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Rada a Zastupitelstvo Statutár-
ního města Olomouce projedna-
ly (výběr): 

12.2.2008 - 39. RMO  
-rozpočtové změny 
2008 
-Dolní náměstí, 
postup v přípravě 
rekonstrukce 
-drobné rekreační 
plochy 
-podpora technologic-
kého parku Olomouc-
Hněvotín 

-komunikace, projektová příprava                
(i ul.Malinovského m.č.Radíkov) 
-svátky města - 250.výročí obrany města 
Olomouce 
-průmyslová zóna Šlechtitelů 
-restaurování figurek orloje 
-změny v KMČ 
-Centrum sportu a zdraví 
 
26.2.2008 – 40. RMO 
-kontrola plnění čtvrtletních usnesení 
-veřejné zakázky 749,815,809 

-změna plánu oprav a investic na rok 2008 
-protipovodňová opatření 
-obchodní a společenské centrum Pražská 
východ 
-chodníky 2008 
-Droždín, úprava komunikace 
-přednádražní prostor-formulář na SF EU 
-kulturní kalendář 2008 
-program rozvoje cestovního ruchu 
 
18.2.2008 – 9. ZMO 
-rozpočtové změny 2007, 2008  
-smlouvy s obcemi na rok 2008 
-19.kolo „Fond rozvoje bydlení“ 
-program „Podpora terénní práce 2008“ 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov    
 
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, 
příp.pořízení kopie) na organizačním oddělení 
MmOl-1.patro radnice dveře č.12) nebo na interne-
tových stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                           /zv /           

Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Únor 2008 (18.2.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-výstavba kanalizace, ter-
mín dokončení komunikací 
v roce 2008, soupis nedo-

dělků od KMČ předán investorovi a firmám 
-jednání zástupců KMČ s náměstkem pri-
mátora JUDr.Majorem 
-koncepční řešení sportovního areálu, in-
formace Ing.arch.Obenause o jednání na 
MmOl 
-informace o rozhodnutí RMO dne 12.2. o 
zařazení akce „oprava ul.Malinovského 
Radíkov“ mezi vybrané akce 
-připravovaná změna územního plánu – 
týká se i m.č.Radíkov 
 
Březen 2008 (17.3.) 
-projekt  „Radíkov, Malinovského - staveb-
ní úpravy komunikace“ 
-informace z jednání při návštěvě náměst-
ků primátora JUDr.Majora a Mgr.Ščudlíka 
ve věci opravy komunikace Malinovského   

-informace z kontrolních dnů stavby 
-informace o nové zastávce MHD 
-řešení stížností, sběrové akce 
-informace z porady předsedů KMČ 
-rozpočet KMČ na r.2008 
 
Plán jednání KMČ v roce  2008   
  
21.dubna 19,00 hod. 
19.května 19,00 hod. 
16.června 19,00 hod. 
21.července 19,00 hod. 
18.srpna 19,00 hod. 
15.září 19,00 hod. 
20.října 19,00 hod. 
24.listopadu 19,00 hod. 
15.prosince 19,00 hod. 
  
                               
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v  úvodní  část i  veře jné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD ná-
stup  v  Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  /zv/                                                                                                                                       
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ČEKÁ NÁS JARNÍ ÚKLID. AKCE STŘÍDÁ AKCI ……. 
 
      Komise městské části Radíkov se s podporou odboru ŽP Magistrátu a TSMO a.s. snaží zajistit pro 
místní občany podmínky pro ukládání odpadů všeho druhu.  
 

1) S ohledem na příznivé  počasí je zajištěno mimořádné přistavení  2 kontejnerů na biood-
pad,  a to na větve z prořezávek zahrad a dále na drobný bioodpad jako jsou shrabky ze za-
hrad (listí, uschlá tráva, shnilé ovoce, drobné větvičky). Kontejnery na bioodpad budou při-
staveny na točně autobusů po Velikonocích, a to v úterý dne 25.března 2008 v době od 
16,00 – 18,00 hod. Přítomen bude pracovník TSMO a.s. Pravidelný svoz bioodpadu bude po-
kračovat v měsíci květnu – říjnu 2008 za obdobných podmínek jako v letech předcházejících. 

2) Sběr šrotu zajistí místní hasiči v sobotu 19.dubna 2008 v době od 9,00 – do 12,00 hod. 
Hasiči žádají občany, chataře a chalupáře, aby kovový odpad ponechali na svém pozemku a  
předali ho až při příjezdu. Zabráníte tímto možnosti zcizení odpadu na veřejném pozemku. 

