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

 

 
     Blíží se období velikonočních svátků, 
které jsou spojeny  s různými tradicemi 
jako je velikonoční pomlázka, malování 
nebo barvení velikonočních vajíček nebo 
chození na klapač. Loňské období veliko-
noc bylo po mnoha a mnoha letech 
rokem, kdy se místní radíkovští kluci bo-
hužel nedokázali sejít a udržet jednu ve-
likonoční tradici,   a to klapání. A jak to-
mu bude letos ?      

 
  
 
 Období jarních prací 
jako prořezávání 
stromů, hrabání za-
hrad je v plném 
proudu. A tak i pilotní 
projekt připravený 
odborem životního 
prostředí Magistrátu 
města Olomouce a 
Technických služeb 
města Olomouce a.s. 
a s přispěním místní 
KMČ č.21 na sběr 
bioodpadu se u 
občanů, chatařů a 
chalupářů městské 
části Radíkov  setkal 
s příznivým ohlasem.    
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 7.2.2006 -   88.sch ůze RMO           

-bytové záležitosti 
-veřejné zakázky 
(systém preference 
MHD a inf.systém 
MHD) 
-projekt ISPA 
-majetkoprávní zá-
ležitosti 
-Salmův palác (pro-
dej) 
-rozpočtové změny 
2006 

-změna územního plánu č.XIV 
-Pražská východ, napojení lokality 
-smlouva na rok 2006 s dopravcem DPMO 
a.s. a Conner Morava a.s. 
-projekt VFP – oživení centra 
-Fond rozvoje bydlení – 17.kolo 
-plavecký stadion, vstupné 
-program 21.zasedání ZMO 
 
dne 15.2.2006 – 89.sch ůze RMO 
-přidělení zakázek 
-urbanistická studie Hněvotínská–Okružní 
-prodej domů 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2006 
 
dne 21.2.2006 – 90.sch ůze RMO 
-veřejné zakázky 
 
dne 24.2.2006 – 91.sch ůze RMO 
-veřejná zakázka (pojištění města) 
-majetkoprávní záležitosti 
 
dne 14.3.2006 – 92.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti, prodej domů 
-rozpočtové změny 2006 

-hodnocení „Programu prevence kriminali-
ty-Partnerství za rok 2005“ 
-opatření ke snížení počtu holubů ve měs-
tě 
-zvýšení hráze Černovír 
-rozvoj výstaviště Flora 
-městské letiště 
-opravy komunikací 
-Jeremenkova-přednádražní prostor IV. a 
V.etapa 
-stavba hasičské zbrojnice Olomouc-
Chomoutov 
-rozpracování usnesení 21. jednání ZMO 
 
dne 28.3.2006 -93.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
objekt občanské vybavenosti Ol.-
Chomoutov 
-veřejné zakázky 
-bytové záležitosti 
-umístění předzahrádek 
-doplnění kamerového systému u pod-
zemního parkoviště u nádraží 
-stav požární ochrany 2005 
-kampaň „Na kole jen s přilbou“ 
-petice „Klid pro sídliště“ 
 
dne 21.2.2005 – 21. jednání ZMO  
-rozpočtové změny 2006 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-MDO – rekonstrukce části C 
-pojmenování ulic 
-přísedící okr.soudu v Olomouci 
-Fond rozvoje bydlení -17.kolo 
-dodatky ke smlouvě ze SFŽP 
 
Upozorn ění: Podrobné podklady z jednání RMO 
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, p říp.po řízení 
kopie) na informa čním centru vedle orloje 
v budov ě radnice na Horním nám ěstí nebo na 
internetových stránkách Statutárního m ěsta 
Olomouce v četně důvodových zpráv zpracová-
vaných pro zastupitele p řed jednáním ZMO.  
 
                                              / zv/                     

Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Únor 2006  
-projednání došlé pošty 
-problematika studie nové-
ho sportoviště a dětského 
hřiště 

-jednání ve věci nových tabulí názvů ulic 

-vyhodnocení schůzky investora, projek-
tanta a občanů k akci Kanalizace Radíkov 
-termíny sběrových sobot – jaro 2006  
-příprava akce bioodpad 
-problematika kotle na prodejně 
-připomínky občanů k uvazování psů u 
prodejny (řešení) 



Radíkovský informační zpravodaj 2/2006                                                                                                         3 
 

Březen 2006 
-porada předsedů KMČ s vedením TSMO 
a.s. 
-zajišťování akce bioodpad 
-žádost p.Procházkové o přemístění sta-
noviště kontejnerů 
-informace Ing.Bednáře o situaci s interne-
tem  
-zajištění montáže sněhových háků na 
objekt města Náprstkova 1 
-diskuse ve věci rozpočtu KMČ na rok 
2006, návrh, schválení v 04/06 
 
  Plán jednání KM Č v roce 2006  
     18.dubna                 19,00 hod.    
     15.května                 20,00 hod. 

