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

 
 

Velikonoční… 
 
Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li, malovaný, 
dejte aspoň bílý,  
slepička Vám snese jiný. 
 
Přišlo jaro, slunce svítí, 
v zahradách je plno kvítí. 
Co to ptáci štěbetají? 
Že mi tady rádi dají, 
malovaná vajíčka, 
co jim snesla slepička. 

Klapači v Radíkově v roce 2008……….. 

  
 
 
 
 
    

 

 

  

                                                                                                                                        Paní Prášilová klapačům ráda poradí …… 

                           

Hezké svátky velikonoční přeje všem                               
Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov                                                        
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

24.2.2009 - 67. RMO  
-majetkoprávní záležito-
sti (pronájem pozemku 
č.751 k. ú. Radíkov u Ol.) 
-výpůjčka, plakátovací 
zařízení k. ú. Radíkov u 
Olom., parc. č. 200 (4 m2) 
– prodej domů  a bytů 
-veřejné zakázky 
-vyhodnocení omezení 
průjezdu kamionů 

-silnice I. tř. Chválkovická, řešení 
-podpora ve využití volného času dětí a mládeže 
-předzahrádky 
-oživení parku Řepčín 
-Aquapark Olomouc 
-přednádražní prostor, dopravní omezení 
-změny v KMČ 
 
10.3.2009 – 68. RMO 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2009 
-veřejná zakázka č. 9012 (územní plán), 921 
(Dolní náměstí – projektová dokumentace) 
-dotříďovací linka TSMO a.s. 
-změny jízdního řádu 
-zahraniční služební cesta Tampere 
-stav požární ochrany ve městě 
 
24.3.2009 - 69. RMO 
-prodej domů, Edlmanův palác 
-rozkvetlá Olomouc 
-rozpočtové změny 2009 
-opravy komunikací po kanalizaci 

-naváděcí systém společnosti ELTODO 
-územní plán Olomouc (žádost o dotaci) 
-zimní stadion, investiční záměr 
-výsledky hospodaření SmOl za rok 2008  
-program regenerace MPR 
 
23.2.2009 – 14. ZMO 
-rozpočtové změny 2008 a 2009 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-návrh zadání nového územního plánu Olomou-
ce 
-Aquapark Olomouc 
-smlouvy s obcemi 
-návrh „Městský program prevence kriminality 
na rok 2009“ 
-návrh zadání změny č.XXI ÚPnSÚ Olomouc 
 
24.3.2009 – 15. ZMO 
-majetkoprávní záležitosti, „Středoevropské 
fórum Olomouc“ 
-rozpočtové změny 2009 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov    
 
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, 
příp.pořízení kopie) na organizačním oddělení 
MmOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na inter-
netových stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                          /zv/   

Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc - Radíkov

 
Únor (16.2.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-nástup nového pracovníka 
na Detašované pracoviště – 
p.Martin Tichý 

-zpracování dotazníku – námětu na IPRM 
„Atraktivní a konkurence schopná Olomouc“. 
Podání námětů na možné čerpání prostředků 
z fondů EU (dětské hřiště - sportoviště, rozší-
ření požární zbrojnice a Klubu seniorů přístav-
bou) 
-požadavky na rozšíření linky č. 11 do Radíko-
va 
-diskuse, návrhy k čerpání rozpočtu KMČ 
v roce 2009  
-akce bioodpad v Radíkově, objednávky obča-
nů na lístky /kompostér, bionádoba/ 
   
 

Březen (16.3.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-problematika devastace místní čekárny MHD 
-stav kolem řešení „dopravní značení“ na ul. 
Náprstkova 
-uplatnění požadavku na kácení stromů na 
Horním hřišti, náhradní výsadba 
-zajištění úklidu štěrku po zimě na komunika-
cích technikou TSMO a.s., opravy poškozené 
lavičky a chybějící odpadkový koš u přehrady 
-podklady od Městské policie a Policie ČR 
Velká Bystřice 
-schválení rozpočtu KMČ Radíkov na rok 2009 
 
Plán jednání KMČ v roce  2009    
20. dubna 19,00 hod. 
18. května  19,00 hod. 
15. června 19,00 hod. 
20. července 19,00 hod. 
17. srpna 19,00 hod. 
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21. září 19,00 hod. 
19. října 19,00 hod. 
16. listopadu 19,00 hod. 
14. prosince 19,00 hod. 
                               

Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v  úvodní  část i  veře jné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD ná-
stup  v  Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                 / zv /                                                                                                                     

JARNÍ ÚKLID V RADÍKOVĚ V ROCE 2009, SBĚROVÉ SOBOTY 2009 
       Jak každoročně tak i v letošním roce zabezpečí místní hasiči sběr kovového odpadu. Ten pro-
běhne v sobotu 18. dubna 2009. I letos zabezpečí hasiči odvoz od vašich RD, chat a chalup. Pokud 
jde o těžší věci rádi pomohpou s odnosem. Jinak odpad dávejte ze známých důvodů na veřejné pro-
stranství až v soboru před zahájením svozu.  
       Přistavení kontejnerů TSMO a. s. bude 
o týden později a to v sobotu 25. dubna 
2009. Kontejnery budou přistavovány v době 
od 8,00 hod až do 13,00 hodin je možno 
odevzdat objemný komunální odpad, 
nebezpečný odpad, objemnější bioodpad. 
Nebude brán stavební odpad tak jak tomu bylo 
již v loňském podzimu.  
        Odpad si musí do kontejnerů občané 
uložit sami a dbát přitom pokynů přítomných 
pracovníků TSMO a.s.   
Svoz komunálního odpadu ze stanovišť 
v chatových lokalitách bude zahájen v pondělí 
6. dubna a ukončen  koncem října 2009. 
Upozorňujeme chataře a chalupáře, že na 
místo se ukládá drobný komunální odpad 
v pytlích, nikoliv nábytek, pneumatiky, stavební odpad. Tyto věci je nutno odvést na sběrové dvory 
v Olomouci. 
Pokud se někdo z chatařů chce zapojit do akce „bioodpad v Radíkově“ (každou lichou středu se 
budou  přistavovat nádoby na bioodpad na místo svozu popelnic) nebo využívat pronajatý kompostér 
je nutno se dohodnout na adrese: 

radim.plachy@olomouc.eu, tel: 588 488 332 
                                                                                                                        /zv/     
 
DEVASTACE VĚCÍ VEŘEJNÝCH NABÝVÁ V RADÍKOVĚ NEÚNOSNOU MEZ. 

     Nedávno jsme se zmiňovali ve Zpravodaji o tom, 
jak se dnešní dospívající místní i přespolní děti „baví“.  
Cílem destrukční skupinky v Radíkově se stala nejen 
místní čekárna MHD, ale i lavičky u vodárenské 
nádrže a na ulici U Skalky, ztracený (asi do přehrady 

