny 

vyhlášena památným stromem… 
……..i když byl ukončen svoz TKO 
z chatových lokalit k 1.11.2002, přesto se 
občas i v předvánoční čas najde někdo 
méně chápavý, který odloží odpad na 
sběrné místo, z něhož byl svoz ukončen k 
31.10.2002….. 
……..opětovně se večer 5. prosince 
v lokalitě Radíkova pohyboval Mikuláš 
s čertem a hodným dětem naděloval, ty 
méně poslušné pokáral. Bohužel obnove-
ná tradice mikulášských nadílek v místní 
hospodě, na které navazovala mikulášská 
zábava pro dospělé, opět zanikl………… 
…….změna jízdního řádu, která vstoupila 
v platnost 15.12.2002 přispěje ke zlepšení 
spojení Radíkova s centrem Olomouce. 
Spoj s odjezdem z Olomouce v 18,25 
hod.zajíždí do Radíkova, 90-ti minutové 
intervaly byly zkráceny na cca 60 mi-
nut…….… 

…….dne 2.listopadu se uskutečnil 1. roč-
ník Hubertovy jízdy. Současně v areálu 
chaty Pod věží proběhla chovatelská akce 
majitelů plemene Bernský salašnický pes. 
Obě akce doprovázelo bohužel chladné, 
mlhavé a deštivé podzimní počasí……. 
 
……….TSMO sdělují, že svoz TKO ne-
probíhá pouze dne 1.1. Sběrové dvory 

budou přes vánoční a novoroční svátky 
uzavřeny……. 
……….radíkovští hasiči uspořádali zdařilý 
zájezd do hasičského muzea a na farmu 
Boleslava Polívky do Olšan. Vydařil se i 
country večer v místním hostinci……  

…….. naše KMČ i přes urgenci se nedo-
čkala písemné odpovědi odboru dopravy 
Magistrátu města Olomouce na požada-
vek provedení oprav místních komunikací 
a opravy zastávky IDOS – výstup zde 
v Radíkově.…… 

……… radíkovští hasiči spolu se zástupci 
ostatních Sborů dobrovolných hasičů, kteří 
působí na území města Olomouce, pře-
vzali v závěru října 2002 z rukou primátora 
Ing.Tesaříka při slavnostním nástupu před 
radnicí nové kalové motorové čerpadlo a 
další vybavení pro své vozidlo. Ukázka 
techniky, malá soutěž mezi SDH před rad-
nicí, do které se zapojil i primátor, byla 

pěkným zpestřením jinak nevlídného a 
chladného sobotního dopoledne ……… 

..……….v roce 2003 zahajuje cyklistický 
Závod míru v Olomouci. Úvodní etapa, 
která vede okolím Olomouce zavede cyk-
listy i na Svatý Kopeček, kde bude i hor-
ská prémie. Tolik informace z tisku …….. 

……… po teplém listopadu nastoupil 
s krutými mrazy prosinec. Mrazivé sluneč-
né dny byly zajisté vítanější než sychravý 
a nevlídný listopad. Co jsme za plyn 
v listopadu ušetřili, to se v prosinci zajisté 
protopí. Nutno ale konstatovat, že plynofi-
kace přispěla k čistotě ovzduší v tom na-
šem dolíčku……..   
                                              / zv /                                                                                
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Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  

v prosinci  
Večeřa Jindřich, Pilipová Eva, Švecová Květoslava, Stře-
láková Anna 
v lednu  
Hanousková Jitka, Uhlířová Anna, Procházková 
Bohuslava, Šnajdrová Marie, Pospíšil Oldřich 
v únoru  
Střelák Zdeněk, Adlerová Jiřina, Šubrt Stanislav, 
Doc.PhDr.Frank Karel Csc, Sedláčková Miluška, Šubrtová 
Božena, Pospíšilová Anežka, Schwarzová Marie 
Všem oslavenc ům přejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v 
dalším život ě.   
 Pozn.  : KM Č č.  21 sleduje narozeniny pouze  ob čanů starších 60 
- ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i d ůchodce, kte ří žijí v blízkém 
Domov ě důchodc ů nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
                                                                     / zv /   
 

Upozorn ění:  
 

1)  Provoz místní pobočky okr. knihovny je 
každou neděli od 9 - 11 hod. 

2)  ZMĚNA: úřední hodiny detašovaného pracoviště ÚMO jsou každou 
středu od 12,00 –16,00 hod.  Telefon  585385 296. Využijte služeb 
tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na „Magistrát“. Od 
pana Schwarze se vám dostane odborné rady i příslušných for-
mulářů.  

3)  Pro vaši pot řebu si lze zde ov ěřit i r ůzné doklady, rodné listy, 
notá řské zápisy, kupní smlouvy, vysv ědčení apod.  