3) Pravidelná jarní sběrová sobota bude 26.dubna v době od 8,00 – 13,00 hod. Kontejnery 
budou přistaveny na točně autobusů. Žádáme občany, aby odpad neodkládali na místo pře-
dem a dbali pokynů pracovníků TSMO a.s.  

4) Pondělím 7.dubna bude zahájen i pravidelný svoz  komunálního odpadu z chatových 
lokalit v obvodu Radíkova (ulice Na Suchých loukách, U Skalky, Zahrádky, Přehradní u hrá-
ze a Přehradní u lesa). Žádáme chataře, aby odpad ukládali až koncem víkendu a to 
v pevnějších pytlích a nikoliv v mikrotenových sáčcích. Neodkládejte objemný odpad, stavební 
suť a podobné věci, neboť tímto počínáním riskujeme zrušení této mimořádné služby. 
K odložení objemného odpadu využijte sběrové soboty a nebo sběrové dvory ve městě Olo-
mouci. 

5) Svoz žlutých pytlů s plasty, které lze odložit na místo vývozu popelnic, bude každých 14 
dní, v lichý pátek, začátek od dubna 2008, první svoz 11.4.2008. Svoz bude probíhat v do-
poledních hodinách. 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             /zv/       
 
          
OPRAVY KOMUNIKACÍ, PŘIPRAVUJE SE ROZSÁHLÁ OPRAVA UL.MALINOVSKÉHO        
 
      Počátkem měsíce března nastoupila na 
stavbu opět firma Horstav spol. s r.o. 
Olomouc, aby zahájila spolu s firmou 
INSTA práce na dokončení úprav 
komunikací, zelených ploch, odvozu přeby-
tečné zeminy apod. Termín dokončení 
stavby  je dán do konce května 2008 a tak 
bude zajisté pilno. Proběhly již první letošní 
kontrolní dny, na kterých se s ohledem na 
přidělené finanční prostředky hledalo i 
reálné technické a ekonomické řešení 
konečných úprav.  
      V pondělí dne 25.února se v Radíkově 
uskutečnila na základě žádosti KMČ 
obhlídka ulice Malinovského za přítomnosti 
náměstka primátora pro investice 
JUDr.Majora, prvního náměstka primátora 
Mgr.Ščudlíka, zástupce investora Ing.Aclera a předsedy KMČ Ing.Zvěřiny. Místní šetření navazovala 
na setkání zástupců KMČ u náměstka primátora JUDr.Majora na radnici. S ohledem na stav komuni-
kace, chodníků a navazujících záležitostí rozhodla RMO o zahájení projekční přípravy akce „Radíkov, 
Malinovského - stavební úpravy komunikace“ ještě v roce 2008. Tímto se vytvoří předpoklad, aby 
se tato naše hlavní komunikace, na které je provozována i MHD dostala do řádného stavu včetně 
točny autobusů. Předpokládá se nové osvětlení, rozhlas, nové obrubníky, chodníky a vjezdy, budou 
řešena 2 kontejnerová stání i zastávky MHD na znamení („Zahrádky“) v obou směrech. Zpracováním 
projektu se vytvoří podmínky k realizaci této stavby v roce 2009. Z tohoto důvodu budou v letošním 
roce vyasfaltovány z ekonomických důvodů na ul.Malinovského jen výřezy po výkopech, v případě 
potřeby další plochy dle posouzení investora.    
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       Kolaudace stavby je svolána na 25.března 2008 proto, aby kanalizační síť mohla být investorem a 
zhotoviteli zakázky předána do užívání Středomoravské vodárenské a.s. Předpokládají se nedodělky, 
které budou termínovány k odstranění.  
       Dle sdělení zástupců firmy STRABAG, která bude provádět povrchové úpravy komunikací, 
započnou práce na komunikacích po Velikonocích, neboť v současné době se dokončuje 
oprava technologie obalovny ve Velké Bystřici. Firma připraví orientační harmonogram uzaví-
rek jednotlivých ulic. Je nutno počítat s tím, že postupně budou ulice uzavírány buď úplně a 
nebo částečně. KMČ bude občany průběžně informovat. Investor i dodavatel žádá občany o 
shovívavost.  
 
KMČ v rámci této akce  občanům připomíná: 

1) Pokud chce někdo z občanů  ještě realizovat přípojky vody, plynu apod. ke své nemovitosti, 
musí tak učinit do 31.3.2008 na základě vydaného územního souhlasu !!!  