hozený) odpadkový koš apod. Problémy se 
vyskytovaly v Radíkově vždy, byly trochu jiného 
charakteru a také asi zájem rodičů o to, co jejich 
potomci po večerech po Radíkově vyvádí, byl asi 
důslednější. KMČ se snaží cestou TSMO a.s. a 
dalších  udržovat tyto věci v pořádku, ale bohužel 
vše se ohlídat nedá. Pro informování těch spoluobčanů, kteří si devastovaného veřejného majetku 
nevšimli, doplňujeme vandalismus fotodokumentací. Obnova majetku stojí peníze a jsou to prostředky 
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z rozpočtu města, které budou scházet jinde. Třeba i v Radíkově na věci potřebné, občany po KMČ 
požadované. Pokud děti v čekárně oslovíte, nikdo nic neví, nikdo z nich nic neudělal, máme tu samé 
svaté andílky.  V každém případě se KMČ obrátí s žádostí na zvýšený dohled jak Městské policie, tak i 
Policie ČR. Nebuďte ani  vy lhostejní….        
                                                                                                                                                  /zv/ 
NĚCO O VZÁJEMNÉ OHLEDUPLNOSTI….. 
     Na naši KMČ se obrací zcela oprávněně někteří občané, chataři a chalupáři s požadavkem na 
udržování pořádku, klidu a zdravého životního prostředí. Bohužel žádná veřejná vyhláška omezující 
aktivity v nežádoucích směrech neexistuje, kompetence naší KMČ v této oblasti jsou nulové. Pořádek 
v těchto věcech může udělat v kritických situacích jen MP. 
      Vše máme ve společných rukách my, kteří zde žijeme a nebo dojíždíme za rekreací na chaty a 
chalupy do Radíkova. Většina z nás se snaží své okolí zvelebovat, buduje věci nové, opravuje věci 
starší a tak je s tím spojený mnohdy i hluk a jiné vlivy, které okolí obtěžují. Někdo si rád o víkendu 
pospí, jiný rád pracuje s motorovou pilou o víkendech již od 6-té hodiny ranní, aby to stihl, další z nás 
se rádi hlučně baví do půlnoci na zahradní párty s přáteli. Mezi problémové záležitosti patří i vhazová-
ní skla do kontejnerů na separovaný sběr. Najdou se tací, kteří vyrazí s odpadem klidně po 22,00 
hodině nebo naopak k ukládání skla využijí cestu autem do práce a nejlépe ještě před 6,00 hod. ranní. 
Ten, kdo bydlí poblíž stanoviště kontejnerů, si docela oprávněně stěžuje. Buďte i v tomto ohledupl-
ní….    
       Jelikož Radíkov není samostatnou obcí a pravidla nelze nastavit městskou vyhláškou jen pro 
Radíkov , je vše jen na ohleduplnosti nás ke svému okolí. Co tak začínat s hlučnější prací o sobo-
tách až po 8 hodině a končit v podvečer v 18 hodin, nic nespalovat z nevhodných materiálů na 
otevřeném ohni, který zakouří půlku Radíkova (mnozí s oblibou zapálí v podvečer, kdy přestane fou-
kat vítr a kouř se pak pěkně tetelí nad Radíkovem), večer příliš nehlučet při zahradní párty a o nedě-
lích jen relaxovat a dát rukám klid…..  
        Zamyslete se i vy nad svým počínáním, určitě to prospěje dobrým sousedským vztahům a poho-
dě v místě našeho bydliště …..       
                                                                                                                                                                                   /zv/ 

 

UŠETŘETE 3 MĚSÍČNÍ ZÁLOHY DÍKY POJIŠTĚNÍ PLATEB ZA ELEKTŘINU ČEZU 
PROTI KRIZI (radí odborníci a obchodníci ČEZu) 
 
Pokud přijdete o práci, nemusíte 3 měsíce platit zálohy za elektrickou energii. Zaplatí je za vás pojišťovna 
Kooperativa, u které jsme vám sjednali pojištění plateb za elektřinu při ztrátě zaměstnání. 
Skupina ČEZ pojistila u pojišťovny Kooperativa zálohové platby za elektřinu všech svých zákazníků, kteří se 
registrují na úřadu práce z důvodu ztráty zaměstnání od 1. března 2009 do 31. prosince 2009. Pojistné krytí 
se vztahuje na zákazníky, kteří byli před uplatněním pojištění zaměstnáni nepřetržitě déle než 6 měsíců a 
na zákazníky s dobrou platební morálkou, u kterých nedošlo v posledních 12 měsících k oprávněnému 
odpojení z důvodu neplacení elektřiny. 
Pojištění pokrývá částku ve výši tří měsíčních zálohových plateb a vztahuje se na všechna odběrná místa 
zákazníka. Jedna záloha na odběrné místo však může dosáhnout maximálně výše 7 500 Kč. Pojištění platí 
i z důvodu ztráty zaměstnání manžela či registrovaného partnera, kdy zákazník může uplatnit nárok na 
pokrytí tří měsíčních záloh pouze jedenkrát. 
Pokud máte zájem o uplatnění pojištění plateb za elektřinu, vyplňte potřebný formulář, který obsahuje se-
znam všech potřebných dokumentů a doručte jej osobně na nejbližší obchodní místo pojišťovny Kooperati-
va nebo zašlete na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické 
podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice. 
Po obdržení všech potřebných podkladů vás pojišťovna Kooperativa vyrozumí do 3 dnů o rozhodnutí, 
nejdříve však 1. dubna 2009. Do data přiznání pojistného plnění je úhrada všech předešlých zálohových 
plateb věcí vaší zodpovědnosti. 
                                                                                                                                                     /km/ 
POČASÍ  
 