     19.června                 20,00 hod. 
     17.července             20,00 hod. 
     21.srpna                   20,00 hod 
     18.září                      19,00 hod. 
     16.října                     19,00 hod. 
     20.listopadu             18,00 hod. 
     18.prosince              18,00 hod . 
 
            
Poznámka:  Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je  ve řejné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD ná-
stup  v Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomoucko.cz/radikov      

                                                                                                                 /zv/   
 
 
AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“, P ŘÍPRAVA VRCHOLÍ   
    V úterý 7.února 2006 v době od 16,00 hod až do 19,00 hod. byli pozváni místní občané, 
chataři i chalupáři na schůzku se zástupcem investora – pracovnicí odboru investic Magistrá-
tu paní Helenou Cabicarovou, projektantem firmy Agroprojekt Olomouc panem Ing.Sáblíkem 
s cílem seznámení se s dokumentací stavby před jejím dokončením. KMČ roznesla všem  
občanům pozvánky. Chatařům, chalupářům a těm majitelů nemovitostí, kteří trvale nebydlí 
v městské části Radíkov odeslala pozvánku na adresu bydliště. Na setkání se v několika 
vlnách vystřídalo odhadem 80-90 občanů, chatařů i chalupářů, kteří měli možnost nahléd-
nout do dokumentace, nechat si vysvětlit věci související s napojením svých nemovitostí a 
v neposlední řadě doladit  a uplatnit změny, které nastaly od posledního projednávání cca 
před 4 roky. Projektant zapracoval případné změny v dokumentaci a do projektu byly zakres-
leny a akceptovány i požadavky cca 12 nových RD. Po zapracování změn poskytl projektant 
opravenou dokumentaci, do které dle zájmu mohli občané opětovně nahlédnout. Při jednání 
upozornil zástupce investora všechny přítomné, že je nutné s ohledem na sledované limity 
vypouštěných odpadních vod, které má na omezenou dobu stanoveny vodoprávním rozhod-
nutím městská část Radíkov, že bude sledováno i zlepšení kvality vypouštěných vod. Bude 
také  u občanů kontrolováno, jakým způsobem se s odpadními vodami nakládá. Proto dopo-
ručujeme tuto problematiku v žádném případě nepodceňovat a počítat s nutností vložit finan-
ce do přepojení kanalizace na vlastním pozemku v co nejkratším termínu po zprovoznění 
kanalizace.  
      KMČ ústy předsedy KMČ Ing. Zvěřiny přislíbila, že celá KMČ bude maximálně nápomoc-
na občanům při zajišťování projektové dokumentace nutné pro vydání stavebního povolení 
na kanalizaci na vlastním pozemku i doručováním dokumentace na stavební úřad.  Půjde 
především o přepojení kanalizace mimo žumpy a septiky, oddělení dešťových vod od splaš-
kových. Znovu upozorňujeme, že do kanalizačního systému splaškové kanalizace lze (musí 
se) vypouštět vody z WC, umyvadel, praček, myček a nelze na tento systém napojit vodu 
odváděnou ze střech a prostranství (dvorů). Správná funkce biologické čistírny vyžaduje pří-
sun znečištěných odpadních vod, nikoliv vod naředěných.   
        Dle sdělení projektanta pana Ing.Sáblíka byla dokumentace s příslušnými doklady pře-
dána na stavební úřad k zahájení stavebního (vodoprávního) řízení ve druhé polovině břez-
na 2006.  
                                                                                                                                                               /zv/ 
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JARO JE TADY A JE T ŘEBA VYUŽÍT SBĚROVÝCH SOBOT K ODLOŽENÍ NEPOTŘEB-
NÝCH  VĚCÍ Z DOMÁCNOSTÍ OBČANŮ, CHATAŘŮ I CHALUPÁŘŮ 
 
