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

Blíží
se
období
vánoc, většina z nás
čeká na příchod zimy,
na sněhové vločky,
které zasypou tento
pěkný
kout
města
Olomouce, do kterého
se většina z nás ráda
vrací. Zima dokáže
kouzlit nejen v rázovitých horských vís-

kách, ale i u nás v Radíkově. Své domovy zdobíme vánočním nasvícením,
adventními věnci. Děti se nemohou
dočkat nejen sněhu, ale i vánočního
stromku a tolik očekávaných dárků.
Kouzlo vánoc umocňuje vůně vánočního
cukroví a tradiční shon v domácnostech. Pro děti a většinou i rodiče je to
i doba „dovolených“.
Závěr roku 2003 završí silvestrovské
oslavy,
přípitek
a
nějaké
to
předsevzetí do nového roku 2004.

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov vám všem přeje hezké Vánoce,
do nového roku 2004 hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 30.9.2003 - 22. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-bytové záležitosti,nájem bytů
-rozpočtové změny
roku 2003
-projekt Bezbariérová Olomouc
-IDOS-změny jízdních řádů k
1.11.2003
-pojištění majetku města
-smlouva se soudním exekutorem na vymáhání pohledávek města
-souhlasy s umístěním stanovišť na separovaný sběr
-rekonstrukce střechy plaveckého bazénu
dne 8.10.2003 – 23.schůze RMO
-prodej domů a bytů z majetku města
Olomouce,informační brožura, metodický
pokyn
dne 14.10.2003 – 24.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů, služební byty
-rekonstrukce krematoria,rekapitulace stavebních prací
-rozpočtové změny 2003
-vodovod ZOO Sv.Kopeček
-program prevence kriminality, projekt
„Bezpečně na silnici“
-objekt Hynaisova, řešení vstupního objektu a jednacích místností RMO a ZMO
-Park Malého prince
-příprava města na strukturální fondy EU
-výtah radnice
-smlouvy s obchodními řetězci o zajištění
dopravy
-plnění akčního plánu „Programového
prohlášení RMO
-Multimediální park
-cyklostezka Štítného
-dopravní značení na jižním obchvatu
dne 4.11.2003 – 25.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-bytové záležitosti
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-rozpočet 2004, první čtení
-nekryté požadavky rozpočtu 2003
-vyhláška o místních poplatcích, komunální odpad
-analýza sítě základních škol
-působnost neúplných škol
-Sv.Kopeček,parkoviště
-problematika tříděného odpadu a nakládání se stavebním odpadem
-koncepce údržby zeleně
-organizační řád MmOl.
Korunní pevnůstka, podmínky využití
-Florencie, nabídka k navázání spolupráce-Lucca
-pravidla pro poskytování příspěvků
dne 18.11.2003 – 26.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-koncepce rekonstrukcí školních jídelen
-nákup autobusů DPMO a.s.
-Mošnerova, rekonstrukce komunikace
-generel dopravy v centru Olomouce
-Einschteinova, rekreační plocha
-vyhlášky o místních poplatcích
-Fond rozvoje bydlení
-investiční záměr, rekonstrukce obřadní
síně
dne 25.11.2003 – 27.schůze RMO
-vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ
-návrh na ukončení provozu ZŠ OlomoucNa Hradě
informace o naplňování ÚpnSÚ-změna
č.XII
-návrh programu 8.ZMO, konaného dne
16.12.2003
-návrh rozpočtu na rok 2004
-informace o postupu příprav Olomouckého aquaparku
-parkoviště Sv.Kopeček,důvodová zpráva
soutěž Missis ČR 2004 v Olomouci dne
7.2.2004
Upozornění: Podrobné podklady z jednání RMO
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp.pořízení
kopie) na informačním centru vedle orloje
v budově radnice na Horním náměstí nebo na
internetových 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 2003
-projednání došlé pošty
-hodnocení průběhu sběrových sobot
-odsouhlasení změny
v čerpání rozpočtu KMČ na
rok 2003 (nové pohledy, novoročenky
2004, replika historické katastrální mapy
obce Radíkov
-uplatnění požadavku na zeleň v roce
2004 (ořez keřů ul.Malinovského, výsadby
na ul.Náprstkova, před prodejnou)
-zabezpečení zimní údržby 2003-2004,
nádoby, kontakty na posypovou službu
Listopad 2003
-urgence rozpracovaných akcí z rozpočtu
KMČ na rok 2003 (knihovna, pohledy, novoročenky)
-problémy kolem rozkopávek na ul. Zedníkova, pozdější zasílání rozhodnutí o povolení rozkopávek z MmOl.
-schůzka s Městskou policií na Svatém
Kopečku
-uplatnění stížnosti na poškození zeleně
na ul.Náprstkova u Středomoravské vodárenské a.s., provedena náprava
-změna územního plánu č.VIII –
v kú.Radíkov u Ol.- nejasná situace, bude
nutný dotaz na odbor KaR