Únor 2009 
Průměrná teplota 0,7 oC, což je proti dlouhodobému průměru odchylka 1,8 oC. Srážkově byl únor nad-
průměrný s 50 mm, což je 208 % normálu. Nejvíce srážek  bylo dne 8.2. a to 12 mm. Maximální tep-
lota byla 12,3 oC  dne 7.2. v 15 hod a minimální - 8,7 oC  dne 22.2.  ráno. Jasný den žádný, zatažených 
15, srážkových 17, mrazových 10, s mlhou 11, se souvislou sněhovou pokrývkou 14, se silným větrem 
1, s inverzemi 5 dnů.  
Nejvyšší naměřená teplota byla 14.2.1958 a to 17,2 oC, nejnižší – 25,2 oC dne 12.2.1929. 
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Březen 2009 
Průměrná teplota 5 oC, odchylka o 1,7 oC od normálu. Napršelo 70 mm, to je 227 % normálu. Nejvíc 
napršelo 29.3. celkem 17 mm. Maximální teplota byla 28.3. v 16 hod.  a to 17 oC a minimální – 4,3 oC 
dne 25.3. v pět hodin ráno. Jasný den nebyl žádný, zatažených 14, srážkových 20, mrazových 8, 
s mlhou 3, se silným větrem 8, se souvislou sněhovou pokrývkou 5, s inverzemi 2. Nejvyšší naměřená 
teplota byla 29.3.1968 a to 22,5 oC, nejnižší – 23,1 oC dne 9.3.1785. 
                                                                                                                                                                /jb/ 

Víte, že . . . .  
……….provedení povrchové úpravy pod her-
ními prvky v místě dětského hřiště má dle sdě-
lení vedoucí oddělení veřejné zeleně odboru 
ŽP Magistrátu ing. Štěpánkové následující 
důvody. Borka ani štěpka není z pohledu hygi-
eniků vhodnou dopadovou plochou pod herní-
mi prvky, protože podléhá rozkladu spojenému 
často s vysokým výskytem plísní a tím vyso-
kým zdrojem alergenů a jiných nepovolených 
látek v dět. hřišti.  Momentálně jediným dopo-
ručeným dopadovým materiálem je plavený     
(nikoliv drcený) štěrk ve velikosti frakce, kterou 
TSMO a.s. pod herní prvky naváží. Není povo-
len jako dopadová plocha ani písek! To vychá-
zí z norem ČSN EN 1176 a 1177, podle kte-
rých musíme zakládat dopadové plochy pod 
herní prvky.  
Dodržování těchto norem kontroluje každoroč-
ně inspekce kontroly dětských hřišť, která nám 
vystavuje  o kontrole protokol a následně na-
mátkovou kontrolu provádí ještě Česká ob-
chodní inspekce, která pátrá právě po prove-
dených a doložených kontrolách inspekce 
dětských hřišť a namátkou si vybírá rovněž 
některá hřiště, kde kontroluje provedení oprav 
případně zjištěných závad - včetně dopado-
vých ploch. Tolik naše informace k dotazům 

maminek…...                                                                    
…….. s květnovou  změnou jízdních řádů MHD 
na lince č.11 se na základě požadavku KMČ 
dočkáme dalšího zlepšení spojení s městem a 
to: nově bude spoj ve všední dny s odjezdem 
od nádraží v 9.35 veden do Radíkova 
s příjezdem v 9.57, ve dnech pracovního klidu 
nově spoj s odjezdem od nádraží v 9.20 veden 
taktéž do Radíkova s příjezdem v 9.41. V pod-
večerních hodinách bude spoj s odjezdem 
v 19.40 (v pracovní dny) a v 19.45 (v dny pra-
covního klidu) veden jako okružní i přes Radí-
kov směr Lošov a dále zpět Olomouc hl.n.  
KMČ děkuje zajisté i jménem občanů za po-
chopení tvůrcům nového jízdního řádu….  
………letošní jarní úklid posypu po zimě byl 
proveden technikou TSMO a.s. v poměrně 
krátkém termínu. Zbytek prací, které technika 
nezvládla, bude postupně provádět místní 
pracovník TSMO a.s. p. Luboš Fico……… 
………KMČ usiluje o získání i dalších finanč-
ních prostředků na provádění oprav rigolů na 
ul. Zedníkova a ul. Na Pevnůstce. Uvidíme, 
zda se to podaří,  jinak budou práce pokračo-
vat až v roce 2010……..    
                                                                /zv/                                                                                    