    Již od 1. dubna 2006 mají občané, chataři a chalupáři v městské části Radíkov k dispozici 
kontejnery na odložení bioodpadu ze svých zahrad a domácností. Podrobnosti jste obdrželi na 
letácích. Jen připomínáme, že jeden kontejner je určen na větve ze zahrad a odpadní dřevo 
neznečištěné barvami nebo impregnací, druhý je na plevel bez kamení a zesečenou trávu. 
Kontejnery jsou přistaveny na parkovišti za točnou autobusů, jsou otevřeny každou sobotu 
v době od 15,00 do 18,00 hod. Kontejnery obsluhuje pracovník TSMO a.s. Dbejte jeho poky-
nů. Odpad neodkládejte vedle kontejnerů. Odpad si musí každý do kontejneru uložit sám. 
Jedná se o pilotní projekt Magistrátu města Olomouce a TSMO a.s. ve spolupráci s místní 
KMČ, s cílem snížit množství odpadů ukládaných na skládku v Mrsklesích. Větve budou od-
váženy na spalovnu bioodpadu do ZOO na Sv.Kopečku  k energetickému využití a ostatní 
odpad na kompostárnu, která je provozována u skládky odpadů v Mrsklesích. 
    UPOZORNÉNÍ: Žádáme občany, aby dodržovali určenou dobu k odkládání odpadu, 
nedožadovali se otevření kontejneru v jinou dobu a odpad neukládali ke kontejnerům.  
      
Od pondělí 3.dubna 2006 je možno opět ukládat komunální odpad v igelitových pytlích na 
určená stanoviště v chatových lokalitách. Odvoz bude vždy v pondělí ráno. Důrazně upozor-
ňujeme, že na stanoviště nelze odkládat objemný komunální odpad (nábytek, elektrospotřebi-
če apod.). KMČ žádá všechny, kteří této služby využívají o kázeň a dodržování pravidel.   
 
Sběr starého železného šrotu provedou opětovně místní hasiči a to v sobotu dne 15.dubna 
2006 v době od 9,00-12,00 hod. Hasiči žádají občany, aby z důvodů možného zcizení odpadu 
tento neodkládali předem na veřejné pozemky nebo komunikaci. Odpad bude odnesen z vaše-
ho pozemku. Nevyhazujte staré železo až při sběrových sobotách do kontejenrů, ale věnujte 
jej ve prospěch místního SHD Olomouc-Radíkov. 
 
Tradiční sběrová sobota, 
kterou zajišťují  TSMO a.s. 
se uskuteční v sobotu 
22.dubna 2006 v době od 
8,00 do 13,00 hod., kdy 
budou průběžně přistavo-
vány kontejnery na objemný 
odpad, nebezpečný odpad a 
další nepotřebné věci. 
Kontejnery budou na točně 
autobusů. KMČ žádá 
všechny zájemce, aby odpad 
ukládali až do přistavených 
kontejnerů a dbali pokynů 
přítomných pracovníků 
TSMO a.s. Využijte   této 
služby a zbavte se všech 
nepotřebných věcí. Neodkládejte odpad do lesa a na veřejná prostranství.  
                                                                                                                                    /zv/ 
 
RADÍKOVSKÁ „PATNÁCTKA“  
     Další závod vytrvalostních běžců se uskutečnil v okolí Radíkova v sobotu 11.března 2006 
se startem u TV vysílače. I tentokráte kralovala naplno ještě paní zima a tak se všech  51 zá-
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vodníků a závodnic muselo vypořádat se 
zimními podmínkami, kdy celá trať byla 
pokryta sněhem a ledem. Závod pořádala 
firma IRICO ve spolupráci s "Radí-
kovskými pořadateli", dále TJ Liga 100 a 
Krajský atletický svaz Olomouc. Závod 
 proběhl bez problémů, zázemí závodu 
již tradičně poskytla restaurace „Pod 
věží“, kde proběhlo i vyhodnocení. Na 
závěr akce potěšil přítomné  obvyklý 
guláš a pivo, letos vše i za doprovodu  
hudební skupiny hrající k poslechu a 
tanci všem zúčastněným.           
        Letošní závod v kategorii mužů 
vyhrál Petr Vymazal v čase 1:01:55 

z klubu AK Asics  Kroměříž před Romanem Kikou z TJ LIGA 100 Olomouc. Ing. Osladil 
bydlící v Radíkově a startující za klub IRICO Olomouc, který se specializuje především na 
vytrvalostní běhy  skončil v čase 1:13:48 na 18. místě. V kategorii žen (1 okruh –cca 7,9 km) 
byla první v cíli Marie Dostálová v čase 0:34:54 z AK Olomouc před Romanou Šestákovou  
z klubu FORTEX SKI OB Beroun.  Mezi nejstarší závodníky patřili ti narození v roce 1939 
nebo 1940. To zajisté zaslouží uznání  a obdiv. 
                                                                                                                                   /zv/ 
 
 MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE  
     Opětovně upozorňujeme všechny zájemce o možnost zapůjčení knih v místní knihovně. 
Součástí tohoto Zpravodaje je i seznam knih, které jsou momentálně k dispozici. Pravidelně 
dochází k obměně knižního fondu. Aktuelní seznam knih bude zveřejňován ihned po obdrže-
ní změny na stránkách KMČ a to www.olomoucko.cz/radikov. Pokud bude zájem i o jiné kni-
hy, lze tyto v krátkém časovém horizontu zajistit.  
Roční členský poplatek pro dospělé je 40,-Kč, děti a důchodci 20,-Kč. Zvažte zda je nutno 
knihu, kterou si chci přečíst opravdu kupovat a nebo si jen půjčit v místní knihovně. Na vaši 
návštěvu se těší……  
                                                                                                                  /Helena Večeřová/ 
                 
Víte, že . . . .  
 .......pozdní nástup jara určitě způsobí i 
posun zahájení prací na zahradách a 
tak i kontejnery na bioodpad nebudou 
asi z počátku plné……. 

……..pořádně zabrat  dá jarní úklid 
nejen pracovníkům TSMO a.s., ale i 
lidem, kteří si chtějí udělat pořádek ko-
lem svého domu. Tentokráte TSMO 
a.s. nasadily techniku na rozhodující 
úklid komunikací v městské části Radí-
kov již ve 14.týdnu. Převážná část po-
sypového materiálu byla uklizena, ale 
přesto ještě zůstává na ruční úklid do-
statek práce. KMČ tímto děkuje TSMO 
a.s. za přístup k jarnímu úklidu……. 

 ….. prudké tání se u naší vodárenské 
nádrže v 13.týdnu projevilo obdobně 
jako při povodních v roce 1997. Voda 
vyvěrala intenzívně na několika místech 
ze břehu nad cestou (ul.Přehradní), 
potokem se stala úžlabina v rokli od 
Boří směrem k vodárenské nádrži na 
okraji lesa. Část vody zachytily sběrné 
žlaby na konci ulice Přehradní, zbytek 
tekl po cestě stékal v místě sanačních 
studní po sanovaném břehu k hladině. 
Velikou pomocí při zachycování vody 
byly i žlaby, které zřídily Lesy ČR s.p. 
v úvozové cestě. Bylo opětovně značné 
riziko podmáčení břehu v místě bývalé 
sanace sváženiny. KMČ informovala 
odbornou pracovnici majetkoprávního 
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odboru, zaslala fotodokumentaci a to 
vše se snahou provést následná opat-
ření tak, aby se v dalším období elimi-
novala rizika vzniku sváženiny. Jen 
připomínáme že sanace tehdy stála cca 
750 000,-Kč. Drobnější starosti s čer-
páním vody ze sklepů měli i někteří 
místní občané. Šlo především o průsa-
ky vody z tajícího sněhu do špatně zai-
zolovaných základů sklepů starších 
RD.……. 

………..hukot vody protékající přepa-
dem u prodejny a odtékajících vod 
z propustku na ul. Malinovského byl 
noční kulisou i v městské části Radí-
kov….  

…….. KMČ bude muset zajistit letos i 
opravu herních prvků na dětském kout-
ku u prodejny. Dle nás dochází k po-

škozování především hrou starších dětí 
a přetěžováním některých prvků. KMČ 
počítá také s obnovou tabulí s názvy 
ulic. V úvahu také přichází možnost 
úhrady výměny kotle na místní prodej-
ně potravin…..   

……na základě požadavků občanů 
resp.KMČ zadal Magistrát města Olo-
mouce odborné firmě provedení prů-
zkumu výskytu hlodavců. Podle výsled-
ku  vám budou poskytnuty další infor-
mace…… 

……..pohled na stávající uzavřenou 
hospodu U Martičky je opravdu žalost-
ný. Ani avizované datum otevření od 
1.4.2006 nájemce nedodržel…… 
 
                                               / zv /

 
Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  
 
v dubnu  
Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Jiří 
Mazáč, Marie Titzová, Jaroslav Nádeníček, Zdeněk Pospíšil,     
Machková Věra 
v květnu  
Jan Smetana, Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Emílie Smeta-
nová, Miroslav Vatter, Ing.Miroslav Rešl, Drahomíra Uhlířová, Olga 
Titzová 
v červnu  
Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila Malíková, Ladislav 
Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka Smrktová, Jindřich Melcer, 
Marie Veselá, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár 
 
Všem oslavenc ům p řejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v dalším život ě.   
 
