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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

 
 

 Zimní cesta lesem za sluncem….. 
 

 

 
Vánoce na Horním náměstí 
 

 
 
 

 
 

    

Nastává čas svátků vánočních            Nastává čas svátků vánočních            Nastává čas svátků vánočních            Nastává čas svátků vánočních            
a očekávání příchodu novéhoa očekávání příchodu novéhoa očekávání příchodu novéhoa očekávání příchodu nového    

 roku 2009 roku 2009 roku 2009 roku 2009    

 

 

                                                                                                  Radíkovská zima jak má být… (2005/2006) 
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

30.9.2008 - 56. RMO  
-majetkoprávní záležito-
sti 
-veřejné zakázky (nákup 
automobilů) 
-bytové záležitosti 
-rozpočtové změny 2008 
-omezení přístupu kami-
onů 
-kasárna Neředín 
-Sluňákov, smlouva o 
spolupráci 

-přednádražní prostor, dotace 100 mil.Kč z fon-
dů EÚ 
-rozpracování usnesení 12. ZMO z 15.9.2008 
-dislokace Magistrátu (Hálkova 20, Sokolská 19) 
-zahraniční služební cesty Subotica 
 
14.10.2008 – 57. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-smlouva o bezúplatném zřízení věcného bře-
mene (provozování kanalizace) na parcele 
č.473, 489,514/1 k.ú. Radíkov u Olomouce 
-veřejná zakázka výměna oken a oprava fasády 
Knihovna města Olomouce 
-rozpočtové změny 2008 
-koncept zadání nového územního plánu  
-ulice 8. května a 1. máje, povrch - dlažba 
-využití veřejné finanční podpory v r. 2007 u 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 
-Holický les – petice 
-Silvestr 2008 
 
4.11.2008 - 58. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-odchyt zvířat 
-východní tangenta 
-Sportovně společenské centrum Droždín 
-restaurace Fontána  
-změny jízdních řádů IDOS 
-audit investiční akce „Cyklostezka Chválkovice 
- Samotišky  
-přednádražní prostor, partnerská smlouva 
 
18.11.2008 – 59. RMO 
-petice občanů Park Řepčín 
-petice Dvorského ulice 
-veřejná zakázka na dodávku el.energie od 1.1. 
do 31.12.2009 
-rozpočtové změny 2008 
 

 
-střednědobý rozpočtový výhled 2009 - 2011 
 
26.11.2008 – 60. RMO 
-návrh rozpočtu SmOl. na rok 2009 
-veřejná zakázka, MŠ Nemilany 
-výboj cash – flow 
 
1.12.2008 – 61. RMO 
-kontrola usnesení RMO a ZMO 
 -majetkoprávní záležitosti (uzavření plánovací 
smlouvy na inž.sítě stavby „Prodloužení kanali-
zace a vodovodu do lokality „Suché louky Radí-
kov“) 
-rozpočtové změny 2008 
-vyhláška o poplatku za komunální odpad na rok 
2009 (částka 492,-Kč/os/rok) 
-zimní stadion, dofinancování příspěvku na pro-
voz 
-plavecký stadion, turniketový systém 
-parkoviště Hynaisova 
-parkoviště Sv.Kopeček (ZOO) 
-Rudolfova alej, inventarizace živočichů, biolo-
gické posouzení obnovy 
-IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
-projekt obnova zeleně Ústředního hřbitova 
Olomouc 
-pojmenování ulic 
-oprava figurek na orloji, finanční dar 
 
15.12.2008 – 13. ZMO 
-změna v RMO 
-rozpočtové změny r.2008 
-střednědobý rozpočtový výhled na roky 2009 -
2011 
-návrh rozpočtu SmOl na rok 2009 
-prodej domů 
-Aquapark Olomouc 
-pořízení souboru změn č.XX ÚPnSÚ Olomouc 
-aktualizace programu regenerace MPR 
OZV o poplatku za komunální odpad na rok 
2009 
-informace o činnosti kontrolního výboru 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov    
 
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, 
příp.pořízení kopie) na organizačním oddělení 
MmOl - 1.patro radnice dveře č.12 nebo na inter-
netových stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                          /zv/      
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc-Radíkov

 
Říjen 2008 (21.10.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-zajištění akce „pasportizace 
veřejné zeleně“ 
-jednání se zástupcem TSMO 

a.s. p. Zívalou, uplatnění požadavků na opravy 
komunikací, příprava na zimní období 
-informace k zahájení přípravy nového územ-
ního plánu města Olomouce 
-průzkum studentky Baťovy univerzity 
sl.Lorencové – bioodpad 
-dokončení plynofikace prodejny Hruška 
-úpravy osvětlení na základě stížností občana 
z ul. Lošovské 
-jednání u RD ul.Malinovského č.p.95 -
havarijní stav (svoláno stavebním úřadem) 
-stanovisko KMČ k prodeji parcely města č.134 
-žádost o prodloužení osvětlení ul.Lošovská 
-přeschválení rozpočtu KMČ na rok 2008 (do-
držení finančního objemu) 
-novoročenky 2009 
-situace s označováním nemovitostí, špatný 
stav 
 
Listopad 2008 (24.11.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-čerpání rozpočtu KMČ 
-parkování na parkovišti ve vztahu k ČSN 
-zajištění vánoční výzdoby 
-projednání námětů k uplatnění do nového 
územního plánu města Olomouce 
-stanovisko KMČ k pronájmu parcely č.751 k.ú. 
Radíkov u Olomouce 

-schůzka s městskou policií 27.11.2008, zajiš-
tění účasti 
-očekávané změny na lince č.11  
 
Prosinec 2008 (15.12.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-zhodnocení činnosti v r.2008 
-informace z jednání s nám.primátora JUDr. 
Majorem 
-plán jednání KMČ na rok 2009 
-informace z porady předsedů KMČ s primáto-
rem a vedením města 
 
Plán jednání KMČ v roce  2008    
19.ledna 19,00 hod. 
16.února 19,00 hod. 
16.března 19,00 hod. 
20.dubna 19,00 hod. 
18.května  19,00 hod. 
15.června 19,00 hod. 
20.července 19,00 hod. 
17.srpna 19,00 hod. 
21.září 19,00 hod. 
19.října 19,00 hod. 
16.listopadu 19,00 hod. 
14.prosince 19,00 hod. 
                               
