
 

 

Radíkovský informační zpravodaj                                                                                                                            1 

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

                              

Vánoce v centru Olomouce 
 
Končí rok 2014, je zde doba 
bilancování událostí roku a 
to jak v našem soukromí, tak 
i věcí veřejných. S koncem 
roku po podzimních volbách 
je zde nové vedení Statutár-
ního města Olomouce s ne-

malými úkoly do dalšího období. Přejeme všem 
pevné zdraví, pohodu v kruhu blízkých a nám, co 
zde v Radíkově bydlíme, další zlepšování našeho 
žití…    
 
 

Vánoční období si připomněli i občané MČ Radíkov.  
Tak šťastné a veselé Vánoce…. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
22.9.2014 – 130. RMO 
-změna termínů reali-
zace projektů IPRM  
-stanovení termínu a 
návrh programu 29. 
ZMO 
-přísedící Okresního 
soudu v Olomouci 
 
30.9.2014 – 131. RMO 

majetkoprávní záleţi-
tosti 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2014 
-bytové záleţitosti 
-Chomoutov – BUS točna 
-palivové hospodářství Letiště Olomouc 
-Petice, přechod ul. Schweitzerova 
-hodnocení práce ředitelů škol v roce 2015 
-povodňová opatření při přívalových deštích 
-projektová dokumentace hasičské zbrojnice 
Chválkovice a Radíkov 
-dohoda o spolupráci v oblasti OH 
-organizační změny na odboru ochrany a do-
pravy 
-organizační změny na odboru koncepce a 
rozvoje 
-změna lesního hospodářského plánu 
-Petice ul. Vodární 
-Iniciativa „Spojme síly pro Sigmu“ 
 
6.10.2014 – 132. RMO 

-ţádost Moravského divadla Olomouc, nákup 
automobilu 
 
14.10.2014 – 133. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2014 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 – 1. čtení 
-změny jízdních řádů 
-strojovna zimního stadionu 
-výstaviště Flora Olomouc 
-MŠ Řezníčkova 
 
21.10.2014 – 134. RMO 

-veřejná zakázka, sluţby mobilního operátora 
v r. 2015 
-rozpočtové změny 2014 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2015, 1. čtení 
-audit hospodaření odboru evropských projektů 
-pronájem vlastních honiteb 
-zajištění rizikových míst ve Smetanových 
sadech 
-Lesy města Olomouce a.s., informace 
 

6.10.2014 – 29. ZMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-majetkoprávní záleţitosti odboru investic 
-rozpočtové změny 2014 
-pojmenování ulice 
-zpráva škodní a likvidační komise 
-veřejná zakázka Werichova, parkovací stání 
 
Nová RMO a ZMO pro r. 2014-2018 (po vol-
bách) 
 
18.11.2014 – 1. RMO  
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 – 2. čtení 
-rozpočtové změny 2014 
-Územní plán Olomouc 
-majetkoprávní záleţitosti 
-tramvajová trať, čerpání dotace 
-ul. Trnkova, parkovací stání 
-označení vlastníka 
-organizační záleţitosti „Podpisový řád SMOl“ 
 
25.11.2014 – 2. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 – 3. čtení 
-rozpočtové změny 2014 
-veřejné zakázky 
-Na Letné, parkoviště 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňo-
vány  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radí-
kov    
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 webových strán-
kách Statutárního města Olomouce včetně důvo-
dových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před 
jednáním ZMO. 
                                                   / z v/  

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
 
Říjen (20.10.) 

-kontrola plnění usne-
sení z jednání KMČ 
09/14 
-došlá a odeslaná poš-
ta 
-poţadavky na prove-
dení zimní údrţby ze-

leně v MČ Radíkov (2014/2015) 
-informace o přechodném období do ustano-
vení nových KMČ 
-umístění kočovného včelstva neznámého 
majitele v kú. Radíkov (lokalita Sička) 
-informace o zpracované analýze „Riziková 
území při extrémních přívalových sráţkách“ – 
týká se i MČ Radíkov 
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-poţadavky na opravné práce na místních 
komunikacích v r. 2015 
 
Listopad (18.11.) 
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 10/14 
-došlá a odeslaná pošta 
-stíţnost na stav komunikace ul. Na Suchých 
loukách, místní šetření 13.11.2014 
-příprava na jednání vybraných předsedů KMČ 
s novým vedením radnice (zlepšení práce 
KMČ) 
-projednání stanoviska KMČ k nakládání 
s majetkem města v MČ Radíkov pro odbor 
majetkoprávní 
-servis plynových spotřebičů v objektu Náprst-
kova 1 
-Mikulášská nadílka (6.12.) a Slavnostní roz-
svícení vánočního stromečku (7.12.2014) 
-výměna okapů na prodejně Hruška – zajišťuje 
SNO a.s.   
 
Prosinec (16.12.)  
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 10/14 
-došlá a odeslaná pošta 
-zajišťování údrţby na prodejně Hruška, revize 
topidel v objektu Náprstkova 1  
-schválení termínů jednání KMČ 
-oprava komunikace Na Suchých loukách 

-vydání Zpravodaje, novoročenky 
-problematika potoků v MČ Radíkov  
 
Plán jednání KMČ v roce 2015  (19,00 hod.) 
 