-realizace drobné investiční akce odvodnění roh ul.Malinovského točna MHD
-seznámení s dopisem Českomoravské
provincie Kongregace sester premonstrátek, využití Norbertina
-zabezpečení ukončení fakturačního období k 12.12., resp.19.12.2003
Plán jednání KMČ v roce 2004
19.ledna
18,00 hod.
16. února
18,00 hod.
15. března
19,00 hod.
19. dubna
19,00 hod.
17. května
20,00 hod.
21. června
20,00 hod.
19. července
20,00 hod.
16. srpna
20,00 hod.
20. září
19,00 hod.
18. října
19,00 hod.
22. listopadu
18,00 hod.
20. prosince
18,00 hod.
Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Úvodní č á s t j e d n á n í j e v e ř e j n á .
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD a na
stránkách www.olomoucko.cz/radikov

/zv/

PŘEDSTAVITELÉ VEDENÍ MĚSTA OLOMOUCE ODPOVĚDĚLI NA OTÁZKY, TÝKAJÍCÍ
SE INVESTIČNÍ AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“
Časté dotazy vás občanů této městské
části, ale i zájemců o výstavbu RD nás vedly
k oslovení
vedení
Statutárního
města
Olomouce,
jak to vlastně s tou kauzou
„kanalizace“ ve skutečnosti je……
Jak to bude a kdy z Radíkova bude odtékat čistý potok
….. ???
Za občany městské části Radíkov se předseda KMČ
Ing.Zvěřina obrátil s otázkami na náměstka primátora
pana Miroslava Petříka, do jehož kompetence problematika investic ve městě Olomouci spadá.
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Dovoluji si navrhnout úpravu úvodu otázek v tom smyslu, že na otázku 1) by odpovídal
nám. Ing. Jaromír Czmero a na druhou já, protože tu první fázi spojenou s koncepčním a
majetkoprávním řešením má v kompetenci kolega Czmero a vlastní realizaci investiční akce
já. Nebo to mohou být otázky pro nás společně, Odpovědi jsme tvořili společně.
1) Pane náměstku, ve Zpravodaji se snažíme občany městské části Radíkov
informovat o stavu přípravy akce Kanalizace Radíkov. Jelikož máte informace
zajisté nejpřesnější prosíme o sdělení jaký je současný stav přípravy této akce na
kterou místní občané netrpělivě již 3 roky čekají ?

V současné době je zpracována dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro
stavební povolení. Projektová dokumentace z roku 2000 řeší odkanalizování oblasti Radíkova
do ČOV Lošov v celkovém nákladě asi 60 milionů korun. V roce 2001 byla akce úpravou
územního plánu prohlášena za stavbu ve veřejném zájmu. Územní rozhodnutí a stavební
povolení nemůže však být vydáno, protože nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy.
V současné době je majetkoprávně dořešeno 84 pozemků z 88, nedaří se dlouhodobě
projednat výkup 4 pozemků od dvou majitelů (rodin).
Z tohoto důvodu v měsíci září přistoupila Rada města Olomouce k řešení problému
formou vyvlastnění – omezení vlastnického práva majitelů pozemků věcným břemenem. To
znamená, že u posledních čtyř pozemků se nebude řešit dále směna a odkupy pozemků, ale
uvedené omezení vlastnických práv. Tento proces však je dlouhodobý, může trvat i několik
let a může se zkomplikovat např. změnou majitele pozemku. Chtěl bych zdůraznit, že na
základě iniciativy představitelů KMČ jsme poprvé využili uvedený mimořádný postup a
věřím, že ještě v průběhu zmíněného procesu se nám podaří dohodu s vlastníky nalézt.
2) Pokud má KMČ informace předpokládá se, nejen pro tuto akci, čerpání finančních
prostředků z EÚ z fondu ISPA. Obáváme se, že je to proces hodně zdlouhavý,
administrativně náročný s nejistým výsledkem. Pro místní i zájemce o novou
výstavbu RD je to vážný problém, který si jinde, kde je kanalizace po desetiletí, již
občané ani nepřipouští. Jaký termín můžete občanů městské části Radíkov slíbit ?