 Pozn.  : KM Č č.  21 sleduje narozeniny pouze  ob čanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i 
důchodce, kte ří žijí v blízkém Domov ě důchodc ů nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
 
 
 

/ zv /

Sdě lení ob čanům:  
 
1)  Místní pobo čka Městské knihovny je otev řena každou st ředu  od 

15 hod. do 17,00 hod.   

2)  Úřední hodiny detašovaného pracovišt ě Magistrátu  města Olo-
mouce jsou každé pond ělí od 13,00 –17,00 hod.  Tel. 585385 296.  Je 
možno op ětovn ě zaplatit poplatek ze ps ů za rok 2006 a za  
komunální odpad.  Upozor ňujeme, že v sou časné dob ě není 
možno na detašovaném pracovišti provád ět ověřování doklad ů.  
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3) Počínaje dnem 1.května resp. 15.května 2006 (s ohledem na skutečnost, že v pondělí 1.5. 
a 9.5. jsou státní svátky) dojde ke změně v obsazení detašovaného pracoviště. Novým pra-
covníkem bude pan David KUNDEL a ú řední doba na pracovišti v m ěstské části Radí-
kov bude vždy v pond ělí v čase od 13,00 – 17,00 hod. Rozsah jeho práce je stejný: 
veškeré poplatky, ověřování, podání jako na podatelně Magistrátu, žádosti, formuláře, infor-
mace, co nejrychlejší přenos otázek z Radíkova na odborné pracoviště Magistrátu.  
 
4) KMČ žádá všechny občany, aby nevhazovali do kontejner ů především sklo v brzkých 
ranních hodinách nebo pozd ě večer. Ti co bydlí u míst soustředění kontejnerů  na separo-
vaný sběr si zcela oprávněně stěžují na bezohlednost a rušení nočního klidu. Možnost pře-
místění kontejnerů do jiné lokality bude řešena s TSMO a.s. Z hlediska přístupu vozidel 
k odvozu mnoho míst pro umístění kontejnerů v centru v lokalitě Radíkov asi není. 
 
5) KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov d ěkuje tímto za dosavadní práci na Detašovaném pra-
covišti v Olomouci – Radíkov ě ve prosp ěch našich ob čanů panu Josefu Schwarzovi. 
 
 

/zv/  

 

Městská policie je tu pro vás:  
 
 

Městská policie Olomouc upozorňuje občany, že dne 1.ledna 2006 
vstoupil v platnost nový zákon č. 379/2005 Sb., který zakazuje kouřit na veřej-
ných místech, které jsou přístupné veřejnosti. Jedná se například o prostředky 
veřejné dopravy, nástupiště, přístřešky na zastávkách, čekárny, vnitřní prostory 
zdravotnických zařízení a budovy státních orgánů. V případě, že dojde k poru-
šení tohoto zákona může strážník městské policie uložit blokovou pokutu až do 
výše 1 000, - Kč.  

Pro upřesnění jsme pro Vás vybrali citaci §8 uvedeného zákona, který 
přesně specifikuje ta místa, kde je zakázáno kouřit. 

Zákaz kouření 
§8 

(1) Zakazuje se kouřit 
 
a) na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné 

dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky 
a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně od-
dělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob v místnostech trvale větraných do 
prostor mimo budovu, 

b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení, 
 
c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato zaříze-
ní nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem „Prostor vy-
hrazený pro kouření" nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem, 
 
d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, dále ve spor-
tovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně od-
dělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stano-
vených zvláštním právním předpisem, 
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e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických 
oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a 
při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu. 
 
(2) v budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem 
nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich 
zařízení společného stravován, jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby občané byli v 
těchto budovách chráněni před škodami působenými kouřením. Ustanovení odstavce l tím není dotče-
no. 
 