12. ledna Úterý  
16. února Pondělí 
16. března Pondělí 
20. dubna                 Pondělí 
18. května          Pondělí 
15. června Pondělí 
20. července Pondělí 
17. srpna Pondělí 
21. září Pondělí 
19. října Pondělí 
16. listopadu  Pondělí 
14. prosince Pondělí 

 
Poznámka: Termín můţe být operativně 
změněn z důvodu zaneprázdnění členů v 
daném termínu.  Jednání je v úvodní části 
veřejné. 
       Zápisy z  jednání KMČ jsou umístěny ve 
vývěsní skříňce naproti zastávky MHD nástup 
v Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov       
                                                                            
                                                                                  /zv/ 

 
 
 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA V OLOMOUCI.  
SLOŢENÍ NOVÉHO VEDENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE (RMO) 

 
Poznámka: čísla u politických stran znamenají počet mandátu v ZMO 

 
 
 
 
 

http://www.olomouc.eu/radikov
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         1. řada zleva:  Bc. Miroslav Petřík (ČSSD) člen RMO, Ing. Anna Taclová (TOP 09) člen RMO,  

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (ČSSD) primátor, PhDr. Pavel Urbášek (ČSSD) ná-

městek primátora, Ing. Jaromír Czmero (ČSSD) náměstek primátora, RNDr. Ladislav 

Šnevajs (KDU-ČSL) náměstek primátora  

            2. řada zleva: RNDr. Aleš Jakubec, PhD. (TOP 09) náměstek primátora, JUDr. Martin Major, MBA 
(ODS) náměstek primátora, prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (ODS) člen RMO,  Mgr. 
Filip Ţáček (ČSSD) člen RMO, Ing. arch. Michal Giacintov (KDU-ČSL) člen RMO  

 Jak se volilo v Olomouci – Radíkově- okrsek 86 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

245 99 40,41 99 3 942 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

1 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 556 14,10 

2 Strana svobodných občanů 17 0,43 

3 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A 

SLEZ. 

0 0,00 

4 Patrioti PRO Olomouc 19 0,48 

5 Česká str. sociálně demokrat. 1 294 32,83 

6 ProOlomouc 245 6,22 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=1&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=714&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=736&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=509&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=7&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=1039&xstat=0&xvyber=1
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7 TOP 09 540 13,70 

8 Občanská demokratická strana 195 4,95 

9 Koruna Česká (monarch. strana) 12 0,30 

10  Strana Práv Občanů 27 0,68 

 11 Občané pro Olomouc 276 7,00 

12  Komunistická str. Čech a Moravy 149 3,78 

13  ANO 2011 598 15,17 

14  Úsvit přímé demokracie 14 0,36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHOVATELŮ KONÍ V RADÍKOVĚ UBYLO, JE TO SPOUSTA RADOSTÍ, ALE 
I STAROSTÍ 
 Koně mají v  Radíkově dlouhou tradici. Dříve byli vyuţíváni především jako tahouni 
a neocenitelní pomocníci při lesních pracích, v dnešní době jsou chováni spíše pro radost a do sportu. 
Naše rodinná stáj nyní čítá 3 koně a 2 poníky. Tito koně jsou chováni v reţimu 24/7 - coţ znamená, 
ţe stejně jako ve volné přírodě mají moţnost neomezeného pobytu na čerstvém vzduchu, 
při nepříznivém počasí mohou vyuţít závětří dřevěného přístřešku. 
 Věnujeme se především parkurovému skákání. V letošním roce 2014 jsme opět dosáhli něko-
lika významných úspěchů. K těm největším patří účast Sylvy a jejího koně Bumby ve finále „Middle 
Europe Jumping Cup“ v kategorii hobby, ve které si spolu i přes velkou konkurenci vybojovali krásné 
6. místo. K jejím dalším letošním úspěchům patří také například dvě první místa na závodech kona-
ných v ESC Olomouc. Také pětiletá Anetka se svým ponym Týmem jiţ letošní sezonu startovala bez 
pomoci vodiče, a absolvovala bez větších potíţí všechny nástrahy závodních parkurů a nejednou si 
odnesla mašličku a medaili za bezchybné překonání všech překáţek. 
 Tento koníček je sice velice náročný na čas a peníze, ale někdo utrácí za módní doplňky a my 
zase raději investujeme peníze do našich čtyřnohých přátel. Je potřeba jim zajistit správnou krmnou 
dávku (sestávající především ze sena a jádra – oves, granule,…), jednou na 6-8 týdnů péči podková-
ře, péči veterináře (očkování, odčervení), bezpečnou a čistou pastvinu a také pohyb. Na rozdíl od 
velkých sportovních stájí, které pobírají dotace a jiné finanční příspěvky od státu a různých institucí, 
financujeme veškerý provoz stáje z našich platů ze zaměstnání a o to více nás mrzí, ţe se mezi námi 
vyskytují jedinci, kteří neváhají hatit cizí úsilí, vynaloţenou energii a finanční prostředky. Z pastvin nám 
byly odcizeny dvoukolák a stavební kolečko - tedy věci, které denně pouţíváme při péči o naše koně. 
Děkujeme spoluobčanům za pravidelný přísun pečiva pro koně, avšak musíme upozornit, ţe ačkoliv 
koně ţerou zelenou trávu, tak pečivo, které je nedostatečně usušené nebo zelené plísní, je pro ně 
kvůli jejich citlivému zaţívání naprosto nevhodné a způsobuje jim značné trávicí potíţe. Pokud máte 
doma suché pečivo a rádi byste jej koníkům dali, prosíme, abyste jím koně nekrmili na pastvině, ale 
abyste je dali k naší brance. My uţ se postaráme o to, aby se kaţdému dostalo adekvátního dílu, jeli-