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v  úvodní  část i  veře jné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD ná-
stup  v  Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  /zv/                                                                            

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY, TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
         Podzimní sběrové soboty a to jak 
sběr šrotu, který zajišťovali místní hasiči, 
tak i hlavní sběrová sobota 18.října 
pomohly většině místních občanů, 
chatařů i chalupářů  zbavit se ne-
potřebných věcí.  S koncem měsíce října 
byl ukončen taktéž svoz komunálního 
odpadu z 5-ti stanovišť v chatových 
lokalitách a svoz bioodpadu. Na 
požadavek občanů bylo KMČ zajištěno 
ještě jedno mimořádné pondělní 
přistavení kontejnerů na bioodpad 
koncem listopadu. I aktivity TSMO a.s. 
spolu s odborem ŽP Magistrátu v roce 
2008 pomalu končí a nastal čas 
hodnocení a hledání ekonomické cesty 

do budoucna r.2009.  
        2.12.2008 se sešli na oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí odboru ŽP Magistrá-
tu zástupci tohoto oddělení v čele s RNDr. Matzenauerovou, zástupci TSMO a.s. a zástupci vybraných 
KMČ (Radíkov, Lošov, Sv.Kopeček, Nový Svět, Chomoutov, Neředín, Droždín) za účelem výměny 
zkušeností i hledání řešení v oblasti nakládání s BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) pro 
rok 2009. To, že službu občané v Radíkově využívají, dokladuje i výtěžnost BRKO, která činí 74,7 
kg/os/rok, což je druhá největší ze sledovaných KMČ. Lepší to bylo jen v zóně nových RD v Neředíně, 
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kde byly nasazeny zkušebně provětrávané bionádoby. Bohužel kontejnerový sys-
tém svozu BRKO představuje nákladovost 8 829,- Kč/tunu sebraného bioodpadu, 
oproti nákladům na svoz odpadu z bionádob (zde jen 1 915,-Kč/tunu.). Je třeba 
hledat úspory, neboť dnes již skutečné roční náklady na svoz TKO občanů dosahují 
částky přes 700,- Kč/os/rok, přitom občan platí cca 492,- Kč/os/tok – r. 2009.  
Provětrávaná nádoba 240 l                                                                                                                       
 
Prezentován byl i výsledek průzkumu mezi 116 občany, chataři a chalupáři v Radí-
kově, který zajišťovala studentka Baťovy univerzity.  Studie potvrdila, že občané 
odpad třídí, vlastní kompost využívá 21% dotázaných, 82% dotázaných využívá 

centrální svoz a 98% je přesvědčených, že svoz bioodpadu přinesl zlepšení ŽP.   
        Průzkum taktéž ukázal, že dotázaní mají zájem i nové formy třídění bioodpadu, 58 občanů má 
zájem o provětrávanou nádobu se svozem 1x za 14 dnů a dalších 44 občanů má zájem o zahradní 
kompostér.  
         Definitivní řešení pro rok 2009 není stanoveno, ale vypadá to tak, že 
kontejnery by byly přistavovány pouze nárazově ( ořez stromů – jaro, léto, podzim) 
a jinak by občané využívali provětrávané nádoby nebo zahradní kompostéry. 
Odvoz provětrávaných nádob 240 l by měl započít od 04/2009.  
Jinak lze počítat s ukončením svozu vytříděných plastů ve žlutých pytlích od RD se 
začátkem r.2009 s tím, že pytle se budou moci odkládat k nádobám na stanovištích 
pro tříděný odpad.                                                                       Zahradní kompostér 
 
Bližší informace získáte:  Odbor životního prostředí MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Ing. Ra-
dim Plachý, 588 488 332, radim.plachy@mmol.cz  
                                                                                                               /zv/                  
V 6.ROČNÍKU SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU USPĚLA I 
ZÁSTUPKYNĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV 

Rada města Olomouce vyhlásila v letošním roce šestý ročník „Soutěže o nejkrásnější květinovou 
výzdobu v Olomouci“. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií.  
Celkem se soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu zúčastnilo 49 soutěžících, z nichž 4 soutěžili ve 
dvou kategoriích. Během letních měsíců byly přihlášené květinové výzdoby průběžně hodnoceny ko-
misí jmenovanou Radou města Olomouce a zdokumentovány pracovníky odboru životního prostředí. 
Cílem soutěže bylo podpořit zájem veřejnosti o tvorbu životního prostředí ve městě a zkrášlit naše 
město v době turistické sezóny. V kategorii bytové domy a sídlištní zástavba získal nejvíce bodů 
(196) pan David Piterák a obdržel 1 000,- Kč a poukaz pro dvě osoby na akci pořádanou VFO a.s. 

V kategorii historická zástavba se na prvním místě umístila Základní škola sv. Voršily v Aksamitově 
ul. s celkovým počtem 180 bodů. Získala 1 000,- Kč a poukaz pro dvě osoby na akci pořádanou VFO 
a.s. 

V kategorii rodinné domy se na prvním místě umístil pan Štefan Hricišín z Týnečku s celkovým po-
čtem 197 bodů. Získal 1 000,- Kč a poukaz pro dvě osoby na akci pořádanou VFO a.s. 

V kategorii předzahrádky se na prvním místě 
umístili nájemníci domu P. Přichystala č. 71 A z 
Nového Světa s celkovým počtem 193 bodů. 
Obdrželi 1000,- Kč a poukaz na vstupenky jarní Flora 
2008. 

Součet bodů u jednotlivých kritérií dal výsledné 
pořadí jednotlivých soutěžících. 

Absolutním vítězem soutěže se stal s celkovým 
počtem 197 bodů pan Štefan Hricišín, soutěžící v 
kategorii rodinné domy, který záplavou květů na 
svém rodinném domku zdobil vjezd do Týnečka a to 
po celou dobu soutěže. Jako vítěz letošního ročníku 
soutěže převzal finanční cenu v hodnotě 5 000,- Kč. 

Ocenění paní Marii Procházkové předává náměstkyně primátora Hana Kaštilová - Tesařová 
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Na celkovém druhém místě se 196 body se umístil pan David Piterák, který soutěžil v kategorii byto-
vé domy a sídlištní zástavba. Porotu nejvíce zaujal barevnou kombinací a bohatostí květů ve výzdobě 
balkónu, který byl ozdobou po celou dobu soutěže.  

Za své umístění obdržel finanční odměnu ve výši 4 000,- Kč. 

Na třetím místě s počtem 194 bodů se umístila paní Marie Procházková, soutěžící v kategorii rodin-
né domy, a jako odměnu za výzdobu oken svého domu obdržela finanční částku ve výši 3 000 Kč. 
Soutěžící na 4. až 10. místě byli odměněni částkou 1 000,- Kč. 