4)  Rozvoz plynu : 4.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22 .5. 2003, další informace budou na 
vývěsce. Prázdné lahve a peníze sbírá den předem:  p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmano-
vé. 

 
5) Zima je tady – informace k zimní údržb ě místních komunikací  
     Opětovně se obracíme na ty naše občany, kteří k parkování využívají veřejných komuni-
kací, aby v době, kdy se uklízí sníh a probíhá odvoz TKO, neparkovali zejména v zúžených 
úsecích. Pracovníci zimní údržby i TSMO a.s. odmítají oprávněně projíždět kolem parkujících 
aut, neboť hrozí poškození vozidel. Ostatní občané se pak na KMČ obrací se stížnostmi na 
neprovádění svozu komunálního odpadu i zimní údržby. Buďte ohleduplní ke svým souse-
dům.     
6) Technický odbor informuje obyvatele m ěsta Olomouce:  

VVAARROOVVÁÁNNÍÍ    OOBBYYVVAATTEELLSSTTVVAA    PPŘŘII    MMIIMMOOŘŘÁÁDDNNÉÉ    UUDDÁÁLLOOSSTTII  
PPRROOSSTTŘŘEEDDNNIICCTTVVÍÍMM    VVAARROOVVNNÉÉHHOO    IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍHHOO    SSYYSSTTÉÉMMUU 

 

 
kolísavý tón - 140 vteřin 

 
 

 

 

O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI BUDETE INFORMOVÁNI ZVUKOVÝM SIGNÁLEM 
SIRÉNY "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"  (KOLÍSAVÝ TÓN V DÉLCE TRVÁNÍ 140 VTE ŘIN, 
DOPLNĚNÝ HLASOVÝMI ZPRÁVAMI): 
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Varianty hlasových zpráv, které mohou následovat 

po zvukovém signálu sirény: 
 

1. Zpráva č. 1 "Zkouška sirén":  
GONG "Zkouška sirén! Zkouška sirén! Zkouška sirén! Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška 
sirén! Zkouška sirén!" GONG  

2. Zpráva č. 2 "Všeobecná výstraha": 
GONG " Všeobecná výstraha! Všeobecná výstraha! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, tele-
vize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha!" GONG 

3. Zpráva č. 3 "Nebezpečí zátopové vlny": 
GONG " Nebezpečí zátopové vlny! Ohrožení zátopovou vlnou! Sledujte vysílání Českého 
rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny!" GONG 

4. Zpráva č. 4 "Chemická havárie":  
GONG "Chemická havárie! Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 
televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie! "GONG 

5. Zpráva č. 5 "Radiační havárie":  
GONG "Radiační havárie! Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého 
rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie!" GONG 

 

     
8) Valná hromada Sboru dobrovolných hasi čů se uskute ční v sobotu dne 21.12.2002 v 
9,30 hod. v místním hostinci.  
 
9) Severomoravská energetika sd ěluje, že od 16.12.2002 je kontaktní st ředisko 
z Horního nám ěstí p řestěhováno do nového mrakodrapu p řed nádražím ČD – 4.patro.  
 
                                                                                                                     / zv /           

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje:  
Důchodci z Radíkova se dále pravidelně scházejí v teple místní 
klubovny, a to každou středu od 15,00 hod. Dne 9.10. se 
uskutečnila přednáška pana Dohnala ze Svazu zahrádkářů 
z Olomouce na téma zazimování zahrad. O týden později mezi 
nás zavítala příslušnice Policie ČR nadstr.Vlachová Marta a 

v besedě pohovořila o ochraně majetku 
seniorů a o bezpečnosti silničního provozu.. 
Dne 23.10. oslavil s námi své 70-té 
narozeniny pan Josef Uhlíř. 

Odbor soc.zabezpečení uspořádal dne 
24.10. pro KD Olomouc „Ples seniorů 
v Nemilanech“.  Přítomné přivítala živá hud-
ba, možnost si zatančit i občerstvení. Dne 
27.11. nám MUDr.Bača nastínil jak předchá-
zet mozkovým příhodám. V našem klubu se 
byli podívat i zájemci z Lošova, kde se zalo-

Dále je používán signál „POŽÁRNÍ POPLACH“, sloužící pro svolání hasičů.  
( Přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty doplněný možnou hlasovou zprávou: GONG  
„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlá-
šen požární poplach, požární poplach“. GONG.) 
 

PRAVIDELNÉ ZKOUŠKY SIRÉN JSOU PROVÁD ĚNY  
KAŽDOU 1. STŘEDU V MĚSÍCI 
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založení klubu seniorů očekává v roce 2003. 