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=721&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=53&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=55&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=724&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=529&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=47&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=768&xstat=0&xvyber=1
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=7102&xobec=500496&xobecnaz=Olomouc&xokrsek=86&xstrana=792&xstat=0&xvyber=1
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koţ kaţdý kůň je originál a má jiné nároky na krmnou dávku. Totéţ platí o jablkách a dalších potravi-
nách. „Přilepšením přes ohradu“ jim můţete ublíţit více, neţ by se zdálo. 
Velice oceníme jakoukoliv pomoc - materiální ve formě nepouţívaného, nebo vyřazeného nářadí, 

dřeva na ohrady nebo jiţ zmíněného pečiva pro koně či finanční částku na provozování stáje nebo 
na úhradu nákladů spojených s účastí na závodech. Jako protisluţbu nabízíme místo pro reklamu 
na našem přepravním vozíku. 
                                                                                                                                                                                            

  
      

                                                                                                                                                                                            /rh/     

 

PODZIMNÍ SBĚR ŠROTU ZAJISTILI HASIČI 
       Místní hasiči provedli v sobotu 18. října 2014 sběr šrotu od občanů i chatařů. Přistavený velko-
objemový kontejner se sice nenaplnil, ale 
hasiči i tentokráte byli za dopoledne se sbě-
rem hotovi. Spokojenost s ekonomickým 
přínosem sdělil i hospodář místního SDH 
Petr Bernard. Počasí přálo a tak celou akci 
hodnotili kladně i všichni brigádníci při ob-
čerstvení v hospodě U Pulce. 
          Bohuţel absence podzimní sběrové 
soboty pořádané TSMO a.s., nemá u míst-
ních občanů, chatařů i chalupářů příliš klad-
nou odezvu. Věříme, ţe v roce 2015 se 
situace změní. 
Jinak pokud máte problémy s odpadem, 
vyuţijte, prosím, maximálně separaci všech 
tříděných sloţek komunálního odpadu. Od-
pad stavební nebo nebezpečný  lze průběţ-
ně odkládat na sběrové dvory v Olomouci – 
Neředíně za hřbitovem a nebo v Olomouci – Hodolanech na ulici Chelčického.  
Podrobnosti včetně otvírací doby najdete na webu TSMO a.s. http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-
odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.  
                                                                                                                              /zv/                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
POČASÍ  

Září 2014 

Průměrná teplota byla 13,8 °C. Nejniţší teplota byla 
24.9. ráno 2,9 °C . Maximální teplota 27,9 °C byla 
8.9. Napršelo nám 70 mm. Nejvíc sráţek za den 
bylo 11.9. a to 17,2 mm. Jasných dnů bylo 9, zata-
ţených 4, sráţkových 17, letních 20, tropický 0. 
V září byly dvě delší období s nádherným babím 
létem. Teplotně bylo září citelně nad normálem. 
Extrémní teploty: maximální 33,1 °C 5.9.1781, mi-
nimální + 0,9 °C 29.9.1939. Sluníčko na začátku 
září vycházelo 6:15 hod. a zapadalo 19:43 hod., na 
konci vycházelo 6:59 hod. a zapadalo 18:40 hod. 

 

http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory
http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory
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Říjen 2014 

Průměrná teplota byla 11,5 °C. Nejniţší teplota byla 28.10. ráno – 2,4 °C. Maximální teplota 22,6 °C 
byla 12.10. Napršelo nám 42 mm. Nejvíc sráţek za den bylo 22.10. celkem 16,2 mm. Jasných dnů 
bylo 14, zataţených 5,  sráţkových 12,  mrazové 0, s mlhou 1. I tento měsíc byl měsíc teplotně nad-
normální. 
Extrémní teploty: minimální – 7,5 °C 31.10.1920, maximální 27,0 °C 4.10.1929. Sluníčko na začátku 
října vycházelo v 7:00 hod. a zapadalo 18:38 hod., na konci vycházelo 6:48 hod. a zapadalo 16:38 
hod. 

Listopad 2014 

Průměrná teplota byla 7,35 °C. Nejniţší teplota byla 30.11. o půlnoci - 3.06 °C. Maximální teplota 
17,48 °C byla 11.11. Napršelo nám 22 mm. Nejvíc sráţek za den bylo 8.11. a to 11,2 mm. Jasných 
dnů bylo 8, zataţených 10,  sráţkových 12,  mrazové 3, s mlhou 8 a s inverzemi 13. Radíkov byl vět-
šinu dní na hranici inverze. Listopad vyšel teplotně nadprůměrný a sráţkově podprůměrný. 
Extrémní teploty: minimální – 16,7 °C 22.11.1858, maximální 19,5 °C 3.11.1970. Sluníčko na začátku 
listopadu vycházelo 6:50 hod. a zapadalo 16:36 hod., na konci vycházelo 7:36 hod. a zapadalo 16:02 
hod. 

Letošní rok můţe být podle OSN nejteplejším v historii 

     Letošní rok se můţe v souvislosti s nezvykle vysokými teplotami oceánu stát vůbec nejteplejším v 
historii měření. Na celosvětové klimatické konferenci v Limě to oznámili zástupci Světové meteorolo-
gické organizace (WMO), která působí při OSN. Podle ní oteplování Země jasně dokazuje fakt, ţe 14 
z 15 nejteplejších let v záznamech tvoří roky tohoto tisíciletí včetně letoška.  
"Nedochází k ţádnému zastavení globálního oteplování. Zvláště neobvyklé a alarmující je to, ţe letos 
máme vysoké teploty rozsáhlých povrchových oblastí oceánů. 
Podle WMO byla teplota vzduchu nad pevninou a oceány za prvních deset měsíců letoška o 0,57 
stupně vyšší. 
     Většina vědců se shoduje, ţe globální nárůst teplot je způsoben především lidskou činností. Skep-
tici naproti tomu namítají, ţe teploty vzrostly před koncem století, ale za posledních 15 let se nijak 
významně nemění, ačkoli příliv skleníkových plynů do atmosféry neslábne. 
Záměrem nové klimatické dohody, která by měla příští rok nahradit Kjótský protokol, je především 
zvrátit pětačtyřicetiprocentní nárůst emisí skleníkových plynů od roku 1990 a udrţet zvyšování prů-
měrných teplot pod hranicí dvou stupňů Celsia oproti úrovni před průmyslovou revolucí. To je hodnota, 
kterou státy stanovily jako mezní, aby svět nepocítil nejhorší dopady změny klimatu. Teploty uţ se 
přitom zvýšily o 0,85 stupně a při současné míře exhalací by to mohlo do konce století být 3,6 aţ 4,8 
stupně Celsia. 
zdroj: ČTK 
 

Sdělení: (pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie 

Univerzity Palackého Olomouc a srážkoměru ).          