Pokud bude soutěž i v roce 2009, zapojte se i vy, ať máme Radíkov ještě krásnější. 
                                                                                                                                                                                         /zv/ 

 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY PŘIDĚLENÉ KMČ V ROCE 2008 JSME INVESTOVALI TAKTO.  
Čerpání prostředků přidělených místní KMČ proběhlo dle předem schváleného rozpočtu roku 
2008 na následujících akcích: 
- vydávání Zpravodaje, novoročenky                                                                                      13 900,-Kč 
-oprava chodníku na ul.Malinovského (zastávka MHD)                                                           7 316,-Kč   
-kontrolní rozbor vody (drogerie a porucha kabelu)                                                                 7 000,-Kč 
-rozhlas, drobné opravy                                                                                                             5 000,-Kč 
-odborný posudek (stromy na Horním hřišti)                                                                             3 500,-Kč 
-úprava rigolů ul.Zedníkova                                                                                                     80 500-Kč 
-oprava odvodňovacího žlabu ul.Na Pevnůstce - Zedníkova                                                  27 000,-Kč 
-jiné drobné opravy, nákup materiálu                                                                                         1 500,-Kč 
   Je před námi rok 2009 a lze očekávat, že ani rozpočet města roku 2009 na Komise městských částí 
nezapomene. Komise bude pečlivě zvažovat, kam finanční prostředky vložit. I občané Radíkova tímto 
mají možnost předložit své náměty na vhodné využití finančních prostředků. Jejich výši v současné 
době neznáme, ale kdo je připraven, tak…. 
                                                                                                                                                 /kmč/     

VANDALISMUS SE KMČ NELÍBÍ … 
  Již delší dobu se naše KMČ potýká s neustálou destrukcí nejen místní čekárny MHD, ale i s poško-
zováním dopravních značek, rozbíjením sklenic na hřišti za prodejnou apod. V rámci slavnostního 
ukončení výstavby kanalizace na požadavek KMČ zajistily TSMO a.s. i vymalování a obnovu nátěrů 
laviček v čekárně.  Vše vydrželo jen několik málo týdnů a započala destrukce (hry s míčem v čekárně 
- špinavé zdi, rozbité 3 skleněné výplně, řezání laviček, sprejerství a malování po zdech). Po dohodě 
s p.Ficem (pracovníkem TSMO a.s.) bylo 2x provedeno lokální přemalování) a obnoveno zasklení 
z prostředků KMČ. Bohužel již za dva dny byl všechen tmel vyrýpán. O nepořádku, rozbitých skleni-
cích a nutnosti téměř denně uklízet, nemluvě.      

     A tak se musíme takto veřejně zeptat, zda ví rodiče, co jejich děti dělají v podvečer, když 
nejsou doma a pohybují se na zdravém vzduchu po Radíkově ?  

     Žádáme vás, aby jste k ničení věcí společných nebyli lhostejní. Za to vám, kteří máte smysl pro 
pořádek, děkuje místní KMČ. 
                                                                                                                                                                      /kmč/                                                                                                       
REKONSTRUKCE UL. MALINOVSKÉHO SE DÁLE PŘIPRAVUJE K REALIZACI…….      
     V současné době dle sdělení hlavní inženýrky projektu Ing.Zajíčkové, se ke zpracovanému projek-
tu stavby „Malinovského - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ vyjadřují dotčené orgá-
ny státní správy a další účastníci chystaného stavebního řízení. Lze předpokládat, že během I/4 2009 
by mohlo být vydáno stavební povolení. RMO projednala na svém jednání dne 26.11.2008 návrh roz-
počtu Statutárního města Olomouce, jehož součástí je i plán investic pro rok 2009, který bude projed-
náván na ZMO dne 15.12.2008. KMČ č.21 Ol. - Radíkov maximálně usiluje o zajištění realizace této 
naší investice v roce 2009. K dané problematice proběhlo v pátek 5.12.2008 jednání předsedy KMČ 
Radíkov Ing.Zvěřiny s náměstkem primátora pro investice panem JUDr.Martinem Majorem. Dle sděle-
ní je v návaznosti i na čerpání finančních prostředků z různých eurofondů nutné zajistit dostatek vlast-
ních finančních zdrojů města.  Proto město počítá s půjčkou od vybrané banky v hodnotě cca 1,5 mld. 
Kč pro pokrytí očekávaných potřeb investičních prostředků na roky 2009 - 2011. Po zajištění finanč-
ních zdrojů na uvedené období se počítá v 04/2009 s přechválením rozpočtu města Olomouce na rok 
2009 a vykrytí i očekávané a slíbené investiční akce v Radíkově. Slova pana náměstka dala KMČ 
další ujištění, že se stavbou se v roce 2009 opravdu počítá.   
                                                                                                                                                                /zv/                                                                                                                                
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POČASÍ  
Září 2008 
Průměrná teplota 14,4 0C, což je proti dlouhodobému průměru odchylka 0,6 0C. Srážkově bylo září 

podprůměrné, jen 60 % normálu, napršelo 24 mm. Nejvíc za den napršelo 8 mm dne 7.9. Maximální 

teplota byla 30,5 0C dne 6.9. ve 13 hod a minimální 5 0C  28.9. v pět ráno. Jasných dnů bylo 6, zataže-

ných 9, srážkových 11, letních 8 (222 % normálu), tropický 1 (500 % normálu) s mlhou 1, s inverzemi 

9, s bouřkou 1. 

 

Říjen 2008 
Průměrná teplota 10,4 0C, což je proti dlouhodobému průměru odchylka 1,7 0C. Srážkově byl říjen 

podprůměrný, s 19 mm - jen 48 % normálu. Nejvíc za den napršelo dne 3.10.  a to 6 mm. Maximální 

teplota byla 21. 0C dne 30.10. ve 13 hod. a minimální - 0,1  0C  26.10. ve čtyři ráno. Jasné dny byly 2, 

zatažených 14, srážkových 11, mrazový 1, s mlhou 11, se silným větrem 2, s inverzemi13. Teplotně 

byl měsíc nad normálem. 
 