                                                                                           Tisková mluvčí: Lenka Prošková            
 
 

 
 

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

           Letošní dlouhá a mrazivá zima s častým a hojným 
sněžením nám nedala moc příležitostí k pěším procházkám a tak 
jsme se scházeli v klubu „pěkně v teplíčku“. 15.února nás 
navštívila paní Šulcová ze sdružení na ochranu spotřebitele 
v Olomouci. Vysvětlila nám, jak máme postupovat při reklamaci 
vadného zakoupeného zboží nebo jak odstoupit od kupní 

smlouvy, kterou jsme na nějaké předváděcí akci neuváženě podepsali a po zhodnocení 
v klidu domova se nám nákup zboží již tak výhodný nezdál. Bylo to pro nás moc poučné. 
Další týden nám přednášel MUDr.Bača o ptačí chřipce, o prevenci a ochraně proti ní a také o 
biopotravinách a inkontinenci. 

15.března oslavil v klubu 75 let náš předseda pan Schwarz. Zimního období jsme využili 
k návštěvě divadla a kina. Všechna představení – komedie „Svět za mřížemi“ opereta, „Ptáč-
ník“ i balet „Maškaráda“ se nám moc líbila a odnesli jsme si z nich krásný kulturní zážitek do 
našich domovů.  

Scházíme se každou středu v KD ul.Náprstkova 1 a to v době od 14,00 – 18,00 hodin. Od 
března nebo dubna 2006 budeme moci využívat v klubu i možnost připojení na internet.  Tě-
šíme se na vaši návštěvu. 

 /ar , jsch/ 

„Co jste hasi či, co jste d ělali…….“  
-tradice hasi čského plesu  i když měla letos na kahánku nebyla přerušena. S ohledem na 
„provozní problémy místního hostince U Martičky v Radíkově a absenci rozumné dohody o 
pronájmu hospody“, se pořadatelé rozhodli zakotvit s plesem v restauraci „U Macků“ na 
Sv.Kopečku. Ani tento taktický a nutný přesun do hezkého prostředí, plesu nic neubral. Ba 
naopak. Účast cca 80 lidí s výraznou převahou něžného pohlaví, tradiční kapela MELODIK 
Šternberk a závěr plesu v 5,00 hod., ráno uspokojila všechny přítomné. Jako vždy byla pro 
přítomné připravena bohatá tombola a jak se stalo v posledních letech tradicí, první cenu 
(vysavač)  vyhrál opět Pavel Hudec. Kulturní program plesu obohatila dvě vystoupení Anety 
Řezníčkové s partnerkou v podobě taneční vložky HIP-HOP, další kulturní vystoupení připra-
vily členky SDH Droždín. Všichni přítomní se pobavili a zasmáli při soutěžích jako např. ská-
kání přes švihadlo s ploutvemi a nebo stavění komína z pivních tácků. 
- ve dnech 4.-10.února se uskutečnilo soustředění místních hasičů a fotbalistů na Ramzové 
v Jeseníkách. Akce se účastnili pánové (bratři) Foukal, Hudec, Cvoliga, Rudický, Prudký, 
Řezníček T. za SHD Olomouc-Radíkov 
-v únoru se ještě uskutečnily dvě brigády na úklid sněhu a přípravu a údržbu techniky  
-radost hasičům neudělal nový vjezd do zbrojnice. Došlo k vyboulení dlažby. KMČ práci u 
zhotovitele zakázky reklamovala a tak provizorně musela být v zimním období část zvednuté 
dlažby vyjmuta. Nyní je již oprava včetně snížení provedena 
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-5.dubna se uskuteční školení z bezpečnosti práce a požární ochrany pro členy zásahové 
jednotky 
-12.dubna se členové SDH Cvoliga a Veverka účastní na branném cvičení pro školáky města 
Olomouce  
- a co chystají hasiči v dalším období: 
   a) 15.dubna  – sběr šrotu 
   b) 1. května - stavění máje, odpoledne turnaj ve stolním tenise 
   c) 20.května - 1.kolo okrskové soutěže v Lošově 
   d) 3.června – sobota, kácení máje a 10. ročník nohejbalového turnaje pod záštitou primáto-   