                                                                                                                                                                                                                            /jb/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Víte, ţe . . . . 

…… o víkendu 29.-30.11.2014 proběhlo v okolí 
Radíkova jiţ tradiční zahájení musherské zimní 
sezóny. Tentokráte počasí závodům přálo, silný 
vítr a celodenní mráz byly zajisté dobrou pří-
pravou na tu opravdovou letošní zimu……. 
…….29.10.2014 zveřejnil Olomoucký deník 
článek o problematice přívalových lijáků, které 
se v posledním období stávají problémovou 
záleţitostí v mnoha lokalitách v ČR. Jsme spo-
kojeni, ţe i magistrát města Olomouce (odbor 
ochrany) tuto problematiku řeší, a to i v úzké 
součinnosti s komisemi městských částí, včetně 
té naší KMČ. Zpracovaný průzkum rizikových 
lokalit, posouzení i studie jsou základem pro 
blízkou budoucnost. Dotýká se to i lokality Ra-
díkova, který byl vybrán pro realizaci pilotního 
projektu…. 

......sousední 
městská část Sv. 
Kopeček (dříve 
také samostatná 
obec Svatý Ko-
peček) vydala 
publikaci „Svatý 
Kopeček 1864-
2014“. Text dopl-
něný řadou foto-
grafií z historie 
dávnější i nedáv-
né připomíná 
významné udá-
losti na Svatém 
Kopečku, kde 
většina z nás, 
kteří roky ţijeme 
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zde v Radíkově, chodila do školy, školky nebo 
za zábavou, za nákupy či do kostela. Publikace 
byla zpracovaná Mgr. Miroslavou Titzovou a 
Janem Nedělníkem a vydaná v součinnosti 
s místní KMČ a podporou Magistrátu.…. 
…….. ve 43. týdnu zaznamenala olomoucká 
černá kronika, ţe Městská policie řešila v Radí-
kově odchyt agresivního cizího psa na zahradě 
rodinného domu. Jelikoţ pes nebyl ochoten na 
odchyt přistoupit, bylo nutno přivolat veterináře 
a psa uspat. Následně byl přemístěn do útul-
ku… 
………nástup zimy na přechodu listopadu a 
prosince 2014 nachytal TSMO a.s. tak trochu 
„v letních nedbalkách“ – nepřipravené na 
ochlazení. V Radíkově -4°C, déšť a namrzající 
ledovka, nádoby se štěrkem jindy připravené jiţ 
v říjnu, nikde. K  tomu ani hromádka štěrku 
v celém Radíkově, ale i v okolí. Snad se lidé i 
doprava s krizovým stavem vypořádala bez 
úrazu či nehody…..  
 …… 3.11.2014 uspořádala jiţ tradičně akci MŠ 
Olomouc - Bieblova s názvem – „Posviťme si 
na cestičku, těš se na nás, Podzimníčku“. Paní 
učitelky, spousta dětí i rodičů dorazili do Radí-
kova autobusem nebo vlastními auty na místní 
parkoviště v 16,30 hod. Tam děti rozsvítily lu-
cerničky a šly temným lesem vyhledat tři babi-
ce, které sebraly Podzimníčkovi domeček. A 
jelikoţ vše dobře dopadlo, byl čas i na opékání 
špekáčků v táboře, teplý čaj a další občerstvení  
v hospůdce Pod věţí. Za řádné tmy pak všichni 
sešli z kopce dolů a po 19. hodině odjeli zpět 
k MŠ a nebo s rodiči přímo domů…. 

……… vrba na břehu místní vodárenské nádrţe 

doslouţila. Silný vítr v listopadu, hniloba a hou-

bové choroby ji asi předurčily k vykácení. KMČ 

poţádala odbor ŢP a TSMO a.s o posouzení a 

případnou likvidaci………. 

 ……. nimrodi z Mysliveckého sdruţení Svatý 
Kopeček (vzniklo v roce 1993) po mnoha letech 
uspořádali v sobotu 15.11.2014 hon. Trochu 
jsem nechápal, co chtějí střílet. Zajíce jsem 
v lese neviděl uţ mnoho let, o baţantovi ani 
nemluvím. Stavy divokých králíků zdecimovala 
myxomatóza a moţná i králičí mor. Začali na 
Sv. Kopečku na Ovčačce a pokračování bylo 
v prostoru Boţích muk v Radíkově. A nebyl to 
ledasjaký hon. Koupili si baţanty z umělé líhně, 
kteří jsou zvyklí na lidi a v podstatě ani neumí 
létat. Vypustili je na pole a snaţili se je zved-
nout do vzduchu. Na zemi se podle myslivecké 
etiky baţanti střílet nesmí. Myslivecké sdruţení 
má nového hospodáře, který se snaţí vrátit 
původní druhy drobné zvěře do okolních lesů a 
polí. Dokonce chce vysadit i koroptve…... 