Listopad 2008 
Průměrná teplota 6,8 0C, odchylka o 3,4 0C od normálu. Napršelo 25 mm, to je 60 % normálu. Nejvíc 

napršelo 21.11. celkem 5 mm. Maximální teplota byla 5.11. ve 14 hod. 22 0C a minimální – 4,4 0C  

18.11.v sedm ráno. Jasný den nebyl žádný, zatažených 13, srážkových 15, mrazových 7, s mlhou 5, 

větrné 5, se souvislou sněhovou pokrývkou 5, s inverzemi 4. Teplotně byl měsíc výrazně nad normá-

lem, nepřekonal ale průměrnou teplotu z roku 2006, kdy byla 7,1 0C. Nebyl ovšem výjimkou v již 

tradičním mnohaletém schématu – „v polovině měsíce asi týden mrzne a napadne sníh.“  

 
                                                                                                                                                                /jb/ 

Víte, že . . . .  
……….se změnou jízdního řádu v polovině 
prosince 2008 dojde také ke zlepšení do-
pravní obslužnosti městské části Radíkov. 
Ráno bude odjíždět nový spoj v 7,10 hod. a to 
z důvodů zajištění včasného přesunu žáků do 
škol ve středu Olomouce. Večer pak bude 
zaveden spoj s odjezdem od hl. nádraží 
v 20,45 hod. a 21,45 hod., který bude zajíždět 
jako všechny večerní spoje do Radíkova i Lo-
šova. Občané toto vylepšené spojení s měs-
tem zajisté uvítají….. 
……..dne 16.října došlo k požáru chaty v loka-
litě Na Suchých loukách. Zasahovali hasičské 
vozy KHZS z Olomouce, Velké Bystřice i míst-
ní hasiči. Požár chatu téměř celou zničil. 
Podrobněji ve zprávách SDH Radíkov …….. 
……zloději koní dorazili i do Radíkova. Z volně 
přístupné ohrady nad Radíkovem zmizel  
10.11.2008 kůň. Zvíře za 40 tisíc korun bylo s 
největší pravděpodobností ukradeno. "Kůň 
zmizel z volně přístupné ohrady, která se na-
chází na pastvině u lesa v Radíkově. Slyší na 
jméno Kyberit," uvedla policejní mluvčí Jitka 
Dolejšová. Majitel podle ní využíval koně k 
rekreačním účelům. Dle posledních informací 
po veliké pátrací akci mezi přáteli koní se koník 
našel v Penčicích, kam byl prodán. To, jak to 
bylo legální zajisté Policie ČR posoudí….. 
………již podruhé se v pořadu ostravského 
televizního studia „Chalupa je hra“, který byl 
vysílán v podvečer 11.listopadu 2008, objevil 
velmi zajímavý dokument z Radíkova. Tento-
kráte se jednalo o stavbu atypických překrás-

ných krbových kamen v rodinném domku na 
ulici Zedníkova kamnářem z Maďarska. Kdo 
jste pořad neviděli, lze jej zhlédnout na interne-
tu z archívu ČT. Stojí to opravdu za to. Pořad 
byl doplněn záběry z TV vysílače nad Radíko-
vem a dále záběry a rozhovorem 
s Ing.Lorencem o koních, ježdění i  rozhovo-
rem s paní Ježkovou o hypoterapii provozova-
né s hendikepovanými dětmi v areálu RS chata 
Pod věží……   
………po kratší odmlce uspořádal JK Stáj 

Omega Radíkov o.s. v sobotu 18.října 2008 již 
VI. ročník Hubertovy jízdy jako loučení s 
jezdeckou sezonou 2008. Účastníky přivítalo 
vlídné slunečné podzimní počasí. Po presen-
taci a slavnostním nástupu se jezdci vydali na 
projížďku okolím. Následovaly soutěže ve ská-
kání  v prostoru lokality Pod Bořím a akce byla 
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ukončena večer v místním hostinci U Pulce 
……   
………ve druhé polovině roku 2008 vyšla 
drobná knižní publikace od autora Jána Kadle-
ce „Olomoucká předměstí a jejich drobné 
památky“. Knihu vydalo nakladatelství Perili-
um. Možná si vzpomínáte, že autor této knihy 
po několik roků pořádal v různých městských 
částech (i v Radíkově) pravidelné vycházky pro 
zájemce spojené s odborným výkladem zamě-
řeným na tyto drobné památky. V publikaci 
nejsou opomenuty ani místní (radíkovské) 
drobné památky dokumentované na pěti strán-
kách (je např. pečeť obce Radíkov, římskoka-
tolická zvonice, zvonice církve československé 

husitské, kamenné kříže i boží muka nad Ra-
díkovem). Kdo má rád i drobné památky 
v okolí a rád se poučí, můžeme knihu vřele 
doporučit……. 
……….při řešení parkování na Sv.Kopečku se 
počítá s rozšířením parkoviště u ZOO. Jeho 
napojení by mělo jít mimo ul. Darwinova a to 
možná někde  z místní komunikace do Radí-
kova směrem vlevo. Řešení se hledá a tak 
uvidíme…..  

                                                                /zv/ 

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ : 
                                 

Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Jarmila 
Odstrčilová, Anna Střelková 
 
Leden:  Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Anna Uhlířová, 
Vladislav Langer 
 
Únor:  Zdeněk Střelák, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr.Karel Frank CSc, Vlasta 
Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová 
 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.   
 Pozn.  : KMČ č.  21 sleduje narozeniny pouze  starších občanů. Do seznamu 
jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu 
v Olomouci - Chválkovicích.                                                                                                                                              
 

                                                                                                                    
Sdělení občanům: 

                                                                                                                

Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. 
Tel. 585385 296.  Na pracovišti lze provádět i ověřování do-
kladů.     

                                                                                                                                            
1)  Zimní období již nastalo. TSMO a.s. na požadavek KMČ dosadily celkem 8 nádob s posypovým 

materiálem, který si mohou brát i občané pro zajištění údržby chodníků přilehlých 
k nemovitostem. Nezapomínejte na své povinnosti.  

2)  Třiďte odpad, využívejte možnosti, které nabízí TSMO a.s. Důsledným tříděním přímo u 
zdroje šetříte náklady z rozpočtu TSMO a.s. a SmOl. 

3)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 3 počítače) 
     Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  

Po 13:00 - 17:00 
Út 8:00 -12:00 / 13:00 -17:00 
Čt 13:00 - 17:00 
Pá 13:00 - 17:00 

4)  Výzva radíkovským fotoamatérům i profesionálům 
Obracíme se na všechny občany, chataře i chalupáře s žádostí o poskytnutí fotografií (nejlépe 
z digitálního fotoaparátu) se zimním motivem Radíkova, neobvyklé zimní pohledy, umělecké zá-
běry, které charakterizují Radíkov a daly by se použít jako novoročenka pro rok 2010 a roky další. 
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Fotoarchív po dvou zimách bez sněhu je vyčerpán a tak je třeba archív doplnit. Vydejte se na 
zimní procházku a hledejte romantické pohledy. KMČ se těší i na vaše záběry.   
5) Na vaši návštěvu se i nadále těší i v tento zimní čas místní knihovna s paní Večeřovou.    