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ : 

                                  
Duben:  Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, 
Hana Třísková, Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Věra Mach-
ková 
 
Květen:  Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Rešl Miroslav Ing., 
Drahomíra Uhlířová, Olga Titzová, Věra Machková 
 
Červen: Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila Malíková, 
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  starších občanů. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, 
kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.                                                                                                                                              
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Smuteční oznámení:    
     V uplynulých dnech své blízké, přátele a spoluobčany opustila nejstarší občanka Radíkova paní 
Marie Titzová a pan Milan Koutný.  
                                                                                                                  /zv/                                                              

Sdělení občanům: 
                                                                                                              
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 – 17,00 
hod. Tel. 585385 296.                                                                                                
1)  S nástupem nového pracovníka Detašovaného 

pracoviště v Ol. – Radíkově pana Martina Tichého se 
opětovně obnovila možnost platby za komunální odpad 

za rok 2009. Platby budou probíhat až do konce měsíce května 2009. Ověřování dokladů bude 
prováděno pouze po dohodě pro starší lidi. 

2)  Od počátku dubna 2009 je prováděn systém vývozu komunálního odpadu a bioodpadu 
každou středu takto:  
- vývoz klasických popelnic 1 x za 14 dnů v sudé týdny 
- vývoz nádob na bioodpad 1 x za 14 dnů v liché týdny 
Svoz bioodpadu bude ukončen 18. listopadu 2009 a obnoven v jarních měsících 2010. 
 

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

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

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

5) I v jarních měsících můžete navštívit místní knihovnu (vedoucí p.Večeřová)    

       Pokud hledáte, jaké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu 
Knihovny města Olomouce, podívejte se na stránky http://www.kmol.cz/radikov.html  

       

                                                                                                                                                                                      /zv/ 

Městská policie je tu pro vás a pro vaši bezpečnost:   
 
Opatření Městské policie Olomouc k eliminaci stání vozidel na rizikových 

místech 
na území města Olomouce 

 
V souvislosti s hrubým porušováním dopravních předpisů ze strany neukázněných řidičů 
motorových vozidel a na základě stížností občanů,  Městská policie Olomouc (MPO) 
přistupuje k následujícímu opatření. Strážníci MPO zaměří svoji pozornost zejména na 
tato přestupková jednání: 

- stání vozidel v křižovatkách (vytvoření překážky v silničním provozu)  
- stání vozidel před přechody pro chodce (v místech se zvýšeným rizikem) 
Výše uvedené přestupky vytvářejí nebezpečné situace a ohrožují tak přímo ostatní účastníky silničního provozu. 
Upozorňujeme, že strážníci jsou v těchto případech oprávněni na místě rozhodnout o odstranění vozidla, které je 
překážkou provozu na pozemní komunikaci. Vozidlo bude odstraněno na náklady provozovatele. 
Toto opatření proběhne v předem vytipovaných lokalitách města Olomouce za využití místní znalosti strážníků 
MPO a po předchozí konzultaci s jednotlivými Komisemi městských částí, které příp. upozorní na kritická místa na 
území, kde působí. 
V případě, kdy to společenská nebezpečnost předmětného přestupku dovolí - bude nižší - budou řidiči upozorněni 
informativním letákem s odkazem na možnost řešení odtahem vozidla se zanecháním výzvy pro nepřítomného 
pachatele dopravního přestupku. Vzor  upozornění, která jsou  v lepším případě pro nás řidiče připravena: 
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U P O Z O R N Ě N Í  Ř I D I Č Ů M 
 

Paní, pane řidiči, 
upozorňujeme Vás, že stáním vozidla SPZ (RZ)………………….. jste 
důvodně podezřelý (-á) z porušení ustanovení § 22, odst. 1, písmene l, 
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tím, 

že nebylo dodrženo znění § 27, odst. 1, písmene c),d), zákona 
č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích. 