                                                                       /jb,zv/                                                    
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  

 
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jiří Vlček, Jarmila Odstrčilová, Imrich Kul-
čár, Milena Vašáková, Jarmila Nemravová  

                                       
Leden : Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Václav Bah-
ník, Marie Procházková, Danuše Bednářová Ing., Anna Uhlířová, Ladi-
slav Langer 

                    
Únor:  Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. Karel 
Frank CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová  
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů 
nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, 

kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legislati-

vy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace neposkytuje.  Tímto se 

omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“, ať už při narozeninách nebo při 
narození dítěte….       
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 ţijí v blízkém Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.      
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                  /zv/ 
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Sdělení občanům:      

                                                                                                            
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomou-

ce má svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Upozornění: dne 31.12.2014 - uzavřeno 

z důvodu dovolené 

 

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Pokud potřebujete pora-

dit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté 

se vám dostane odborné rady. Probíhá i prodej knihy 

Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks. 

Internetové  pracoviště –  Nápr stkova 1,  Ol o-

mouc –  Radíkov (kapaci ta –  2 počí tače)  

 Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  
Pouze:   St   13:00 – 17:00 hod. 
 
 

1)  Místní knihovna (vedoucí  pí. Večeřová)    
Místní knihovna stále slouţí našim čtenářům. Zima uţ je za okny, sluníčka zatím moc málo a nejlépe 
je v teple domova a tak se najde čas třeba i na knihu. Poklid svátků vánočních a novoročních je ide-
ální dobou pro otevření knihy. Místní knihovnice paní Večeřová vám zajisté poradí. Co je nového, se 
můţete podívat doma i na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov , které vám řeknou, jaké knihy 
jsou v místní knihovně v Radíkově nebo v kniţním fondu Knihovny města Olomouce. Hezké chvíle 
s knihou, příjemné Vánoce a do nového roku 2015 vše nejlepší Vám přeje pí. Večeřová.  
 

2)  Zimní reţim svozu komunálního odpadu a bioodpadu  
     Zůstává zachován interval 1 x 14 dní (komunální odpad středa - sudé týdny), bioodpad v pátek    
v liché týdny s posledním svozem ve 14-denním intervalu - 19.12.2014. 
- další svozy bioodpadu budou v lednu - 16.1.2015 a v únoru - 13.2.2015. 
- od března 2015 bude opět zahájen 14-denní svoz bioodpadu a to konkrétně od 13.3.2015 (a pak 
opět kaţdý lichý pátek aţ do prosince 2015). 
 

3)   Zimní období je tady: Upozorňujeme všechny majitele vozidel, aby omezili parkování na místních 
komunikacích s ohledem na nutnost provádění zimní údrţby (pluţení, posyp). Taktéţ je nutné 
s ohledem na zúţení komunikace vlivem sněhových bariér umoţnit odvoz komunálního odpadu. Kri-
tická je situace především na ul. Zedníkova. Řidiči TSMO a.s. nebudou riskovat poškození vozidel 
v případě nevhodného odstavení aut. Vaši spokojenost se sluţbami TSMO a.s. ovlivníte svým 
vstřícným přístupem. V případě problémů se obracejte přímo na dispečink zimní údržby TSMO 
a.s. – 605 201 686.  
- Upozorňujeme taktéţ na zákaz vyváţení sněhu na veřejná prostranství a komunikace. 

- TSMO a.s. děkují předem všem, kteří si odklidí sníh před svými domy. Kapacity pracovníků 
TSMO a.s. jsou omezené a úklid nejde realizovat ihned. 

- TSMO a.s. děkují za pomoc při úklidu chodníků a prosí, aby sníh nebyl vyhazován na uklizenou 
komunikaci na ul. Malinovského, ale pouze na okraje nebo zelené plochy. 

 

4)  Upozornění pro pejskaře:  
-    stále se opakuje nedovolené volné pobíhání psů po Radíkově. Městská policie bude poţádána  

o  zvýšený dohled a případný odchyt chronicky toulavých psů 
-   stále někteří pejskaři neuklízí exkrementy po svých miláčcích. Jde zejména o ul. Přehradní a 

některé další, které jsou oblíbené pro vycházky. Lokalita na ul. Přehradní je určena pro pohyb 
psů, to ale neznamená, ţe se nemusí po vašich pejscích uklízet. Občané mající tam trvalé byd-
lení si oprávněně stěţují. Buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům. Podívejte se na vyhlášku 
města.     

                                                                                                                                                                                         /zv/      
 

 

http://www.kmol.cz/radikov
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Klub seniorů Radíkov informuje…. 
     Protoţe se další 
rok našeho ţití chýlí 
ke konci, nezbývá 
neţ začít hodnotit 
uplynulý čas. Je 
pravda, ţe poslední 
čtvrtletí bylo na růz-
né akce bohaté, tak 

bych něco nerada opomenula.  
         Jiţ velkolepou oslavou Dne seniorů, která i v 
naší republice se bere váţně i kdyţ s určitým zpoţ-
děním,  jsme přesto rádi, ţe se na seniory myslí a 
společnost si jich váţí.  Různé akce v tomto období 
se málem překrývají, je těţko si vybírat a ještě větší 
problém je vše stíhat. 
       V říjnu je jiţ tradičně věnována seniorům i mše         Zleva: Mgr. Zdislav  Doleček, vedle Hana Gastová  