2) Termín pro napojení občanů na novou splaškovou kanalizaci je do 30.6.2008. 
3) Upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek Středomoravské vodárenské a.s. (přebírání pří-

pojek, uzavírání smluv s vodárnami na vypouštění odpadních vod),  
4) Opravy komunikací by měly být ukončeny dle informací investora do 31.5.2008.  

     
                                                                                                                                                                   /zv/      . 

CHCETE ZMĚNIT DODAVATELE ELEKTŘINY ? 

 Jelikož se na mne řada z Vás, jakožto dlouholetého zaměstnance v energetice, obrací s dotazy 
ohledně podomního prodeje elektřiny, pokusím se reagovat a osvětlit tento nový fenomén.  

Od 1.1.2006 si může každý koncový zákazník z řad obyvatelstva zvolit svého „obchodníka“ s elektři-
nou. Aby bylo možné otevřít trh s elektřinou v souladu s evropskou legislativou i dalším subjektům, 
bylo nutné rozdělit odběr tzv. „silové elektřiny“ od distribuce a dalších služeb spojených s dodávkou 
elektřiny. Jedním z mnoha výsledků tohoto procesu bylo rozdělení těchto jednotlivých složek ceny 
elektřiny ve faktuře za odebranou elektřinu. Pryč je tedy doba, kdy bylo možné jednoduše odebranou 
spotřebu vynásobit cenou z 1 kWh, připočítat stálý plat a výsledná cena byla na světě. Dnes musí 
faktura za elektřinu pro domácnosti v souladu s platnou legislativou obsahovat nejméně 8 či 9 polo-
žek, z nichž změnou obchodníka lze ovlivnit maximálně 2 až 3. Pro obyčejného odběratele je tedy 
faktura značně složitá a nepřehledná.  

Bohužel se v poslední době na trhu objevují i jiní držitelé licence na obchod s elektřinou, kteří tuto 
skutečnost zneužívají a používají zcela nekorektní způsoby nátlakového prodeje elektřiny. Velmi často 
požadují podepsání smlouvy na první schůzce, na které argumentují nepravdivými či zmanipulovaný-
mi skutečnostmi ve snaze přesvědčit zákazníky k okamžitému provedení změny dodavatele elektřiny. 
Mezi často se opakující scénáře patří:  

• Proklamovaná úspora celkových nákladů (až 10 %) za fakturovanou elektřinu naprosto neod-
povídá realitě - proto si, prosím, vždy proveďte porovnání na konkrétních údajích - typ sazby, 
cena elektřiny včetně stálých platů a pro celkové zhodnocení případných úspor je vhodné po-
rovnání jednotlivých nabídek nad výslednou fakturovanou částkou, tedy včetně distribučních 
služeb a daně z elektřiny. 

• Při sepsání smlouvy často nepředkládají zákazníkům závaznou cenu - jen konstatují: „Bude-
me levnější o 7 - 10 %“ a vybírají, bez opory v platných právních předpisech tzv. aktivační po-
platek (např. 300,- Kč bez DPH / odběrné místo). Podobně uplatňují deaktivační poplatek při 
ukončení smlouvy před termínem sjednané platnosti smlouvy (2 500,- Kč / odběrné místo) a 
smluvní pokuty za realizovanou korespondenci nad rámec smlouvy. Ve smlouvách není často 
sjednávána doba platnosti kontraktu a je dodavatelem doplněna dodatečně - platnost na dobu 
neurčitou. 

Jednotlivé domácnosti obchází lidé velmi dobře znalí praktik přesvědčování. Většinou se jedná o naja-
té externí spolupracovníky s bohatými zkušenostmi v podomním prodeji čehokoliv, jejichž jedinou 
motivací je získat motivační jednorázovou částku za získaného klienta. V drtivé většině se jejich zna-
losti o prodávaném produktu omezují na znalost, že elektřina „kope“ a je „drahá“. 

Takto získaný zákazník pak mimo jiné „získává“ : 

platí nevratný aktivační poplatek většinou 300,- Kč bez DPH za odběrné místo. 

Upisuje se obchodníkovi minimálně na dva roky s následným prodloužením na neurčito, s výpovědí 6 
měsíců. Pokud se zákazníkovi podaří v lepším případě získat ceník, tento je platný na jeden rok, další 
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rok může být cena jakákoliv. Někteří obchodníci mohou danou cenu libovolně měnit i třeba měsíc po 
podpisu. 