Vzhledem ke shora uvedené skutečnosti Vás informujeme o záměru 
Městské policie Olomouc zvýšit kontrolní činnost   v tomto úseku s tím, 

že pokud bude vaše vozidlo tvořit překážku silničního provozu 
na pozemní komunikaci může být odtaženo dle ustanovení § 45, 

odst. 4, zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
Tímto upozorněním chceme přispět k využití všech dostupných 

možností k účinnému řešení problematiky statické dopravy na území 
města Olomouce. 

Městská policie Olomouc 

 
Pokud jde o hodnocení činnosti služebny MPO na Sv. Kopečku tak: V loňském roce řešili strážníci  celkem 282 
událostí. Z toho 83 x veřejný pořádek, 199 x doprava. 
                                                                                                                                  Lenka Prošková 
                                                                                                                      vedoucí PIS a tisková mluvčí

                                                                                                                              

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
 

 

Středy v únoru a březnu jsme trávili v klubu, někdy jen tak povídáním 
u kávy nebo čaje, ale často jsme měli nějaký program např.promítání 
krátkých filmů o přírodě z okolí Olomouce. Poslechli jsme si i 
přednášku MUDr. Terrichové o imunitě a předcházení nemocem 
v seniorském věku. Také nás navštívili v rámci své práce 2 studenti 

z filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

18.března jsme byli na zájezdu v Prostějově, kde jsme si s průvodcem prohlédli tamní radnici a Palír-
nu u Zeleného stromu, kde se vyrábí známá Prostějovská starorežná a mnoho dalších druhů likérů. 
Také jsme nějaké vzorky ochutnali. Všichni doufáme, že se ta letošní dlouhá zima  s námi konečně 
rozloučí a my budeme moci naplánovat nějakou pěší jarní vycházku podbarvenou teplem a sluníčkem.  

                                                                                                                                                                                 /fp, ar/   

 

I  senioři z Radíkova mohou využívat tyto 
služby 

Centrum denních služeb pro seniory (dále jen CDS) je součástí organiza-
ce, která se jmenuje Sociální služby pro seniory Olomouc a je příspěvkovou 
organizací Olomouckého kraje. 
Centrum denních služeb nabízí své služby lidem, kteří dosáhli věku a zdravotního 

stavu rozhodného pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu, včetně osob s různou formou 
demence (Alzheimerova choroba, …), jsou alespoň částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, žijí 
v domácím prostředí, žijí na území statutárního města Olomouce a dle možností poskytovatele 
v přilehlých obcích. 

A jakou formou lze využívat nabízené služby? 
1) V CDS poskytujeme HYGIENICKOU PÉČI a to v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hod. Poskytovaná 

hygienická péče zahrnuje hlavně: pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, po-
moc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, zástřih, foukání, vodová ondulace, holení, ošetření dol-
ních končetin.  
Záleží na každém zájemci, které služby se rozhodne využívat a jak často je bude využívat (denně, 
týdně, …). Může využívat např. jen koupání nebo naopak může využívat všechny služby. Využívá-
ní všech služeb zároveň není podmínkou.  
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2) Poskytujeme DENNÍ POBYT a to v pracovní dny od 6:30 do 18:00 hod. Kromě toho, že zájemce 
může využívat všechny výše uvedené služby, se zaměřujeme na pořádání různých aktivit, které 
jsou vhodné i pro uživatele s demencí (Alzheimerova choroba), u nichž je nutný dohled druhé 
osoby. Konkrétně se jedná například o: cvičení jemné a hrubé motoriky, reminiscenční terapie 
(čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické 
práce, malování, práce s přírodninami a textiliemi, pečení, udržování vědomostních znalostí, tré-
ninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod. 
Každý zájemce o denní pobyt si nejprve tuto službu vyzkouší, absolvuje tzv. pobyt na zkoušku. 
Ten trvá 2-3 pracovní dny v rozsahu 2-3hod/denně a každý zájemce jim musí úspěšně projít. Délka 
pobytu na zkoušku se také odvozuje od plánované délky pobytu na Centru. Při uzavírání smlouvy 
si pak sám zájemce určuje, jak dlouhý čas chce v CDS trávit denně (např. 4 hod/denně, po celou 
otevírací dobu či jen 2x týdně, po celý týden, …). Opět záleží na každém zájemci, které služby 
z nabídky bude využívat. Ani zde není podmínkou využívání všech služeb současně.  
Dovoz a odvoz pro uživatele těchto služeb zajišťujeme pro olomoucké uživatele tak, že ve stano-
vený termín na stanoveném místě vám řidič přistaví auto, kterým vás zaveze do CDS a následně 
poté odveze zase domů. U mimo olomouckých je to dle provozních možností a počtu zájemců, 
příp. dopravu zajišťuje rodina. 