v bazilice na Sv. Kopečku, coţ je velmi vítané a oblí-           Zcela vpravo: Ph.Dr. Eva Trčková, domácí znáte 
bené. Tento a další víkend je také volný vstup do ZOO, coţ někteří s radostí přijali. Byla moţnost vy-
slechnout odpolední koncert, coţ umocnilo sváteční náladu. 
       Následovala další návštěva Moravského divadla, kde jsme shlédli muzikál „Noc na Karlštejně“ a za 
krátký čas doporučenou činohru „Sejdeme se na  Ztracené.“ Obě divadla se nám líbila. Ovšem „třešin-
kou na dortu“ byl koncert v Redutě, kde kromě známých zpěváků z našeho mládí vystupoval i pan  Felix 
 Slováček. Ten měl velký úspěch s jedinou skladbou, proto jsme si ho zopakovali na koncertě s Mor. 
filharmonií.        
          Mnozí z nás vyuţili i moţnost v rámci nabídek prohlídky v málo přístupných místech např. Střední 
zdravotní škola, Vojenský archív, návštěvu Městské policie nebo Krajského hasičského záchranného 
sboru. To uţ záleţelo na zájmu kaţdého z nás.  Také jsme navštívili  Městskou knihovnu s pěknou 
přednáškou paní Mgr. Mičkové. Mohli jsme si vybrat filmové představení v kině Metropol nebo divadlo v 
Šantovce. Měli jsme opravdu široký výběr akcí.  
        Ve středu 19.11. mezi nás, do KS v Radíkově zavítal na besedu příslušník Policie ČR  a ing. Cha-
rouz s přednáškou BESIPU o bezpečnosti  jak na ulici, tak v našich bytech a domech. 
        Ve středu 26.11. proběhly nové volby do vedení Klubu seniorů Radíkov za účasti PhDr.Trčkové a 
vedoucího oddělení sociálních sluţeb Mgr. Dolečka. 
        Tradiční adventní předvánoční období si připomeneme v KS i doma v rodinách. Bude také zajíma-
vé navštívit vánoční výstavu v Bystrovanech nebo v Samotiškách a nasávat předvánoční idylku.           
Rok ukončíme příjemným vánočním posezením 17.12. v našem klubu, pak se budeme věnovat přípravě 
na vánoční i novoroční svátky.      
                  Za vedení Klubu seniorů přeji všem občanům hezké a radostné svátky a do následujícího 

roku 2015 hlavně zdraví a vše dobré i v kruhu blízkých.                                                              
                                                                                                                                                                                          /fp/                                                                                                                                                                  

Městská policie je tu pro vás i s přáním….   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Magda Václavíková   
  tiskový mluvčí     

   Městská policie Olomouc 
   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 

   tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814 

http://ph.dr.eva/
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www.mp-olomouc.cz 

 

                                                                                                                                                                  

„Co jste hasiči, co jste dělali“ ( na soutěţi v Holici jsme získali 
opět 1. místo, Mladí hasiči se účastnili 11.10. branného závo-
du, drakiáda opět bez větru, zdařilý lampionový průvod, opět 
probíhala spolupráce s pivovarem Litovel, byli jsme na škole-
ní a na memoriálu Radka Zapletala – kuţelky…) 
 

 Ve 3. ročníku soutěže Holické kombajn jsme opět zvítězili 
 
Po roce 4.10.2014 vyrazili místní hasiči do Olomouce - Holice  na netradiční soutěţ, která je 
pro opravdové chlapy. Ve štafetové soutěţi (3x2 závodníci) se soutěţilo v disciplíně: transport 
barelů, zdolání lešení, převracení obří pneumatiky, motání hadic, hammer box a bariéra. Sou-
těţ probíhala v kategorii muţi, ţeny, jednotlivci a veřejnost. 
       I letos se nám zadařilo a v kategorii druţstev zvítězil opět Radíkov 
 

 Mladí hasiči se opět účastnili 11.10.2014  Branného závodu v Nových Dvorech    

    
      V sobotu 11. října jsme v 6:45 hod. odjeli od hasičské zbrojnice v počtu 10 dětí a 4 dospě-
lých na branný závod do Nových Dvorů. Den pro nás nezačal dobře, díky několika uzavírkám 
jsme na místo dorazili půl hodiny po odstartování závodu. Naštěstí nám bylo povoleno starto-
vat. Dostali jsme startovní čísla 35 a 39. Takţe nastalo dlouhé čekání. Postavili jsme si stan, 
pod kterým jsme celý den pobývali.  
       Dlouhou chvíli jsme si krátili hraním karetních a míčových her, ale také opakováním zdra-
vovědy, topografie a uzlů. Nastala chvíle mladšího druţstva. Děti vše zvládly s 21 trestnými 
body a časem 28:18. A to stačilo na krásné 5. místo. I druţstvo starších se dočkalo a do cíle 
doběhlo v čase 30:21 s 27 trestnými body. Umístili se na 29. místě. Po vyhlášení výsledků a 

předání cen jsme se vydali na cestu domů. 
 
 

 

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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 Neděle – 12.10. se opět konala oblíbená drakiáda v lokalitě u doubku        
 
      Na druhý den po branném závodě jsme uspořádali na poli u doubku drakiádu. Pouštět 
draky s námi přišlo cca 30 dětí 
a dospělých. Počasí nám tra-
dičně nepřálo, místo aby fou-
kal vítr, svítilo celé odpoledne 
sluníčko. I přesto několik draků 
vzlétlo a chvíli se na obloze 
udrţelo. Rozdělali jsme na poli 
oheň a děti s rodiči si mohli 
opékat špekáčky. Pro děti byl 
připraven teplý čaj a pro rodiče 
horký punč, který v 
teplém počasí ne-
přišel zrovna vhod. I 
přesto se nám akce 
líbila.  
      Nezbývá doufat, 
ţe ten další podzim 
konečně pořádně 
zafouká ze strnišť. 