       Naposledy v letošním roce se na předvánočním posezení sešli v místním KD  senioři, 
aby jednak zhodnotili rok 2002 a současně spřádali plány na rok 2003. Přítomna byla i 
Mgr.Telcová z Magistrátu města Olomouce a předseda KMČ Ing.Zvěřina. 

Bližší informace o naši činnosti sdělí pan Schwarz. Přijďte i vy v době dlouhých zimních ve-
čerů mezi své známe si popovídat a také se něco zajímavého dozvědět. 
                                                                                                                               / jsch/  

Sport  
 
Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov  zakončil 
podzimní část  svého  působení  ve II. lize prohrou. Postavení mužstva na 
11. místě není příliš uspokojivé. Vedení mužstva věří v odpovědný přístup 
všech k jarní části ligy a v to, že mužstvo se vymaní z konce tabulky a 
v lize se udrží. Pravidelné tréninky probíhají každou středu v Hejčíně na 
hale.  
Na poslední utkání podzimu nastoupil do branky Filip Hudec. Věříme, že 

zkušenost Pavla Hudce a pružnost jeho syna Filipa budou pro mužstvo přínosem. 
 

ROZPIS UTKÁNÍ II. LIGY 
DATUM 
UTKÁNÍ DOMÁCÍ HOSTÉ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 2002 

VÝSLEDEK JARO 
2003 

30.8. Radíkov Věznice Olomouc 2 : 4  
7.9. SK Kopeček Radíkov 0 : 2  
13.9. Radíkov Galatasaray 2 : 3  
20.9. Mapros Hammers Radíkov 2 : 1  
27.9. Radíkov M Contakt 3 : 2  
4.10. Porfin Chválkovice Radíkov 3 : 2  

11.10. Radíkov RK Dachi 2 : 2  
18.10. Veterán Hlubočky Radíkov 0 : 0  
25.10. Radíkov Magistrát MO 6 : 1  
28.10. FC Literpool Radíkov 2 : 0  
9.11. Radíkov Dědečci 3 : 3  

16.11. Draci A  Radíkov 7 : 2  
23.11. Radíkov Pergola 1 : 2  

 
   Vedení mužstva přeje všem hráčům veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Do nového roku 
2003 hodně branek v síti soupeřů a všem pevné zdraví. 
                                                                                                                    /mn/  

 INZERCE 
Rekreační st ředisko Radíkov – chata „Pod v ěží“  
 
nabízí:  ubytování, stravování, svatební hostiny, různé oslavy, letní tábory, školy v přírodě 
Kontakt:  Ing.Lorencová:  585385040     mobil 60658 0163                
                                                                                                                  / lo /                                                                                                                                                  

Vedoucí prodejny paní Zabloudilová vás všechny zve 
k předvánočním a silvestrovským nákupům. Zboží je 
dostatek a zajisté si vyberete.  

 
Prodejní doba je v záv ěru roku upravena takto:  
Pond ělí  23.12.      7,30 – 16,30 hod.                            Sobota   28.12.      7,30 – 11,00 hod. 
Úterý      24.12.      7,30 – 10,00 hod.                            Pond ělí  30.12.      7,30 – 16,30 hod. 
Středa    25.12.       ZAVŘENO                                     Úterý      31.12.       7,30 – 11,00 hod. 
Čtvrtek   26.12.       ZAV ŘENO                                     Středa      1.1.         ZAVŘENO  
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Pátek      27.12.      7,30 – 16,30 hod.                           Čtvrtek     1.2.         7,30 – 16,30 hod. 
                                                                                                                               /za/                                                                                                                                             
Místní hostinec vás zve  
Na sváteční posezení, příjemné pobavení u pivečka či vínečka, jídla a písničky se těší „Hos-
tinec U pana Vacka“ 
Otvíráme – zavíráme v těchto dnech: 
24.12.         11,00 – 15,00 (20,30-01,00) hod.           30.12.        14,00 – 22,00 hod. 
25.12. 11,00 – 22,00 hod.                                 31.12.        11,00 – 18,00 hod.   
26.12. 11,00 – 22,00 hod.                                   1.1.          11,00 – 22,00 hod. 
27.12. 11,00 – 22,00 hod.                                   2.1.          14,00 – 22,00 hod.  
28.12. 11,00 – 22,00 hod.                                   3.1.          14,00 – 22,00 hod.  
29.12.          14,00 – 22,00 hod.                                   4.1.          11,00 – 22,00 hod.     
 
Těšíme se na Vás již dnes !!                                                                                          /va/ 
 

Zámečnictví Zden ěk Pospíšil  

ul. Pujmanové 9, Radíkov nabízí:                                                                                             
zámečnické, svá řečské, instalatérské, topená řské, brusi čské i jiné práce od železa a 
opravy  
                                                                                                            / zp/                                                                                                                

 

Z HISTORIE  A  KRONIKY  OBCE  RADÍKOVA ……..  
 