Odběratel ztrácí možnost v případě potřeby využívat osobní kontakt v obchodní kanceláři v Olomouci, 
je odkázán výhradně na telefonní linku a komunikaci s operátorem. 

Porovnáním jednotlivých nabízených cen obchodníků mohu říci, nabízené ceny jsou nižší, ale i vyšší 
než ceny stávajícího dodavatele. Přes různé proklamované úspory, ty skutečné pro rok 2008 nepře-
sahují v lepších případech 1,5% celkových nákladů a to současně s možnými negativy výše uvede-
nými.  

V případě, že se rozhodnete zvažovat a porovnávat jednotlivé nabídky, doporučuji nespěchat s podpi-
sem smlouvy - pokud je nabízející obchodník solidní partner, jistě Vám dá čas na rozmyšlenou pro 
vyčíslení Vašich „skutečných“ nákladů. 
                                                                                                          Karel Morbitzer   
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                            
POČASÍ ÚNOR 
Únor 2008 
Průměrná teplota 3,7o C. Od 25- ti letého normálu je + 4,8 o C.  Srážky 13 mm, což je 50 % normálu, 
největší denní úhrn dne 6.2. napršelo 8 mm. Maximální teplota byla 17,6 o C dne 25.2., minimální 
-10 o C dne 17.2. v noci. Jasných dnů 13 , zatažených 9, srážkových 5, mrazových 9, ledové 3, s mlhou 
3, se silným větrem 1, s inverzemi 7. Přestože měsíc únor byl teplotně dosti nad normálem, nebyl 
v tomto směru extrémní. Teplejší byl únor roku 1966. Jediným extrémem byla přímo změřená teplota, 
která výrazně překročila maximum z roku 1977, kdy byla 11o C. Dne 21.2. bylo úplné zatmění Měsíce, 
u nás bylo dvojnásobné, protože oblohu zahalovaly mraky. 
Březen je považován za první jarní měsíc. Občas si s námi příroda pohrává a naděluje březnový sníh, 
ale na začátek astronomického jara se můžete spolehnout pokaždé. Z astronomického hlediska jde 
pouze o krátký okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí světový rovník.V letošním roce nastá-
vá jaro 20. března v 6 hodin 48 minut 17 sekund středoevropského času. Proto jsou letos Velikonoce 
téměř nejdřív, jak vůbec mohou být. Jistě jste si všimli, že velikonoční pondělí je sice vždycky 
v pondělí, ale nějak se každý rok posouvá mezi březnem a dubnem. Pokusím se jednou větou říct proč 
tomu tak je. Velikonoční pondělí je první pondělí po úplňku Měsíce, který následuje po prvním jarním 
dni. A letos je úplněk hned 21.3. a pondělí potom za dva dny. Další zajímavé datum je noc na 30. bře-
zen, kdy se čas posouvá o hodinu dopředu, na takzvaný „letní čas“. 
                                                                                                                                                                /jb/ 
 
RADÍKOVSKOU PATNÁCTKU VYHRÁLI DEDEK A DOSTÁLOVÁ 
 

    Celkem 104 běžců se v sobotu 8. 
března postavilo na trať šestého ročníku 
Radíkovské patnáctky, náročného 
krosového závodu, jehož trať vede lesy 
v okolí Radíkova. Z vítězství se 
radovali Aleš Dedek mezi muži a Marie 
Dostálová jako nejrychlejší žena. 
Radíkovská patnáctka se běhá jako me-
moriál Ing. Ivana Cahela a letos byla 
čtvrtým dílem Velké ceny vytrvalců 
Olomouckého kraje. Deštivé počasí 
posledních dní před startem hrozilo, že 
pro účastníky závodu připraví roz-
bahněnou trať, nakonec ale běžce přiví-
talo pod radíkovskou věží slunečné 
jarní klima a také trať byla až na 
několik kritičtějších míst ve velmi 