 
 

 Školení pro vedoucí Mladých hasičů – mládeže,  III. stupeň  MINIMUM 
 
    O víkendu 18.-19.října jsme absolvovali školící kurz pro získání kvalifikace III. stupně ve-
doucího mládeţe SH ČMS. Sobotní dopoledne jsme byli proškolováni v oboru (odvětví) zdra-
vovědy, bezpečnosti mladého hasiče a o směrnici činnosti s kolektivy mladých hasičů. Po 
obědě jsme probrali náměty k celoroční činnosti a směrnice hry Plamen. Navečer nás čekaly 
zkoušky, které se skládaly ze tří částí: ústní zkouška, písemný test a praktická část v podobě 
branného závodu. V neděli dopoledne jsme probrali volnočasové aktivity, tábory, změny v po-
jištění. Po předání osvědčení o úspěšně sloţené zkoušce, bylo školení ukončeno a tak jsme 
uháněli k rodinám. 

 

 31.10.2013 - Halloweenský lampionový průvod 
 
31.října jsme se opět sešli v hojném počtu u hasičské zbrojnice na Halloweenském lampiono-

vém průvodu. Počasí bylo 
chladné, tak jsme se zahřáli 
horkým čajem, zapálili svíč-
ky v lampionech a vyrazili 
do radíkovských ulic. Prošli 
jsme nejprve ulicí Zedníko-
vou, Na Pevnůstce a pokra-
čovali ulicí Malinovského, 
kde si pro děti pan Šindelář 
připravil malé překvapení v 
podobě balonků štěstí. Kdyţ 
balonky vzlétly, pokračovali 
jsme k místní zvonici, kde 
jsme se všichni společně 
vyfotili. Po malém občer-
stvení ve zbrojnici se děti 
vydaly na stezku odvahy, na 
jejímţ konci je čekala sladká 
odměna. Více na:        

 
          http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Halloweensky_lampionovy_pruvod_31.10.2014/ 

 

http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Halloweensky_lampionovy_pruvod_31.10.2014/
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 8.11.  Cvičení Lošov 2014. 
         Osmého listopadu jsme se v 8 hodin sešli za deštivého počasí u hasičky v sestavě: Veli-
tel J. Švestka a členové T. Řezníček, M. Lisa, L. Hudec, L. Langr, P. Snášel. Začátek na 9 ho-
din jsme v pohodě stihli, aţ na SDH Topolany, kteří po výjezdu píchli kolo na autě. Po nástupu 
se jednotlivá druţstva rozešla dle rozpisu na svá první stanoviště. Letos se osvěţovala paměť 
ze zdravovědy, dýchací přístroje, elektrocentrály, psychologie, Tohatsu čerpadlo, radiokomu-
nikace, evakuační kontejner a stavění protipovodňové stěny. Po nabytí vědomostí nás na sva-
činu čekala dobrá klobása a na oběd klasika, bramborový salát a řízek. Bratři z Lošova i přes 
nepřízeň počasí vše dobře logisticky zvládli a po vyhodnocení celé akce jsme se všichni na-
mačkali do Jirkova favorita a jeli domů. Myslel jsem si, ţe po noční na tom budu nejhůř, ale 
překonal mě Jirka, který celé cvičení vydrţel v tmavých brýlích a se zapíchnutou šponou 
v oku. Teprve po skončení akce odjel do nemocnice na ošetření. Obětavý to velitel ! Hasiči 
nemůţou být ţádné padavky. 

                                                                                                                                        /ml/  

 29.11.2014 - Memoriál Radka Zapletala v kuželkách 
        Sportovní akce zučastnilo se všech 8 sborů. Z našeho SDH jsme jeli:  Mirek Nemrava, 
Tomáš Řezníček, Laďa Langr a Michal Titz. Bohuţel kuţelky to není bouling, a tak nám to do-
sti často jezdilo do ţlábku. Laďa neměl botasky a proto musel hrát bosky. Z 8 druţstev jsme 
skončili na 7. místě. Memoriál vyhrál Droţdín, pohár vítěze z loňského roku jsme museli pře-
dat SDH Droţdín. Na závěr bylo občerstvení - řízečky a koleno. Mirek Nemrava se mohl jen 
dívat, jak jim chutná. Za vedení města tam byla zastupitelka paní Mgr. Machová, za odbor 
ochrany Ing. Langr. Přítomen byl ta-
ké Mgr. Luděk Tichý. 

 

 Sobota 6. prosince – Mikulášská 

nadílka pro děti  
       Místní hospoda U Pulce se jako 
kaţdoročně zaplnila dětmi, jejich ro-
diči i doprovodem babiček a dědeč-
ků. Přijeli se svými dětmi i přátelé,  
kteří dnes jiţ ţijí mimo Radíkov. Na 
Mikuláše, anděla i čerta čekalo ko-
lem 30 dětí. Pohodová atmosféra, 
hezké básničky a písničky, které děti 
přednesly, se líbily. Čerti sem tam 
zlobili a tak i někoho trochu vystrašili. 
Děti slíbily Mikulášovi, ţe budou 
hodné a budou rodiče poslouchat. Mikuláš byl spravedlivý a tak mohl anděl rozdat dětem při-
pravené dárky. Na závěr mikulášského odpoledne měly děti připravené disko.  