Akce byla skutečně původně zařazena spolu s jinými akcemi obdobného charakteru
do základního seznamu projektů v rámci Kohezního fondu (tzv. ISPA II) s cílem finanční
spoluúčasti Evropské unie. Po přepočítání ekonomických nákladů na ekvivalentní počet
připojovaných obyvatel bylo zjištěno, že tato akce nesplňuje limity vypsané EU a byla ze
seznamu vyřazena. Dnes již tedy v žádosti o přidělení finančních prostředků z EU nefiguruje.
V přípravě akce se však samozřejmě nadále pokračuje s cílem vydání územního
rozhodnutí. Bez tohoto dokladu – s ohledem na výše popsané majetkoprávní problémy - nelze
reálně uvažovat s konkrétním termínem zahájení. V případě, že proces vyvlastnění či jiné
dohody se stávajícími majiteli pozemků nebude komplikovaný, bude zajištěn dostatečný
objem finančních prostředků a akce tak bude zařazena do investičního plánu města, je možné
uvažovat s nejbližším, optimistickým termínem realizace v letech 2007 – 2008.
Na jedné straně je tedy pro městský rozpočet negativní, že není možné využít prostředky
z Evropské unie pro kanalizaci v Radíkově, protože není zdaleka jedinou městskou částí, kde
je třeba vybudovat nebo rekonstruovat kanalizaci, což si vyžádá předpokládané náklady pro
Olomouc v následujících šesti letech v celkové výši než 1,4 miliardy korun. Na straně druhé
však bude příprava a vlastní výstavba kanalizace v Radíkově plně v rukou města, které tak
nebude vázáno termíny a požadavky úředníků EU (ale samozřejmě finančními možnostmi).

/zv/

Radíkovský informační zpravodaj 6/2003

4

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY 2003 OBČANÉ PLNĚ VYUŽILI
Již tradičně byla polovina října věnována
jak sběru kovového odpadu, který
zabezpečili místní hasiči, tak i svozu
komunálního odpadu. Ke zdaru akce
přispěla dobrá propagace a tentokráte i
kázeň místních občanů, chatařů a chalupá-

Úsporně uložit
chlapy ….

šrot

vyžaduje

pořádné

řů. Také byl plynulý přísun kontejnerů,
a tak všichni mohli pod odborným
dozorem pracovníka TSMO a.s. odložit
na určené místo odpad. Hasiči si zase
mákli při svozu železného šrotu a jeho
ukládání do kontejneru.