dobrém stavu. 
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Na zúčastněné muže do šedesáti let čekaly dva okruhy o celkové délce 15 600 metrů, ženy a také nej-
starší veteráni běželi polovinu. Jako vůbec první dokončil závod letos šestnáctiletý Ondřej Doležal z 
AK Šternberk, jenž ovšem jako jeden ze čtveřice v kategorii příchozích absolvoval „pouze“ jeden 
okruh a dosáhl na něm času 28 minut, 56 sekund. Absolutní vítězkou mezi ženami se v čase 31:32 
stala Marie Dostálová. „Neběželo se mi příliš dobře, protože trať byla hodně těžká,“ přiznala závodni-
ce ze Štarnova, která ale startuje za AK Asics Kroměříž. „Byla jsem ráda, že my ženy běžíme jen jed-
no kolo, protože i to mi dalo hodně zabrat,“ dodala Dostálová, za kterou se na stupních vítězů seřadily 
druhá Lucie Škrabánková z Vivy Zlín a třetí Helena Urbánková z olomoucké Ligy stovkařů. 
Kategorii žen od 35 do 44 let vyhrála Štefánia Šrámková ze Solenu Olomouc a mezi veteránkami nad 
45 let si prvenství zajistila Slavomíra Cahlová z Luhačovic. Nejlepším šedesátníkem byl na trati dlou-
hé 7,8 kilometrů František Absolon z Ligy 100 Olomouc. 
Na dvojnásobnou vzdálenost si tentokrát trouflo hned 68 mužů, z nichž ovšem dva v průběhu závodu 
vzdali a jeden – nebyl jím nikdo jiný než mecenáš Radíkovské patnáctky Ing. Miroslav Osladil – běžel 
mimo pořadí. Z vítězství se nakonec radoval Aleš Dedek z týmu AD Cyklo Brodek u Přerova, jenž se 
objevil v cíli za 56 minut a 15 vteřin. O 32 vteřin za ním zaostal druhý Martin Poklop v barvách SK 
Severka Šumperk, třetí byl Tomáš Černý z AK Olomouc. „Běžel jsem tady poprvé. Trať se mi moc 
líbila, je náročná, ale krásná,“ chválil organizátory Dedek. „Líbily se mi hlavně úseky v blátíčku, na 
které jsem si koupil speciální boty. Naopak nejvíc mi daly zabrat asfaltové pasáže, přece jen už nejsem 
nejmladší,“ usmíval se letos třiatřicetiletý atlet, jenž je o třináct let starší než druhý v cíli Poklop a 
dokonce o čtrnáct oproti třetímu Černému. 
Prvenství mezi čtyřicátníky si vybojoval kvalitním časem pod jednu hodinu Pavel Ševčík běhající za 
Zombie Opava. Nejrychlejším běžcem nad padesát let byl Ladislav Špacír z týmu Loko Břeclav. 
Šestý ročník Radíkovské patnáctky včetně závěrečného posezení v chatě Pod věží se tedy vydařil, což 
dokumentoval i bouřlivý potlesk účastníků všem pořadatelům v čele s ředitelem závodu Oldřichem 
Kolmašem. Můžeme se tedy těšit na ročník sedmý na jaře 2009. 
                                                                                                                                                               /jb/ 

 
Kus historie místních hasičů .. 
Hasičský medajlonek z roku 1912 

Před několika dny jsem dostal od kamaráda 
kousek hliníkového plíšku. Když jsme jej očistili, 
vyklubal se z něho jubilejní medailonek 
radíkovských hasičů k dvacátému výročí 
založení sboru. Na jedné straně je nápis: " Na 
paměť oslavy 20-ti letého trvání dobrovolné jednoty 
hasičské v Radíkově 1912." Na druhé straně je 
postava hasiče se sekyrkou a nápisem: "Vlasti ku 
slávě, bližnímu k ochraně". Drobným písmem je 
uveden výrobce - Karnet Praha. Povrch je na 
malé části poškozen oxidací, ale ostatní plocha je 
ve výborném stavu. Docela mě udivuje, že dosud 
nikdo z radíkovských občanů, hlavně hasičů, 

tento unikát neukázal. Našel jsem informace o firmě a také o cenách jejich výrobků. 
V jednom katalogu ze začátku minulého století oslovuje přímo dobrovolné hasiče řka: „Slav-
ná správo sboru dobrovolných hasičů …“. Ceny byly lidové, za prvních sto kusů 78 Kč, za 
další už jenom 28 Kč. Kolik to mohlo být „krejcarů“ se možná už nedozvíme, jenom se mů-
žeme domnívat, že cena nebyla vysoká a že tuto spolkovou medaili měli všichni hasiči.  Kam 
se všechny poděly, najde se ještě nějaká? 