Poznámka: Upozorňujeme, že tyto výpisy jsou převzaty bez úprav z kroniky, která odráží danou  
dobu z pohledu kronikáře a tehdejší politické situace.   
 

OBECNÍ KRONIKA ZAZNAMENALA: 

ROK 1959 

ZVÝŠENÁ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ 
Dne 7.3. ráno ohlásil Čsl. rozhlas, že začínajíce 8. března zlevňují se ceny různého zboží. 
Jsou to především potraviny, dále textil, obuv a různé jiné zboží. Tak například zlevňuje se 
máslo, které stálo dříve 1 kg  - 42,- Kčs, stojí dnes po zlevnění 38,- Kčs. Taktéž sádlo zlev-
ňuje se 1 kg o 4,- Kčs, cukr o 1,60 Kčs atd.  Dále se zvyšují příplatky na každé třetí dítě a 
upravují se nejnižší důchody. Nejnižší starobní důchod činí od dubna 400,- Kčs. Starodů-
chodcům, to značí těm, kteří odešli do důchodu před 1. lednem r. 1957 a jejichž důchod ne-
dosahuje částku 600,- Kčs měsíčně, bude důchod zvýšen od 1.dubna. Šetření  životních 
poměrů a návrh na zvýšení důchodů provádí v prvé řadě MNV. dále ustanovené k tomu ko-
mise a v továrnách ROH. 
Po vyšetření byly v naší vesnici zvýšeny starodůchodcům důchody o 50 – 70,- Kčs měsíčně. 
Je zde sice ještě velký rozdíl mezi těmi, kteří odchází dnes do důchodu s platem 800 až  
1200,- Kčs měsíčně a těmi, kteří pracovali v továrně 40 až 50 roků a odešli do důchodu před 
6 lety a mají dnes i s přídavkem 500,- Kčs měsíčně. Věříme, že v příštích letech naše vláda 
tyto veliké rozdíly urovná. 
 
RÚZNÉ 
V naší obci je Sbor požární ochrany, Spolek Československého červeného kříže, Svaz mlá-
deže, odbočka Československo-sovětského přátelství. Požární sbor je dobře vyzbrojen, veli-
telem t.č. Jan Bednář. V obci se opravuje obecní rybník tak, že sbor bude míti dostatek vody. 
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Vánoce p řicházejí  
     Základním  atributem Vánoc je především stromeček. Také děti se na něj velmi těší a 
nemohou se dočkat, jak ho ten Ježíšek letos ustrojí a jestli na něm budou svítit světýlka.  

     Jak  ale vybrat ten pravý, aby měli všichni krásné Vánoce? Především by měl být živý, 
protože Vánoce musí vonět nejen cukrovím a plamínky svíček, ale také lesem a pryskyřicí.  
A jestli bude v pokoji stát borovička nebo smrček, či cokoliv jiného, na tom už tak moc nezá-
leží. Nemusí mít ani obří rozměry, stačí, když se bude líbit. Důležité je, vejdou-li se pod něj 
všechny dárky. Ani zdobení čokoládovými dobrotami a přeplácávání haldou různobarevných 
ozdob všech tvarů a velikostí není zapotřebí. Dětem se přece bude líbit i kdyby byl plný třeba 
slaměných andílků, maličkých baněk a samozřejmě těch oblíbených světýlek. Jen pozor na 
pravé svíčky, dáváte-li je na pravou krásu, pamatujte, že opatrnosti není nikdy dost. Hlavně 
jsou-li naše děti malé a tudíž zvídavé a nenechavé. Nezapomeňte ani na dobrý plán, jak za-

chovat maximální utajení, neboť pro naše ratolesti jsou Vánoce přece jen nejkrásnějšími 
svátky v roce, tak proč jim brát jejich dětskou víru a fantazii. Vždyť je velmi krásné vidět jejich 
výrazy a nadšené pohledy, když se vše povede tak, jak má.  
       Nezapomínejme však na to, že  pravý význam Vánoc – ta nádhera zvyků, tradice, ta-
jemno, které je s nimi spjato, by nemělo být zasouváno za okázalost dárků a množství cuk-
roví. Vánoce přece neslavíme proto, abychom koupili dětem nové oblečení a spoustu hra-
ček. Vánoce mají zcela jinou úlohu, ale ta se nám už jaksi vytrácí z povědomí a nahrazujeme 
staré dobré Vánoce novými, svým způsobem o mnoho chudšími, a to je škoda. 
 

Tak šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2003 hodn ě zdraví a spokojenosti 
přeje Komise m ěstské části č.21 Olomouc - Radíkov 
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