Pracovníci TSMO a.s. pomáhali i při ukládání odpadů
/zv/

TOULAVÉ KOČKY A CO DÁL…
I u nás v Radíkově vzrůstá počet kočiček, které se toulají a zdržují zejména v chatových
oblastech. Někteří milovníci zvířátek se o kočičky rádi starají tím, že je krmí a kočičky se
množí a množí. Veterinární stav už tak nikoho moc nezajímá, a tak jsou pro okolí i určitým
rizikem. A to především i pro ty majitele koček, kteří se o své miláčky starají, pravidelně je
očkují. I na mne se cca před rokem obrátila nešťastná chatařka, abych ji poradil, co má dělat.
Číča poškrábala (pokousala) jednoho pána, nedá se chytit a lékař, který pána ošetřil požaduje přinést kočku (živou nebo mrtvou), aby se zjistil její zdravotní stav a z toho nasadil případnou léčbu. Je zde riziko, že toulavé kočky roznáší prašivinu, blechy, svrab, vzteklinu, kočičí
škrtavky a různá plísňová onemocnění. Mnoho z nemocí je přenosných i na člověka.
K záludným onemocněním patří toxoplasmóza, kvůli které v ČR potratí ročně téměř stovka
žen. Toulavým kočkám padnou za oběť i ptáci na stromech, ještěrky i slepýši. To již
s ochranou přírody nemá nic společného. Buďte tak laskaví a věnujte se jen tolika zvířátkům,
o které se dokážete plně postarat včetně veterinární péče. Nespatřujte smysl své bohulibé
činnosti pouze v krmení cizích a toulavých koček.
DO ČEHO JSME VLOŽILI FINANČNÍ PROSTŘEDKY PŘIDĚLENÉ MĚSTEM KMČ?
I v letošním roce naše KMČ hospodařila s finančními prostředky , které byly přiděleny ve
výši cca 180 000,- Kč. Do čeho jsme „investovali ve prospěch této městské části?:
Vydávání Zpravodaje, novoročenky, pohled Radíkova, mapa katastru
33 000,- Kč
Chodníky před prodejnou
80 640,-Kč
Oprava odvodňovacího žlabu ul.Na pevnůstce
5 500,-Kč
Orientační plán u TV vysílače
6 000,-Kč
Ozelenění ul.Náprstkova
25 000,-Kč
Oprava vpustě nad hospodou
7 000,-Kč
Oprava místního rozhlasu
2 340,-Kč
Oprava v místní knihovně, oprava oken
4 700,-Kč
Oprava buňky na hřišti (podlaha, dokončení obložení)
7 900,-Kč
Ostatní drobné akce
7 500,-Kč
Pro případ, že budou peníze v roce 2004 vítáme vaše náměty na investování. /zv/
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ČESKOMORAVSKÁ PROVINCIE KONGREGACE SESTER PREMONSTRÁTEK
působící na Svatém Kopečku , Sadové náměstí 152/39, oznamuje občanům i této městské
části, že slavnostním požehnáním biskupa Mons.Hrdličky dne 18.12.2003 otvírá novou kuchyň a prádelnu i pro potřeby občanů přilehlých částí města. Po ověřovacím provozu nabídne své služby počínaje únorem 2004.
Dále je v záměru vybudování 6 chráněných bytů s pečovatelskou službou, a to během roku
2004. Bližší podrobnosti a kontakt má k dispozici tajemník KMČ p.Schwarz.

Víte, že . . . .
..........s blížící se zimou opět zavítali
zloději do místních chat zejména
v lokalitě ul.Přehradní. Majitelé jsou
z toho nešťastní. Buďte i vy pozorní,
neboť drzost má vzrůstající tendenci a
cílem se mohou stát i rodinné domy
zejména v době, kdy jsou všichni
v zaměstnání……