                                                                                                                                                                  /jb/ 
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Víte, že . . . .  
……….větrná vichřice o víkendu 1. a 2. 
března se dotkla i naší městské části. 
V lese kolem Radíkova se najdou i polá-
mané stromy a také nás v nedělní podve-
čer postihl výpadek veřejného osvětlení. 
Po nahlášení poruchy pohotovost TSMO 
a.s. závadu odstranila…. 
……..v úterý 4.března se v zasedací míst-
nosti primátora konala porada všech 27 
předsedů KMČ s představiteli města. Jed-
nání potvrdilo význam činnosti KMČ pro 
vedení města a i opačně je setkání 
s vedením vždy přínosem pro předsedy 
KMČ. Přítomno bylo vedení TSMO a.s., 
zástupci Městské policie, odboru investic a 
odboru vnějších vztahů, který činnost KMČ 
řídí a koordinuje…… 
………nově se lze s naší KMČ spojit přes 
e-mailovou adresu kmc21@mmol.cz, 
kam lze zaslat své připomínky i podněty 
k řešení. Se schránkou se bude průběžně 
pracovat a zajisté vám KMČ odpoví……    
………rozpočet naší KMČ na rok 2008 
přidělený rozpisem z Magistrátu má tyto 
rozhodující položky: nákup materiálu 

2 200,-Kč, ostatní služby 50 000,-Kč, opravy 
a udržování 100 000,-Kč, pohoštění 800,-
Kč……… 
……..nejstarším návštěvníkem interneto-
vého pracoviště v Radíkově je pan Vojtěch 
Šubrt z ul.Lošovské, který k moderní vý-
početní technice zasedá i ve svých 80-ti 
letech, které dovršil v loňském roce. To 
zajisté zaslouží veliké uznání a obdiv ..…. 
………od květnové změny jízdního řádu 
MHD by měla začít fungovat nová zastávka 
na znamení „Zahrádky“ směr hl.nádraží. 
Předpokládáme, že takto vyhovíme zá-
jemcům, kteří bydlí na horním konci 
ul.Malinovského a Na Suchých loukách….. 
………na budování chodníků a nové točny 
autobusů MHD se chystá i městská část 
Lošov. Zahajuje se projekční příprava na 
zřízení chodníku na ulici Svolinského. No-
vá točna se plánuje na okraji Lošova směr 
Velká Bystřice, kde by měla asi ustoupit 
část lesa……..  
     
                                /zv, jb /  

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ : 
                                 
Březen: Ing.Vladimír Stříbrnský, Josef Schwarz, Helena 
Maixnerová, Marie Kubíčková, Milan Krumpholc, Jiří Machek 
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava 
Nádeníčková, Hana Třísková, Jiří Mazáč, Marie Titzová, Zdeněk 
Pospíšil, Věra Machková 
Květen   Jan Smetana , Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová , 
Ing. Miroslav Rešl , Drahomíra Uhlířová, Olga Titzová 
Červen   Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila Malí-
ková, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka  
Smrktová, Jindřich Melcer, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár                            
 
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 dů-
chodců nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.                                                                                                                                              
                                                                               /zv / 
Sdělení občanům: 

                                                                                                                

Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města 
Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 
585385 296.  Na pracovišti lze opětovně provádět ověřování 
dokladů. 
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  A ZA PSY pro rok 2008 se opět vybírají, 
Můžete  na  detašovaném   pracovišti  - Náprstkova 1, Radíkov  uhradit  až do 26. května 2008  vždy 
v pondělí od 13.00 hod. – do 16:45 hod.   
Poplatek za KO je ve výši 492,-Kč na kalendářní rok/ na osobu  
Poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce nedovrší 16 let -  246,-Kč za kalendářní rok. 
Od poplatku jsou osvobozeni: 
- poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let věku      
- poplatníci narozeni v příslušném kalendářním   roce 
Při platbě poplatku za psa si doneste složenku. 
 
Prosíme občany, kteří přijdou zaplatit poplatek za KO a psy na DP Radíkov, aby měli přesnou částku 
na zaplacení. 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
1)  K vyzvednutí na Detašovaném pracovišti v úřední dny i ve dny provozu interneto-

vého pracoviště jsou žluté igelitové pytle na vytříděné plasty. 
2)  Obracíme se na všechny místní řidiče, aby na komunikacích v městské části Radí-

kov jezdili sníženou rychlostí s ohledem na jejich současný stav.. 
3)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc - Radíkov 

      
     Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  

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

     Ceník 
Registrace:                 zdarma  
Přístup na internet:    po registraci zdarma 
Tisk dokumentů :      1 Kč/1 strana A4 ČB   

                Dalším zájemcům se doporučuje telefonicky se objednat v době provozních hodin internetu 
na čísle 58 5358 296. 