 
 Neděle 7. prosince – Rozsvícení vánočního stromečku 

        Krásný adventní podvečer připravili vedoucí Mladých hasičů paní Klárka a Zuzka s dětmi 
z druţstva Mladých hasičů a s podpo-
rou členů místních hasičů velice zdařilý 
a příjemný předvánoční podvečer. Po 
16 hodině děti přednesly koledy a bás-
ničky s vánoční tematikou. Byly připra-
veny jesličky, tři králové, vše podbarvo-
valy vánoční melodie. Sešla se opravdu 
spousta místních občanů, přišli i lidé 
z okolí. Na závěr vystoupení dětí byl 
rozsvícen u místní zvonice vánoční 
stromeček, který bude po celý zbytek 
prosince a začátek roku 2015 dělat 
večer radost nejen místním, ale i těm, 
kteří Radíkovem jen procházejí. Pro 
přítomné byl dětmi a jejich vedoucími 
připraven vánoční jarmark se spoustou 
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krásných výrobků, které ozdobí mnohý vánoční stůl. Výtěţek z prodeje jde na podporu činnosti 
Mladých hasičů. Připraven byl i punč a horký čaj, na stolech v hasičské zbrojnici bylo vánoční 
cukroví i jednohubky a jiné dobroty. Slavnostní předvánoční chvíle zpestřil všem přítomným i 
ohňostroj.  
       Byla to i příleţitost se vzájemně poznat, místem pro setkání s přáteli a povídáním nejen o 
Vánocích, ale i o tom, jak se zde v Radíkově ţije.             

 
 A co dalšího se událo, najdete na stránkách našeho SDH Olomouc-Radíkov 

-     jak se slavily narozeniny 

-     akce s Litovelským pivem 
-     školení v Olomouci - Černovíře 
     

 Co nás čeká do konce roku 2014 ! 
 

20.12.  Výroční valná hromada SDH Olomouc – Radíkov 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 

www.sdh-radikov.estranky.cz           

                               
                                                                                            /čp, jk, pb.,km, kl, mn - pro  web. stránky ,upravil zv/ 

 
Sport 
 

Tým šipkařů –  
Stříkačka Radíkov  http://www.strikackaradikov.wbs.cz                

           
         Další ligová sezóna přinesla dvě zásadní změny. Naše druţstvo do ní nastoupi-

lo oslabené o statisticky nejlepší hráče Jardu Dostála a Evu Sobotkovou, kteří přijali 
nabídky hrát ve kvalitnějších skupinách šipkařské ligy. Tímto bych jim chtěl poděko-
vat za to, co pro druţstvo udělali, popřát jim v nových působištích hodně štěstí a ať 

jim to lítá… 
       Zůstalo nás tedy 6 statečných. Pod vedením kapitána Michala Škůrka to jsou Pavel, Filip a Lukáš  
Hudcovi, Jarda Kováčik a Karel Kuchta. Tato první změna se projevila v dosaţených výsledcích a pozi-
ce v dolní části tabulky tomu odpovídá.  

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
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       Druhá změna není o nic příjemnější. Vzhledem k situaci, která nastala v naší restauraci U Pulce, 
jsme byli nuceni urychleně řešit otázku hracího místa. To se povedlo zajistit ve VIP baru na Ţiţkově 
náměstí v Olomouci (naproti sochy T.G. Masaryka). Bohuţel tak přicházíme o podporu našich věrných 
fandů při domácích zápasech. Kaţdopádně název druţstva neměníme. 
       Závěrem chci za členy druţstva Stříkačka Radíkov popřát všem krásné proţití vánočních svátků a 
do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky, peněz, úspěchů – prostě jen samá pozitiva… 
 
Ohlédnutí za bývalou hráčkou radíkovského týmu, které se daří….. 
        Za poslední dva měsíce se toho událo hodně. První větší šipkařskou událostí byla III. republiková 
Grand Prix v Kravařích na Opavsku.  Opět se tam sešli všichni, co v šipkařském sportu něco znamenají.  
Eva Sobotková vybojovala se svojí hráčskou kolegyní z Vysokého Mýta 2. místo v malé RGP dvojic a 3. 
místo na republikovém Grand Prix v Kravařích na Opavsku. Eva Sobotková se účastnila i  MČR 
v Techtexu v Hostinném u Trutnova. Celkové 25. místo v konečném bodování Českého poháru je toho 
důkazem. V závěru roku se bude ještě účastnit 13.12. na finále prestiţního celoročního turnaje ČDS 
Cup a první lednový víkend republikové finále Bull´s Turnaje mistrů.  
        Přeje všem krásné Vánoce a šťastný vstup do roku 2015 a šipkařům, aby se na niţších i vyšších 
soutěţích dařilo. 

                                                                                                 /jk/ 

INZERCE  
 

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k vánočním a silvestrovským nákupům 
 
         Rok 2014 je téměř za námi. Zima se začíná 
hlásit a je to pro nás všechny po hezkém podzimu 
nepříjemné. Do obchodu za nákupy se vyrazit 
musí a opravdu nejblíţ to máte do naší prodejny 
HRUŠKA. Nakoupíte vše potřebné i na blíţící se 
svátky vánoční i na silvestrovské veselí a pohodu. 
Sortiment zboţí nabízí také letáky, které jsou 
v prodejně, a nebo je dostanete do svých schrá-
nek. K vánočním a silvestrovským nákupům vás 
zve jak majitel obchodního řetězce, tak i personál 
prodejny. 
 Prodejní doba o svátcích:                                
Út                       23.12.  běžná prodejní  doba 

St. Štědrý den  24.12.  7,00 – 12,00 hod.         
Čt                      25.12.  zavřeno 

Pá                      26.12.  8,00 – 10,00 hod. 
So                      28.12.  běžná prodejní doba 

St. Silvestr        31.12.  7,00 – 12,00 hod.                                                                                                        
Čt. Nový rok       1.1.    zavřeno                                         
Pá. – So.           2.-3.1. běžná prodejní doba  
                                                                                                                                                                                                     /zv/ 
 

Mikuláš se v Radíkově těšil zájmu dětí i dospělých 
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Rozsvícení vánočního stromečku 2014 

 

 
 
 
 
 
Ohlédnutí za nedělním podvečerem 7.prosince 2014….. 
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