 
                                                                                                                                                                 /zv/ 

Městská policie je tu pro vás:   
 

Parkování motorových vozidel před vjezdem na pozemní komunikaci. 
         Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. 
smí řidič mimo jiné zastavit a stát podle §25 odst.1 písmeno a) jen vpravo ve 
směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné po-
zemní komunikaci vpravo i vlevo. Pokud řidič zastaví a stojí před vjezdem na 
pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo 
pozemní komunikaci, svým jednáním porušuje §27 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a tím se dopouští přestupku podle §22 odst.1 

písmeno l zákona o přestupcích. I vjezd do garáže je komunikace, proto platí, že vozidlo musí stát 
vpravo ve směru jízdy, jak jsme již uváděli v § 
25 odst.1a a dále musí splňovat § 25 odst. 3 
volný pruh 3m vše dle zákona č. 361/2000Sb. 
Za předpokladu, že strážník řidiče zastihne v 
blízkosti vozidla je oprávněn takový přestupek 
projednat na místě v blokovém řízení pokutou 
do 2 000,- Kč.  
         V případě nerespektování povoleného 
stání může vozidlo stojící před vjezdem za 
určitých okolností tvořit překážku silničního 
provozu. Strážník obecní policie nebo 
policista je oprávněn rozhodnout o jeho                    
odstranění (odtažení) na náklady 
provozovatele. 
         Pokud nebude možno zjistit osobu, která 
vozidlo na místě zanechala, nebo nebylo - li 

vozidlo odstraněno, strážník podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích oznámí příslušnému správnímu orgánu s doloženými důvody a důkazy.                   
         Obdobě lze postupovat např. v případě, že řidič užije k stání chodník podle §53 odst. 2 zákona o 
provozu na pozemních komunikacích. Jiní účastníci než chodci nesmí chodník nebo stezku pro 
chodce užívat.  
Poznámka: Pořídit Městskou policií  ilustrační foto k nevhodnému parkování není v Radíkově problém 
                                                                                                                                  Lenka Prošková 
                                                                                                                      vedoucí PIS a tisková mluvčí M

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
 

 

Příznivé 
počasí 
babího 

léta jsme 
využili na 

pěší procházku do Lošova. Měsíc říjen jsme 
zahájili návštěvou ZOO na Sv.Kopečku, kde 
nám magistrát města Olomouce všem 
umožnil bezplatný vstup ve dnech 1.a 
2.října. Další týden byla podzimní Flora 
Olomouc, které se pravidelně účastní 
většina našich členů. 15.října část našich 
členů navštívila výstavu v Domě armády 
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v Olomouci, která mapovala 90 let československé státnosti. Ve stejný týden jsme byli v kině Metropol 
na zajímavém promítání filmu o Havajských ostrovech. Autor dokumentu – cestovatel Leoš Šimáček 
se svou rodinou procestoval největší havajské ostrovy a osobně komentoval každý obrázek. V říjnu 
tradičně pořádá Magistrát města Olomouce tanečky pro seniory ve Slavoníně. Ani zástupci našeho 
klubu seniorů nemohli chybět. V pohodové atmosféře se všichni přítomní dobře bavili.  

      V restauraci Archa u ZOO Olomouc na Sv.Kopečku se začaly pořádat zajímavé koncerty za účasti 
našich slavných zpěváků. Byli jsme na koncertě s Naďou Urbánkovou a Pavlem Bobkem. Zpívali 
známé písničky, které si pamatujeme z našeho mládí (a ty jsou pro nás srdeční záležitostí), ale i ty z 
novější  tvorby. V divadle jsme zhlédli představení „Na tý louce zelený“, The Beatles“ a „Edit – vrabčák 
z předměstí“. V prosinci se chystáme na vánoční koncert orchestru Václava Hybše. V klubu taktéž 
s námi oslavila své životní jubileum paní Burešová. Členové amatérského filmu ze Slavonína nám 
promítli několik krátkých filmů o přírodě. Všem se nám to moc líbilo. Koncem listopadu pořádal Klub 
žen v Samotiškách vánoční výstavu. Bylo se na co koukat a výstavka byla i pro nás inspirací jak na-
zdobit naše příbytky a zpestřit tak vánoční svátky sobě i svým blízkým. 

      Vedení Klubu seniorů chce oslovit nejen své členy, ale i členy KMČ a ostatní obyvatele 
Radíkova a popřát tímto vskutku pěkný a klidný adventní čas a spokojené a šťastné svát-
ky vánoční – nejkrásnější svátky v roce. Do nového roku 2009 pak hodně zdraví, sil a 
šťastné žití v naší stále pěknější městské části. 

                                                                                                                                                /fp,ar/                                                                                                                                                                              

 „Co jste hasiči, co jste dělali (oslavovali, soutěžili, školili se, sportovali, 
ale byli i na ostrém zásahu) …….“  

• 20.9.2008 - Účast na soutěži v Černovíře, přítomno 5 družstev, celkově 4. místo. Podrob-
nosti zaznamenává jen místní kronika SDH Olomouc – Radíkov. 

• Sběr starého železa 4.10.2008. Sběru se zúčastnili - Č.Prudký, M.Nemrava, K.Morbitzer, 
I.Hanzlík, T.Řezníček, M.Titz st., M.Titz ml., P.Hudec, T.Hudec a P.Bernard. Jako řidič nám opět 
pomohl Fana Johanes z Posluchova. Ze dvou přistavených kontejnerů se podařilo naplnit jen je-
den, a to ze ¾ a tak ani výnos z akce při nízkých cenách kvůli světové recesi nelze očekávat ni-
jak veliký. Závěrečné zhodnocení akce proběhlo v místním hostinci, kde jsme projednali i akce, 
které nás čekají do konce roku 2008… 

•  Drakyáda 2008. V neděli 12. října 
2008 proběhla oblíbená podzimní akce 
pro děti a dospělé DRAKYÁDA. Burčák 
od kamarádů z Kobylí tentokrát dovezli 
K.Morbitzer a I.Hanzlík. Na účely 
časomíry bylo připraveno celých 20 litrů. 
Tak už scházeli jen kelímky,které donesl 
po 15 hodině velitel Č.Prudký. Byl rázem 
vesele přivítán skupinkou 20 natěšených 
závodníků pod Doubkem. Na louce už 
probíhaly zkušební lety. Co se větru 
týče, opět nezklamal ! Nefoukalo totiž 
ani trošku a mám za to, že i bezvětří je 
silné slovo ! Prostě se nepohnul ani 
list. Nicméně se všichni snažili, aby se 
jejich draci dostali nahoru a tak běhali 
tatínci, maminky, dědečci, děti,  prostě, 
kdo se chtěl bavit tak nelenil a běhal. 