Veškeré bližší informace vám poskytne vedoucí Centra – Mgr. Hojgrová Veronika na telefonu 
585 754 615, 724 873 077, na e-mailu hojgrova@sluzbyproseniory.cz nebo na webových stránkách 
www.sluzbyproseniory.cz     

                                                                                                                                                                                    /hv/                                                      

„Co jste hasiči, co jste dělali…….  
•  

• 6.2. proběhla výborová schůze 
• 28.2. se konal tradiční hasičský ples. Okolo 70 lidí, slavnostně 

vyzdobený sál, bohatá tombola - 35 cen vyrazilo dech i těm největším 
optimistům a mohlo se začít. Organizátoři opět připravili atraktivní 
soutěže o zajímavé ceny. Po chvilce váhání si zasoutěžili muži, ženy i 
páry. Vrcholem programové části bylo tentokrát půlnoční překvapení v 
podání našeho kamaráda a člena SDH Holice bratra Václava Šimka. 
Předvedl skvělou sestavu akrobacie na nejvyšší úrovni a sklidil bohaté 
ovace. Věříme, že přítomné ženy si po letech striptýzů a pohledu na 
obnažená těla přišly na své, neboť Václav má vypracovanou postavu a 
všem se při pohledu na jeho nebezpečné kousky tajil dech. Naštěstí se 
nenašel nikdo, kdo by ho chtěl napodobit, a tak k žádnému úrazu 
nedošlo. Jako správní hostitelé jsme Václava pohostili specialitou z 
Hasičského menu, které pro nás na ples nachystal šéfkuchař. Na 
závěr jsme s Václavem zacvičili my hasiči, nechali jsme se strhnout 
atmosférou a udělali si společnou fotku s akrobatem na rukou. 

Fotografii s Václavem také získal výherce losování vstupenek. Věříme, že toto utužilo naše přátelství 
nejen s Václavem, ale i se sborem SDH Olomouc – Holice  ! Průběh tomboly jsme přes veliký počet cen 
zvládli bez problémů, první cenu vylosoval starosta SDH a následovalo losování vítězem předchozí ceny. 
U vydávání cen asistovalo celé vedení SDH. Bratr Pavel Hudec prodal veškeré losy - celkem 800 !!! a by-
lo z čeho losovat. Vítězové se radovali z převzatých výher a zaslouženě vyhrál i Pavel Hudec. Uzená 
šunka je mu dobrou odměnou za aktivní prodej losů ! Na losování první ceny jsme přizvali kuchaře a zá-
stupce restaurace U PULCE - Laďu, který vylosoval vítěze uzeného selátka. Po chvilce napětí jsme znali 
vítěze - vyhrál bratr Miloš Lisa, dle svých slov "poprvé vyhrál tak velikou cenu ! " Došlo na oslavné pokřiky 
"Zvítězíme, zvítězíme" a foto do kroniky 
sboru. Mezitím se kapela občerstvila a mohlo 
se pokračovat. Oba muzikanti pod názvem 
FONTÁNA si velmi brzy získali srdce 
tanečníků a tak bylo na parketě stále plno. 
Opakovaně došlo i na „mašinku“. Návštěvníci 
plesu také ochutnávali z hasičského menu.  
Rychlé tance střídaly pomalé, moderní rytmy 
se mísily s dechovkou až do konce, který byl 
po 3. hodině. Pak jsme se spokojeně rozešli 
do svých domovů... 