ra Statutárního města Olomouce pana Ing. Martina Tesaříka   
 
- Radíkovští hasi či  a nasazení na povodn ě jaro 2006  
  Jak jistě  všichni víte náhlý příchod jara, deštivé počasí se opětovně podepsaly na stavu 
vody na řece Moravě v Olomouci. Již během 13.týdne několikráte vypomáhali členové zása-
hové jednotky místního SDH při přípravě na velikou vodu. Bylo to ve dnech 29.3., 31.3., 1.4., 
2.4. 2006. Činnost spočívala především v pytlování písku na protipovodňové hráze, při které 
si hasiči ověřili svou fyzičku. V noci z 31.března na 1.dubna 2006 v cca 01,00 hod. po vyhlá-
šení stavu ohrožení krajskou povodňovou komisí se rozezvučela i místní siréna. Brzy po vy-
hlášení poplachu odjížděla další skupina členů SDH na 
pomoc spoluobčanům v ohrožené části Olomouce. 
Tentokráte hasiči pracovali na přípravě evakuačního 
centra určeného občanům z ohrožených městských 
částí Černovír a Chomoutov. V pondělí dne 3.4.2006 po 
kulminaci řeky Moravy prováděli členové sboru 
v městské části Černovír čerpání vody. Členové sboru 
nastupovali nakonec k čerpání vody po celý 14. týden.   
 
Obětavě při této povodňové situaci pomáhali:  
pánové Prudký, Řezníček T., Veverka D., Hudec F., 
Langer, Lisa, Foukal, Bocan, Hudec L., Švestka, 
Cvoliga, Snášel K., Snášel P., Špruček M., Bernard P., 
Nemrava, Řezníček M., Hudec P. 
     Poděkování pat ří všem zú častněným.  
 
     Na titulní stránce deníku „Olomoucký den“ 
s datumem 4.4.2006 se objevila i fotografie zástupc e 
radíkovského hasi če Davida Veverky z akce čerpání 
vody v Olomouci - Černoví ře. 
 

                                                                                                                                                      /km/ 

 
Sport  
 

Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov  se po zimní přípravě 
dočkal zahájení jarní části ligy. Deštivé počasí a hřiště nevalné kvality do-
provázely zahajovací zápasy jarní části ligy. Vedoucí mužstva věří, že 
dobrá zimní příprava se zúročí v hodnotné výsledky jarních zápasů, které 
oprostí mužstvo starostí o záchranu a budou znamenat dobrý střed tabul-
ky. 
Vedoucí mužstva i hrá či děkují tímto podnikateli panu Ing. Otto Kad ěrkovi , 
bytem Olomouc-Radíkov, ul. Zedníkova, který v ěnoval mužstvu sadu kom-

pletních dres ů včetně trenýrek. Tak a ť se mužstvu v nových dresech da ří !!  
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VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – RO ČNÍK 2005/2006 
 

DATUM 
UTKÁNÍ 

(jaro)  
HOSTÉ DOMÁCÍ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 

2005 

VÝSLEDEK 
JARO 2006 

01.04. RK Dachi Radíkov 0 : 4 1 : 4 
06.04. Radíkov FC Literpool 6  : 2 3 : 0 
15.04. Restoma A Radíkov 6 : 2  
20.04. Radíkov Inter Hodolany  2 : 2  
29.04. Lípy  Radíkov 6 : 0  
06.05. Veterán Hlubočky  Radíkov 4 : 3  
13.05. Radíkov  FC Šviháci 2 : 1  
20.05. Magistrát MO Radíkov 0 : 2  
24.05. Radíkov FC Čonkin 6 : 1  
03.06. FC Hněvotín Radíkov 2 : 0   
06.06. Radíkov Sokolka Horka A 2 : 2  
17.06. Step a Style Radíkov 2 : 1  
20.06. Radíkov  Dědečci 2 : 1  

                                                                                                            
                                                                                                                 /mn/                                                
 

INZERCE 
 

Vedoucí prodejny vás zve k nákupům na velikonoční 
svátky do místní prodejny SANA. Dostatek zboží za pří-
znivé ceny bez cestování do Olomouce vám ušetří čas.  
                                                                

                                                                                                                     / zv /  
 
Něco o velikonocích….. 
Velikonoce - něco z historie 
Velikonoční týden je poslední týden 40ti denního půstu před velikonocemi nazývá se pašijový, svatý 
nebo veliký. 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený s památkou umučení a 
vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na svátek 
židovský - pesach - památka vysvobození Židů z egyptského zajetí a později také oslavovaly příchod 
Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací. 
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk. Od 
počátku se křesťané snažili oddělit velikonoce od židovského svátku pesach. Vedly se také spory o 
datum mezi Alexandrií a Římem. 
Asi koncem 6. stol. byl přijat obecně způsob výpočtu data velikonoc - Alexandrijský způsob. Vychází 
ze zásady slavit velikonoce po jarní rovnodennosti - 21.3. v neděli po prvním jarním úplňku. Takto 
stanovená neděle může být v rozmezí od 22.3. do 25.4., pro určování data jsou různé tabulky. 
 