Burčák jsme tento rok dali za regulační poplatek 30,- Kč. Naše věrné fanoušky to však neodradilo 
a rádi se zapojili do spořádání 20 litrů. A tak netrvalo dlouho a prvních 10 litrů bylo pryč. Mezi po-
stáváním a popíjením jsme sledovali oblohu a létající draky na ní. Téměř všichni se přes absolut-
ní bezvětří dostali nahoru. Nejvýše opět vyletěl drak rodiny Pospíšilovy. Dlouho jsme očekáva-
li  SOVU, která vyhrála poslední ročníky. Nakonec však i ji zasáhly technické problémy a tak jsme 
se žádných přeletů nedočkali. Porota se nakonec rozhodla předat 3 nachystané ceny ne těm nej-
lepším, ale těm věrným. A tak si balíček dětských karet odnesli Pospíšilovi, děvčata z SDH Drož-
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dín a poslední balíček jsme věnovali obyvatelům dřevěného srubu nad přehradou, rodině Jílko-
vých. Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízeň počasí zúčastnili.  

• Požár chaty v Olomouci - Radíkově v lokalitě „Na Suchých loukách“.  Je čtvrtek 
16.10.2008 v 21:43 hod., členům 
zásahové jednotky SDH Radíkov 
přichází sms z dispečinku s tímto 
zněním : „Požár nízké budovy, 1st.. 
Olomouc, Radíkov, Na Suchých 
loukách, ze Sv. Kopečka na 
Radíkov, za ceduli do leva, 100 m, 
chata „Současně s příchodem sms 
začala houkat siréna a členové 
Sboru se sbíhali do zbrojnice, do 
auta se narychlo skládal 
pohotovostní požární vozík, hadice, 
rozdělovač, hasiči se rychle 
převlékají do montérek, berou 
přilby, nářadí a světla. Výjezd 
jednotky v 21:52:52 hod. ve složení 
:Prudký,Švestka,Hudec L.Morbitzer 
K.,Lisa M.,Hanzlík I.,Snášel P.,Langer Vl. 

Na cestě je již několik přihlížejících, včetně Řezníčka Tomáše v civilu, který požár se sousedem, 
Večeřou Zbyňkem zahlédl a požár na 150tku též ohlásil. Vystupujeme z auta a začínáme se zá-
sahem. Část se vydá dohledat a otevřít hydrant a natáhnout hadice, Vl. Langer vylamuje zámek 
na bráně pro přístup na pozemek k chatě, K Morbitzer jde k požáru, zda u chaty či v ní není člo-
věk potřebující nezbytnou pomoc. V tuto chvíli jsou slyšet sirény profesionálních hasičů, jedou-
cích od Sv. Kopečka, zastavují na cestě u brány a vedou vodu z cisterny k požáru. Mezitím K. 
Morbitzer prohlédl požářiště, žádná osoba není vidět, naopak uprostřed stojí plynová bomba a tak 
ustupuje do patřičné vzdálenosti. 

„Chlapi pozor, je tam plynová bomba !!“, upozorňuje přibíhající profíky Karel a přihlíží z dálky je-
jich zásahu. Velitel zásahu udává pokyny, oheň slábne.  

Na místo dorazila Policie ČR, dvě cisterny profíků z Olomouce a hasiči z Velké Bystřice. Jedno 
auto profíků odjíždí, požár není nijak rozsáhlý. Na místo též doráží Hudec P a Bernard Pavel, ten 
asistuje policii jako doprovod ke zjištění majitele zahrady. 

Požár je sice velký, ale ne rozsáhlý, a proto plameny likvidují profíci celkem brzy. Ovšem kostra 
chaty je ze dřeva, obestavěná zdivem a kostra doutná a doutná. Dřevěná střecha pokryta hliníko-
vými šablonami je postupně rozebrána, aby voda mohla prolít i ohořelé pozednice a krovy. Zde 
nastupuje opět naše jednotka, konkrétně Švestka J., Langer Vl., Hanzlík I., kteří pomáhají profí-
kům v této činnosti. Též asistují Morbitzer K. – světlo a Lisa Miloš – žebřík. Muselo se dát pozor i 
na možnost sesunutí stěn, které již nebyly zpevněny trámy ve střeše. Profesionální hasiči vyba-
veni motorovými fukary vyháněli štiplavý kouř z budovy, takže se mohlo začít i s hašením uvnitř 
objektu. Pomalu dochází k úplné likvidaci požáru.  

Oheň se zcela zlikvidoval v 23:00 hod.. Co nezničil na chatě oheň, dokonala voda. Velitel zásahu 
určil, že kontrolu nad ohořelým objektem převezmou hasiči z Velké Bystřice, kteří svou cisternu 
napojili na výše uvedený hydrant a na dobu nezbytně nutnou kontrolovali spáleniště, aby nedošlo 
k dalšímu zahoření. 

Pro místní jednotku dobrovolných hasičů byl úkol splněn a mohli po předání potřebných informací 
a smotání vlastních hadic odjet do 400 metrů vzdálené hasičské zbrojnice. 

Celá akce byla ukončena ve 23:50 hod. Při hašení požáru se zranil bratr Hanzlík Ivo. 

Druhý den byl požár patrně objasněn. Dle informací pracovali na chatě dělníci, kteří údajně roze-
bírali podlahu, pálili ji vedle chaty, opalovali okapy a prý si i topili v kamnech. Sice se druhý den 
dušovali, že oni za požár určitě nemohou, ale věřte jim, nikdo jiný na chatě nebyl. 

• 18. října 2008 náš Sbor byl pověřen kontrolou funkčnosti hydrantů v Radíkově a na Sva-
tém Kopečku. Kontrola provedena. Zajistili br. Prudký, Hudec P. a Hanzlík I. 
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• Dne 8.11.2008.  Odborná příprava pro jednotky SDH zaměřená na ochranu obyvatelstva 
v Olomouci – Droždíně.  Akce se zúčastnily všechny jednotky zřízené Magistrátem města Olo-
mouce v počtu 6-ti členů. Za SDH Radíkov: Prudký Č.,Řezníček T.,Langer Vl.,Bocan M.,Hanzlík 
I. a Bernard P.  