dětí je na vlastní riziko a nebo pod do-

………po velikých peripetiích a po
mnoha urgencích se podařilo dokončit
a zprovoznit zastávku MHD výstup
včetně opravy vjezdu k RD …….
……… dokončena byla také drobná
investiční akce, a to odvodnění pozemku na rohu ul.Malinovského a odbočení
na točnu autobusů. Byl zpracován projekt, odborníci provedli hydrologický
propočet a tak věřme, že vše kapacitně
vyhovuje. Ještě lépe bude, když toto
zařízení nebude vůbec třeba……
………při rekreačním středisku chata
Pod věží funguje občanské sdružení
HANDICAP PAMÍR Radíkov vedené
paní Marií Chromčákovou. Nabízí pod
odborným vedením fyzioterapeuta a
hipologa hypoterapii, léčebně pedagogicko-psychologické ježdění, paradrezúru a paravoltiž. Slouží klientům ve
věku 8-25 let. V létě zde natáčela i
Česká televize Brno. Své stránky mají i
na internetu. I takto vchází ve známost
městská část Radíkov……..
………konečně se nám přes dlouholeté
sliby podařilo něco zajistit pro naše malé děti. Výrobce z Kroměříže osadil u
zvonice tělocvičný mnohoúhelník, na
kterém se mohou děti vydovádět. Jde o
zařízení odpovídající příslušné normě
opatřené ekologickým nátěrem. Schází
ještě slíbená kládová houpačka. Pohyb
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hledem svých rodičů. Předpokládáme,
že děti se budou k zařízení chovat šetrně…….
……… komplikovaná situace kolem
pronajímání místního hostince nevyhovuje ani místním štamgastům, ani příchozím, kteří hledají občerstvení na
svých víkendových vycházkách. Pověst
hospody trpí, nemohou se zde sejít ani
místní hasiči na valné hromadě, ohrožena je i plesová sezóna. No uvidíme,
co bude dál………
……….už i v Lošově byla dokončena
plynofikace. A tak můžeme jen závidět,
že mají veškeré inženýrské sítě kompletní (i kanalizaci). My bohužel ……….
……… dobře se spolupracuje místní
KMČ s tiskovým odborem MmOl. a jeho
webmastrem. Spolupráce je operativní
k plné naší spokojenosti. Na našich
stránkách najdete zápisy z jednání
KMČ, i tohoto Zpravodaje. Podobné
stránky má i KMČ Neředín, Droždín je
taktéž napojen…..
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v prosinci
Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Anna
Střeláková
v lednu
Jitka Hanousková, Anna Uhlířová, Marie Šnajdrová, Oldřich
Pospíšil
v únoru
Zdeněk Střelák, Jiřina Adlerová, Stanislav Šubrt,
Doc.PhDr.Karel Frank CSc, Miluška Sedláčková, Božena
Šubrtová, Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším
životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i
důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích.

Blahopřejeme
Manželům Čapkovým k narození dcery Janičky a přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé
radosti
Smuteční oznámení
V uplynulém období se rodinní příslušníci, příbuzní a místní občané rozloučili s nejstarší
občankou Radíkova paní Anastázií Pečínkovou
/zv/

Upozornění:
1) Provoz místní pobočky Městské knihovny je
každou neděli od 9 - 11 hod.
2) Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města
Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 585385 296.
Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské
zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
3) Rozvoz plynu (lahve PB) : 2.1.2004 – o tom, zda bude další rozvoz
plynu se informujte osobně!

4) S ohledem na zimní období a prováděnou zimní údržbu komunikací odstraňte
skládky z komunikací a taktéž omezte parkování na úzkých místních komunikacích.
Z důvodů možného poškození vozidel je zimní údržba mnohdy nemožná. Dochází
ke zcela zbytečným stížnostem vašich spoluobčanů na neprovádění posypu nebo
plužení.
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje
Dne 1.10. jsme oslavili společně Mezinárodní den seniorů.
Začátkem měsíce října nás navštívili senioři z Dolan. Přijeli
v hojném počtu a i když je náš klub pro početnější návštěvu malý,
i ve stísněném prostoru se dalo besedovat. Dozvěděli jsme se
mnoho o jejich činnosti, protože jejich klub funguje již hodně
dlouhou dobu. Přinesli nám k prohlédnutí své album fotografií
z různých akcí. Každá fotografie je vtipně doplněna textem.
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12.11. jsme si v hojném počtu vyšlápli na výlet na Sv.Kopeček do galerie Jana na výstavu
obrazů. Výlet jsme ukončili malým občerstvením v restauraci „U Macků“ V listopadu pořádal
Magistrát města Olomouce ples seniorů ve Slavoníně a několik našich členů se tam taktéž
bylo pobavit i zatancovat si.
Bohužel nás letos opustily dvě
členky, a to paní Bedřiška
Schwarzová (86 roků) a paní
Anastázie Pečínková, která se
dožila požehnaných 98 roků a
byla
nejstarší
občankou
Radíkova. Na prosinec je
naplánována návštěva představení Čardášová princezna
v olomouckém divadle. V letošním roce uskutečnil občan
Radíkova pan Ing.Odstrčil
cestu na africký kontinent
spojený
s výstupem
na
Kilimandžáro. Všichni se již
těšíme na vyprávění zážitků
z cesty a na prohlížení
dokumentů z této cesty.
Vánoční setkání v Klubu seniorů je vždy pohodovou záležitostí
Vedoucí klubu přeje nejen všem seniorům v Radíkově, ale i ostatním občanům hezké prožití svátků
vánočních a do nového roku 2004 hodně zdraví a rodinné pohody.
Na Vaši návštěvu se těší vedoucí Klubu důchodců a také vaši kamarádi.
/jsch/