Křesťanské Velikonoce 
Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový začá-
tek nového života. 
Proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespra-
vedlností a láska nad nenávistí. 
Na Velikonoce se křesťané připravují 40ti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Po-
peleční středou. Je to původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest (katechumeni) zintenzivnili svoji 
přípravu. Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svojí víru oživili. Po Velikonocích nastává 
velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků "Seslání Ducha svatého", kdy se připomíná další událost. 
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Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kris-
tem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu - Ducha 
svatého. Toho dostali za dalších 10 dní. 
Vlastní Velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí. 
Ve velikonočním období se nosí bílá barva, barva světla, barva která připomíná roucha, která si oblé-
kali nově pokřtění v prvotní církvi, aby symbolizovala nový život. 
 
Co znamená slovo Velikonoce? 
Velikonoce - na začátku našeho letopočtu byl ukřižován Ježíš Kristus a v noci ze soboty na neděli se 
odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí. A od ní je odvozen i náš název 
Velikonoce. O tom, co se tehdy odehrálo se zachovalo velmi málo historických pramenů a žádný z 
nich neudává přesné datum. Tradice klade neděli po "Velké noci" na první jarní úplněk, kdy slaví svůj 
velký svátek Pesach (přechod Rudým mořem) i Židé. 
 
 
        Než nastane velikonoční pondělí, předcházejí mu dny, které s velikonočními oslavami 
jdou ruku v ruce. Co je to velký pátek? Proč je Bílá sobota? Co se dělá o velikonoční neděli?   

Veliký pátek 
Je dnem přísného půstu a hlubokého smutku. Nevykonávaly se žádné zemědělské práce – 
nesmělo se hýbat zemí, do níž byl položen Kristus; z téhož důvodu také nepracovali hrnčíři. 
Byl to ale nejvhodnější den k hledání pokladů, země se prý sama otvírala. Domácnosti se při-
pravovaly na svátky, na konec velkého půstu. V ten den se moc nejedlo, pekly se jidáše – pe-
čivo z kynutého těsta tvarované do podoby zkrouceného provazu.Ráno ještě před východem 
slunce odcházely celé rodiny umýt se k tekoucí vodě, aby si všichni zachovali zdraví po celý 
rok. 

Bílá sobota 
Svůj název nese od toho, že byla dnem bílení a velkého úklidu. Ráno se před kostelem světilo 
dřevo a oheň, jímž se pak zapálila velikonoční svíce – paškál. Z posvěceného dřeva se pak 
zhotovily doma křížky, které v neděli odpoledne zapichovali hospodáři do polí jako ochranu 
proti blesku a krupobití. Bílá sobota končila slavností Vzkříšení. Slavné ??? “gloria“ bylo 
doprovázeno radostným zvoněním kostelních zvonů, které zároveň oznamovalo konec půstu. 
Připravovaly se tradiční i obřadní pokrmy. V sobotu to byla tzv. velikonoční hlavička, pekly 
se také vdolky a mazance a velikonoční beránek.  

Velikonoční neděle 
To byl veliký svátek, nepracovalo se, skončil půst a k obědu jako sváteční pokrm bývala 
kůzlečí, skopová, králičí nebo vepřová pečínka. V kostele se světívaly pokrmy – maso, vejce i 
pečivo. Věřilo se, že pokud posvěcené vajíčko sní společně celá rodina, bude po celý rok dr-
žet pohromadě. O dobré sváteční jídlo se starala hospodyně, ale mládež se už připravovala na 
šmigrust, kúpačku, buďačku či mrskačku. 

Velikonoční pondělí 
V tento den přišla ke slovu bříza a její mladé pruty, z vrbových prutů splétali mládenci tatary 
a na horách dobře posloužil jalovec. K tomu patřilo také polévání děvčat vodou, která v tomto 
případě měla funkci nejen očistnou, ale také ozdravnou a magickou.Až v pozdější době bylo 
polévání vodou vystřídáno voňavkou. Děvčata prostřednictvím velikonočních vajíček, k je-
jichž malování a zdobení používala nejrůznější techniky, vyjadřovala svůj vztah ke šmigrust-
níkům. Význam měla nejen použitá barva, ale také způsob zdobení. Samozřejmě nejvýmluv-
nější byly veršíky. 
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Krásné prožití svátk ů velikono čních vám všem p řeje  
Komise m ěstské části č.21  

Olomouc-Radíkov 
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