• Zájezd do vinného sklípku 22. listopadu 2008. Na cestu nás vyrazilo 27 cestovatelů.  Auto-
bus nás dovezl dle plánu v 10 hodin před Arcibiskupské sklepy v Kroměříži, kde nás čekala pro-
hlídka sklepů s degustací mešních vín. Průvodkyně nás zásobila informacemi o historii sklepů a vi-
nařství v Kroměříži. Nakonec nám otevřela degustační místnost a nabídla 3 bílé a 1 červené víno. 
Zejména jsme obdivovali její grif jak nepřelít sklenku. A tak jsme opakovaně viděli jak 27 lidí degus-
tuje z 1,5 l vína.  Po kratším přesunu jsme dorazili do sklípku. Uvítal nás majitel a uvedl nás do vy-

hřátého sklípku. Během malé 
chvilky začal personál 
servírovat chutný oběd. Vše 
gradovalo příchodem harmo-
nikáře. Byl to mladý hoch a 
uměl ! Ihned po prvních tónech 
jsme si byli jisti, že jsme udělali 
dobře. Při druhé písničce 
již zpíval celý zájezd. Jako 
první tanečníci nastoupili Pavel 
Hudec a Starosta. Starosta 
následně předvedl divoké sólo 
a došlo i na soutěž v tanci 
kozáčka. Čas utíkal, došlo i na 
fotografování a fotku jsme 
udělali i nejstaršímu účast-
níkovi zájezdu bratru Ladislavu 
Podlasovi s harmonikářem. 
Ještě jsme nakoupili domů na 

cestu a opustili sklípek. Řidič byl vstřícný a tak jsme ho stejně jako harmonikáře odměnili dárkem - 
značkovým vínem. A vyrazili jsme zpět.  Všichni zářili spokojeností a ti, co se zůstali doma, mohou 
jen litovat...  

• Dne 28. listopadu výborová schůze  

• Country večer -  29. listopadu 2009 se od 19.30 hod. konal v naší místní radíkovské hospodě 
Country večer. Akci společně pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Radíkově, fotbalový klub Radí-
kov a šipkaři Stříkačka Radíkov, tedy v podstatě stejní lidé. 

Po roce a půl přijala pozvání kapela Druhey nerw. Kluky vždy rádi vidíme, jejich sestava se za tu 
dobu nezměnila a tak přijeli všichni dobří známí. A že jim to dobře hrálo. Hned v první sérii zvedli 
ze židle první tanečníky, manžele Foukalovi.  

Na půl devátou si připravili svou mediální prezentaci místní fotbalisté. Seznámili přítomné s pod-
zimními výsledky, aktuální sestavou a historickým bodováním jednotlivých hráčů. Moderoval Ka-
rel Morbitzer, chyběl totiž Petr a tak nebylo na výběr. Přítomní odměnili prezentaci potleskem. 
Hudba hrála až do jedné hodiny, přítomní seděli i mnohem déle. 

Naše akce doznává i na světovosti. Country večera se totiž jako doprovod kapely zúčastnila i če-
chokanadská folková zpěvačka a malířka Silvie Forsyth. Více o její tvorbě je možné se dočíst na 
internetových stránkách, zejména pak na www.silvieforsyth.com    

Příjemným občerstvením domácí zabíjačky přispěla i místní hospoda u Pulce. Taktéž děkuje-
me. 

• 5.12. Mikulášská nadílka (podrobnosti příště) 

V sobotu 20.12.2008 v 9,00 hod  v místním hospodě „U Pulce“  

Výroční valná hromada SDH Olomouc - Radíkov  - jste srdečně zváni. 

 
Aktuálně o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 

www.sdh-radikov.estranky.cz 
 



Radíkovský informační zpravodaj 6/2008                                                                                                         12 

 

Radíkovští hasiči přejí všem občanům, chatařům i chalupářům hezké Vánoce a do nového 
roku 2009 hodně zdraví a spokojenosti.  

/km/                                                                                     
 

Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov informuje   
 
Skončila podzimní část 3. ligy, do které naše mužstvo sestoupilo. A že se se 
sestupem mužstvo nesmířilo a vzalo své zápasy zodpovědně, dosvědčuje i 
závěrečná podzimní tabulka. Radíkov první se 4 bodovým náskokem před 

druhým. Tomáš Velc, který se vrátil zpět do mužstva, přinesl pohodu a dobrou náladu do celého týmu.  
Podzim skončil, ale je čas myslet na jaro a tak přes celou zimu bude mužstvo trénovat spolu se 
Sv.Kopečkem na hale v Hlubočkách a to každou sobotu od 10,00 hod do 11,30 hod. Na trénink bude 
navazovat pravidelné hodnocení (a relaxace) v místním hostinci U Pulce. 
         Vedení týmu děkuje všem hráčům za předvedenou hru v podzimní části a příjemné prožití svát-
ků vánočních v kruhu rodiny nebo přátel. Do nového roku 2009 pak hodně zdraví, štěstí a dobrou 
herní pohodu. Poděkování patří také všem našim manželkám, že nám fandí a mají pochopení pro 
našeho „koníčka“……    
 
  

VÝSLEDKY UTKÁNÍ III. LIGY „C“ – ROČNÍK 2008/2009 (podzim) 
DATUM 
UTKÁNÍ 
(jaro) 

HOSTÉ DOMÁCÍ 
VÝSLEDEK 
PODZIM 
2008 

VÝSLEDEK 
JARO 2009 

24.8. Radíkov Hammers  01 3 : 2  
31.8. Š Senice  Radíkov 2 : 4  
7.9. Radíkov DERESPO Lošov 3 : 1   
13.9. RK Daschi Radíkov 5 : 1  
21.9. Radíkov TJ Křelov A 4 : 1  
26.9. Mates Radíkov 2 : 2   
5.10. Radíkov Rio de Blatec 5 : 1  
11.10. FC Peklo NV Radíkov 3 : 6  
19.10. Radíkov Dalkia ČR 2 : 0  
26.10. DHL Olomouc Radíkov 4 : 4  
2.11. Radíkov MK Uničov 3 : 2  
8.11. Henkováci Radíkov 2 : 7  
16.11. Radíkov Opton Nemilany 7 : 0  

 
                                                                                                              /mn/                

 

REPREZENTAČNÍ LOUČENÍ ODLOŽENO. VELMI ÚSPĚŠNÝ RADÍKOVSKÝ SPORTO-
VEC ING.OSLADIL BILANCUJE ROK 2008.. 
 