Na pracoviště jste zváni i vy, kteří jste doposud nenašli odvahu zasednout k počítači……. 
                                                                                                                                                                  /zv/ 

4)  Místní pobočka Městské knihovny Olomouc, příspěvkové organizace je pro naše 
čtenáře otevřena každou středu v době od 15,00-17,00 hod. Vedoucí této knihovny paní 
Večeřová se těší na vaši návštěvu. Aktuální seznam knih je zveřejněn na stránkách 
KMČ a to www.olomoucko.cz/radikov  -  Aktuální seznam fondu místní knihovny. Nově byl se-
znam knih radíkovské pobočky doplněn o výměnné fondy 2006 - Seznam výměnných fondů 
2006,2007.   

                Pokud hledáte potřebnou nebo žádanou knihu ve fondech Městské knihovny, podívejte se na 
www.ok-olomouc.cz/Clavius/baze.htm  

    Roční členský poplatek pro dospělé je 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč.   
                                                                                                                                                                /hv/

Městská policie je tu pro vás: 
   

 Chcete se vrátit domů bezpečně?     
Při pohybu v silničním provozu používejte fluorescenční materiály nebo 

reflexní materiály. Zvláště děti jsou na silnici ohroženy víc než jiní 

chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a 

předvídat. Používání reflexních doplňků zvyšuje bezpečnost cyklistů na 

silnici. 

 

Fluorescenční materiál – zvyšuje viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě 

                                                     však svou funkci ztrácí. Nejčastěji používanými barvami jsou   

                                                     žlutá, zelená a oranžová.   
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         Reflexní materiál         -   odráží světlo v úzkém kuželu ke zdroji, a to až na vzdálenost  

kolem 200 metrů. Výrazně zvyšuje viditelnost za tmy a sníže-  
né  viditelnosti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        Zdroj: BESIP 

                                                                                                                                                                                          

         Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než   

         na10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75km/h potřebuje řidič  

         nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím  

         způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu dáte dostatek času! 
 

                                                                                                                         Lenka Prošková 
                                                                                                                      vedoucí PIS a tisková mluvčí MPO 

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
Na zimní měsíce jsme neplánovali žádné vycházky do přírody, 
ale každou středu jsme měli nějaký zajímavý program. 13.2. 
nás navštívila paní Jitka Bubeníková, která plete z proutí oz-
dobné košíky. Přinesla s sebou hotové výrobky, které všichni 
přítomní obdivovali a také nám názorně ukázala jejich výrobu. 
Měli jsme i možnost vyzkoušet výrobu košíků, ale protože to 

nebylo tak jednoduché, raději jsme 
si koupili výrobky hotové nebo 
objednali to co se nám líbilo.  
Ddrželi jsme se zásady – nakupujte 
u odborníků, kteří to umí.   

20. února pan Lakner a pan Kreč-
mer z Amatérského klubu filmařů 
Olomouc promítli pár dokumentár-
ních filmů o přírodě. 27.února nám 
paní Jarmila Podhorná  přednášela 
o gemmoterapii – jsou to léčivé 
tinktury z pupenů rostlin. 

                      V klubu je vždy co řešit…… 
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Přednáška byla velice zajímavá a 
pro nás seniory přínosná i vzhledem 
k našemu věku a tudíž i četným 
zdravotním potížím. 5. března 
oslavila v našem klubu své 60-té 
narozeniny naše nová členka paní 
Jitka Kalíšková. 

A jelikož nezapomínáme na kulturu, 
tak jsme 9.března navštívili 
divadelní představení – „Dámský 
krejčí“                                                                                                                                                                                               
/ fp,ar/  

 (Z archivu):  Chvíle odpočinku na 
jednom z výletů seniorů…. 

 

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“  
Tentokráte se bavili kulturou…… 
V sobotu 23.února proběhl zdárně další TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES ! 
Ke spokojenosti pořadatelů bylo vše OK:  

- přišlo 84 platících hostů - překvapivě bylo málo mladých, což jsme rádi, že i zralí spoluobčané 
se chtějí bavit ! 

- hospoda byla vyzdobená a vy-
topená - až moc , někteří se potili 
jako v práci  

- lístky do tomboly se prodaly v 
úžasném množství  

- bohaté ceny z tomboly následně 
našly své vítěze 

- taneční skupina byla bouřlivě 
přijata a dala přídavek 

- muzikanti i ve dvou odvedli 
standardní výkon 

- hosté a hasiči se osvěžovali 
"Hasičským MENU" od šéfkuchaře 

( mohu potvrdit, že guláš, topinka i 
klobáska byly výborné ) 

- výdělek obohatil pokladnu místního 
SDH... 