Z kuchyně místního SDH Olomouc-Radíkov
-

-

-

Na listopadové výborové schůzi se hodnotil i výsledek podzimní sběrové soboty.
S množství sebraného šrotu i s výší vystavené faktury, která koncem roku doplní pokladnu byli přítomní spokojeni. Poděkování patří především těm, co přiložili ruku k dílu a naplnili dva kontejnery
Město Olomouc pokračuje v rozšiřování výbavy Zásahové jednotky místního SDH Olomouc-Radíkov. Byla dodána elektrocentrála a vysokotlaké čistící zařízení.
Výbor také řešil i organizační zajištění letošní výroční schůze místního SDH. Bylo vybráno datum 20.12.2003 se zahájením v 9,30 hod. v restauraci „U Macků“ na Svatém Kopečku.
Řešil se také možný příspěvek na Mikulášskou nadílku, kterou začala připravovat místní
jezdecká stáj OMEGA.
Zájezd do vinného sklepa uskutečnili místní hasiči dne 1.11.2003, a to tentokráte do Velkých Pavlovic. A ani tentokráte hasiči „nezklamali“ a odvedený výkon ve spotřebě vína
sklidil obdiv i pana sklepmistra…………
/zv/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov ukončil podzimní
část 2.ligy pěkným 4. místem v tabulce se ziskem 16 bodů. Vedení týmu a
zajisté i aktivní sportovci jsou s tímto umístěním spokojeni.
Přeji všem hráčům veselé Vánoce, ještě veselejšího Silvestra, do nového roku
2004 hodně zdraví a dobré sportovní výkony. A ať nám to na jaře kope stejně
dobře…..
To vše přeje Mirek Nemrava
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VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2003/2004
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

VÝSLEDEK
PODZIM
2003

HOSTÉ

(podzim)

31.8.
6.9.
9.9.
20.9.
26.9.
4.10.
7.10.
18.10.
24.10.
1.11.
9.11.
15.11.
22.11.

Topmo.Bukovany
Radíkov
Věznice Olomouc
Radíkov
FC Nová ulice
Radíkov
Dědečci
Radíkov
Draci
Radíkov
FC Literpool
1. FC FaJ
Radíkov

Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
Step a style
Radíkov
Foerstrova
Radíkov
FC Čonkin
Radíkov
SK Kopeček
Radíkov
Radíkov
RK Dachi

VÝSLEDEK
JARO 2004

1:0
5:2
1 :3
5:2
1:2
0:0
1:0
0:0
3:2
1:1
0:0
2:6
5:2
/mn/

INZERCE
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová vás všechny zve
k předvánočním a silvestrovským nákupům. Zboží je
dostatek a zajisté si vyberete. Prodejna pro vás
zajistila na základě poptávky i prodej balíčkového
masa za příznivé ceny. Maso si můžete i objednat.
Prodejní doba je v závěru roku upravena takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

7,30 – 16,30 hod.
7,30 – 16,30 hod.
7,30 - 9,30 STĚDRÝ DEN
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Sobota 27.12.
7,30 – 11,00 hod.
Neděle 28.12.
ZAVŘENO
Pondělí 29.12.
7,30 – 16,30 hod.
Středa
31.12.
7,30 - 10,00-SILVESTR
Čtvrtek 1.1.2004
ZAVŘENO
Pátek
2.1.
7,30 – 16,30 hod.

Vedoucí prodejny děkuje všem za přízeň v roce 2003 ,
přeje všem svým zákazníkům pěkné Vánoce a do nového
roku 2004 hodně zdraví a spokojenosti.
/ za /
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