     Úspěšnou sezonu má za sebou jeden z předních českých vytrvalců na dlouhé tratě, již 56-ti letý  
nenápadný spoluobčan, který žije v RD na ul. U Skalky. Je členem Atletického klubu Olomouc. Poskytl 
nám několik stručných informací o náročné sezoně r.2008. 
     Po nevydařeném MR v běhu na 24 hod., kdy jsem musel ze zdravotních důvodů odstoupit 
z nadějné pozice  po uběhnutých 110 km, bylo potřeba vybrat v Evropě nominační závod pro MS 
v Jižní Koreji. 
      Bylo vybráno Mistrovství  ITALIE , které se uskutečnilo 7. a 8. června 2008 v Dolomitech, ve zná-
mém lyžařském středisku Baselga de Piné. Trať vedla po 4 km hornatém velice náročném okruhu 
okolo jezera Serraia. Do závodu jsem nastupoval až 15. výkonem, přesto se podařilo zaběhnout nece-
lých 211 km a o 12 km překonat rekord trati a obsadit  3. místo v absolutním pořadí.  
     Čtrnáct dnů před tímto závodem jsem se zúčastnil tradičního závodu na 100 km ve Vídni, kde jsem 
obsadil  5. místo v absolutním pořadí.  
     Na základě výsledků v Itálii jsem se dostal na 1. místo českých tabulek a zajistil si nominaci na MS 
v jihokorejském Soulu. 
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     20.6.2008 se podařilo s velkým náskokem zvítězit v kategorii na Mistrovství Belgie v běhu na 100 
km – tradiční noční běh. Na tomto místě se  19.6. 2009 uskuteční MS.  Na startu bylo 260 běžců na 
100 km a více jak 10 000 závodníků v dalších doprovodných závodech  ( maratón, běh na 10 km).  
Běželo se před kulisou 25 000 diváků. 
     Vrchol sezony 2008 bylo  MS v Jižní Koreji v Soulu a to ve dnech 18 .a 19. října 2008. Po 20 hodi-
nové cestě se na startu MS postavilo 110 elitních běžců. Po opatrném začátku v 35-ti stupňovém ved-
ru jsem obsadil  36. místo. Ze šestice českých reprezentantů jsem doběhl druhý a výkonem téměř 214 
km držím 2. místo v českých atletických tabulkách pro rok 2008. 
     Necelé tři týdny po tomto MS uspořádala světová ultramaratonská asociace nešťastně MS v běhu 
na 100 km v italské Targunii nedaleko Říma. Z českých účastníků ( 5 mužů, 6 žen) jsme se s Danem 
Orálkem zúčastnili obou MS. Bohužel se ale ukázalo, že tři týdny je příliš krátká doba na regeneraci 
organismu a zaostali jsme cca 45 minut za svými standardními výkony. Naštěstí nás zastoupili přede-
vším české ženy, kde Michaela Dimitriadu zaběhla 100 km za 8:28, s tímto výkonem obsadila 
20.místo a konečně se po 24 hodinovce, kde patří do absolutní světové špičky, prosadila i na MS 
v běhu na 100 km. 
     A pokud potkáte v okolních lesích při tréninku pana Ing.Osladila se svým psem – Radíkovským 
ohařem Bleskem, není to jen jeho čestný doprovod. Tato dvojice začátkem měsíce května vybojovala 
titul Mistr republiky v maratonu psů (42,2 km) dogtrekking maratón. 
 
Děkujeme tímto panu Ing.Osladilovi za poskytnuté informace a přejeme jemu i Bleskovi do nového 
roku 2009 hodně zdraví, štěstí a další úspěšnou sportovní sezónu.     
                                                                                                                                                          /mo/ 

INZERCE 
 

 

 

Je před námi období vánoc a silvestrov-
ského veselí a tak vás prodejna HRUŠKA, 
spol. s r.o.  zve  k nákupům 
 

 
Prodejní doba o svátcích:                                
úterý          23.12.      7,30 - 11   14 - 16,30 
Štědrý den 24.12.       7,30 - 11,00 
čtvrtek       25.12.       zavřeno 
pátek         26.12.       zavřeno 
sobota       27.12.       7,30 - 11       
neděle       28.12.       zavřeno 
pondělí      29.12.       7,30 - 11   14 - 16,30                                                                                                        
úterý          30.12.       7,30 - 11   14 - 16,30                                         
středa        31.12.       7,30 - 12,00  
čtvrtek          1.1.        zavřeno 
pátek            2.1.        7,30 - 11  14 - 16,30 
 
          Vánoční atmosféra zavítala i do naší 
prodejny. Regály jsou dostatečně naplněny, 
personál je ochotný a rád poradí. Věříme, že zde najdete nejen zboží na domácí pečení, ale i ostatní 

dobroty a nápoje na vánoční svátky, ale i k silvestrovským a novoročním oslavám. 
 Těší se na Vás zaměstnanci obchodu Hruška.  

                                                                                                                                               /zv/ 

Z historie vánočního stromečku 

Na stole smažený kapr s bramborovým salátem, v koutě obýváku nazdobený stromeček a pod ním 
hromada dárků – tak vypadají Vánoce ve většině českých a moravských rodinách. A taková je i obec-
ná představa lidí o tom, jak by měly pravé Vánoce vypadat. Ve skutečnosti je však tato podoba Vánoc 
poměrně nová. 
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Vánoční stromeček je původně německá tradice, do českých zemí se první vánoční stromeček dostal 
až někdy ve 2. polovině 19. století, kdy byl ale módní záležitostí pro bohatší vrstvy. Vánoce se stro-
mečkem začaly být běžné až od počátku 20. století. A podobně je na tom i ryba coby součást štědro-
večerní večeře.Začalo to větvičkami. 

Ještě v 16. století se v celé Evropě před Štědrým dnem zdobívaly pouze větve jehličnanů pentlemi, 
obrázky a papírovými růžemi. Prvním dokladem osvětleného vánočního stromku je zpráva v brémské 
kronice z roku 1570 o jedli, ozdobené datlemi a sladkostmi, postavené v cechovní budově údajně pro 
potěchu dětí cechovních mistrů. V průběhu dalších let se zvyk zdobení stromku na Vánoce začal šířit 
v německy hovořících oblastech zejména mezi protestanty.V roce 1816 se vánoční stromek poprvé 
objevil i na rakouském císařském dvoře. V 19. století připravil „jakýsi pražský herec“, jak praví legen-
da, svým hostům vánoční překvapení – otevřel po večeři pokoj, kde zářil a třpytil se slavnostně vyzdo-
bený stromek. Od 40. let 19. století je zdobení vánočního stromečku doloženo v českých měšťan-
ských rodinách, do venkovského prostředí začal pronikat až od 60. let 19. století na popud šlechty a 
místních vzdělanců – jako první mívali stromeček na zámku, na faře a ve škole. 

Vánoční strom republiky 

K masovému rozšíření vánočního stromku do českých domácností přispěla i tradice charitativních 
vánočních stromů, které začaly na náměstích stavět městské rady nebo různé dobročinné spolky. 
Smyslem byla vždy nějaká dobročinná sbírka – pod stromem byla pokaždé pokladnička s nápisem, na 
co se vybírá. Za první republiky se pak začaly tyto stromy nazývat vánoční stromy republiky. První z 
nich byl vztyčen a rozsvícen v Brně na náměstí Svobody roku 1924. 
Počátky této tradice položil moravský spisovatel Rudolf Těsnohlídek.  
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