- a hlavně sele zůstalo díky štědros-
ti vítěze hasičům  

 
- A to, že nebyl striptýz a nikdo nechtěl 

soutěžit, je  věc, která nám dobrý 
pocit nemůže pokazit !  

 
 
ZA POŘADATELE  DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ  POMÁHALI S ORGANIZACÍ A AKTIVNĚ SE 
PŘIŠLI POBAVIT !  
Díky též patří všem, kteří přispěli na zdárný průběh plesu, na ceny do tomboly, ale i při roznášení pozvánek. 
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Na sobotu 15.března 2008 byl připraven opět DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

 Po velkém úspěchu z minulého roku jsme ani na 
chvíli neváhali a i letos uspořádali dětský karne-
val  v místní RESTAURACI "U PULCE". 

Zábavné odpoledne začalo v 15:00 hodin. 
Nachystané soutěže a písničky potěšily všechny 
děti. Vstupenky byly opět slosovatelné o drobné 
ceny! Pro všechny byly připraveny malé dárečky ! 
Hudbu zajistil opět náš kamarád DJ MILOŠ. 
 
Rodiče ukázali, že se umí i oni bavit a někteří 
přišli i v maskách ! 
Večer od 19°°hod. proběhla diskotéka pro 
dospělé. 
 

 
STÁLE ŽHAVÁ NOVINKA : Chcete vědět více o historii a činnosti SDH Olomouc-Radíkov 
– podívejte se na nové stránky: www.sdh-radikov.estranky.cz  

                                                                                                   
/km/ 

Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   
 
se ve vší utajenosti připravuje na jarní část 2. ligy. Jarní část začíná míst-
ním derby Radíkov - Sv.Kopeček a to na hřišti na Sv.Kopečku v sobotu 

dne 4.dubna v 9,30 hod. Fotbalisté se těší na vaši návštěvu.  
 

                                                                                                              /mn/                                                        

INZERCE 
 

 
 
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům 
 
   Je před námi období velikonočních svátků, které je i 
obdobím pomlázky i setkávání rodinných přátel při 
bohatě prostřeném stole. Naše prodejna vám nabízí 

dostatek sladkostí, jídla a pití k tomu, aby Velikonoce proběhly ke spokojenosti všech. K nákupům vás 
zve personál prodejny.  
 

Něco o Velikonočních tradicích…… 
 
Velikonoční vajíčka 
    Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti Egypťa-
né. Vejce se pak odpradávna zdobila nejen u Slovanů, ale i u Litevců, Němců, Švédů, na Kavkaze, v 
Asii i u jiných národů. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2300 let. U nás dávaly dívky chlapcům 
vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a barevná. Časem 
se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo vejdumky), která sloužila především 
jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako nikde jinde na světě. Nyní je 
zvykem koledníkům dávat i dárky a starším hlavně alkohol.  
 
Legenda o malování vajec 
Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde poprosili hospodyni o 
kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. V tom 
uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho v teplém popelu a 
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nakrmila jím pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! Každé-
mu pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem zača-
la vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.  
 
Barvení vajec 
Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, 
protože se daly získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila chemie. Červená 
barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku a život. A právě červeně 
obarvená vejce se původně označovala za kraslice.  
Přírodní barvy na barvení velikonočních vajec 
žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce)šafrán  
červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva z bo-
růvek nebo bezinek  
světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán  
tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry  
hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj  
černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry  
Potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá.  
 
Symbol vejce 
Vejce je symbolem nového života (už od pohanských dob); plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení 
(protože obsahuje zárodek života); životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara; bezpečí 
(díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět. Vejce se také přirovnává k hrobu, který 
skrývá život (symbolické spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním).  
 
Velikonoční beránek 
Symbol beránka byl velmi rozšířený už za doby pohanů, a to především v celém Středomoří, ovláda-
ném po tisíciletí pastevci. U židů pak byly ovce symbolem Izraelity jako člena „Božího stáda“, o něž se 
stará jejich pastýř – židovský Bůh. Židé také beránka zabíjeli na památku vyvedení Izraele z egypt-
ského otroctví. V křesťanství beránek symbolizuje památku Krista, „Beránka Božího“, který byl právě 
jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a 
smrti. Beránek jako obřadní pokrm je znám už od středověku. Nevíme však, zda se jedlo přímo berán-
čí maso, které si jen málokdo mohl dovolit, nebo jen pečivo v podobě beránka.  
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