• Přátelské poplesové posezení nad 1. 
cenou v tombole.  8.3. v neděli od 16 hodin 
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se sešli hasiči a přátelé vítěze první ceny v tombole na pozvání br. Miloše Lisy opětovně v místním hos-
tinci. Degustace selátka proběhla ke spokojenosti všech přítomných. Bylo moc dobré a jen tak nezapo-
meneme….. 

• 21.3. se konal dětský karneval   
První jarní sobotu se sešlo celkem 23 dětí 
s rodiči na 3. ročníku karnevalu. Všechny 
hned u vchodu přivítal veselý Šáša, u 
hudby opět seděl DJ Miloš a karnevalem 
provázel „raněný cyklista“ - Petr Bernard. 
Pro děti byly připraveny soutěže o nejlepší 
masku, nejlepšího tanečníka, soutěž rodičů 
a dětí a soutěž chytrosti ! K potěšení 
organizátorů dorazily skvělé masky, děti 
nadšeně soutěžily a vše završila bohatá 
tombola - každý si odnesl malý dárek. 
Pořadatelé děkují všem, kteří se aktivně 
zapojili do přípravy a zábavy na akci ! A 
přání pořadatelů - příště více masek 
dospělých……… 

 

• 23.3.2009 tragické úmrtí člena Sboru 
dobrovolných hasičů Olomouc -Radíkov, br. Koutného Milana. 
narozen 3.6.1965, rok vstupu do SDH - 1981, 28 let členství, v období 1990 až 1996 působil ve funkci ve-
litele SDH 
V denním tisku jsme si mohli přečíst tuto zprávu: 
“Smrt na kolejích: muže v Pavlovičkách přejel vlak. Pod koly vlaku zahynul v pondělí před devátou hodi-
nou večer třiačtyřicetiletý muž z Olomouce. Tragédie se odehrála nedaleko železničního přejezdu v ulici U 
Podjezdu. Od hlavního nádraží jel směrem na Šumperk motorový vlak s jedním vagonem. Strojvedoucí 
sice postavu ležící v kolejišti nedaleko přejezdu spatřil, ale vzhledem ke krátké vzdálenosti nebyl schopen 
rozjetou soupravu zastavit,“ informovala policejní mluvčí Marta Vlachová. Muž na místě zemřel. Bližší 
okolnosti tragické nehody kriminalisté stále vyšetřují. Provoz na dráze musel být v pondělí přerušen téměř 
do jedenácti hodin večer. Na trase Olomouc – Šumperk zajišťovaly dopravu náhradní autobusy.“ 

• Do budoucna aneb co máme před sebou : 
18.4. sběrová sobota 
1.5. stavění májky 
9.5. soutěž - okrskové kolo v požárním sportu ve Chválkovicích 
6.6. 13. ročník nohejbalového turnaje a kácení máje 

Aktuálně o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 
www.sdh-radikov.estranky.cz 

/km/                  
                                                                  

Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov informuje   
 
    Jarní část ligy pomalu začíná, jak dalece nám svědčila zimní příprava  a jak jsme 
na tom i po stránce bojovnosti a plnění pokynů našeho manažera, ověří první jarní 
zápasy. Celý kolektiv se těší i na vaši návštěvu a je odhodlán navázat na úspěšnou 
podzimní část ligy. Cíl je ve skrytu duše pro všechny jasný…….. Tak hodně 
zdaru, dobrou mušku a pevné nervy.   
  

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

HOSTÉ DOMÁCÍ 
VÝSLEDEK 

PODZIM 
2008 

VÝSLEDEK 
JARO 2009 

4.4. Radíkov Hammers  01 3 : 2 2 : 6 
12.4. Š Senice  Radíkov 2 : 4  
19.4. Radíkov DERESPO Lošov 3 : 1   
26.4. RK Daschi Radíkov 5 : 1  
30.4 Radíkov TJ Křelov A 4 : 1  
10.5. Mates Radíkov 2 : 2   
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14.5. Radíkov Rio de Blatec 5 : 1  
24.5. FC Peklo NV Radíkov 3 : 6  
29.5. Radíkov Dalkia ČR 2 : 0  
5.6. DHL Olomouc Radíkov 4 : 4  
11.6. Radíkov MK Uničov 3 : 2  
21.6. Henkováci Radíkov 2 : 7  
26.6. Radíkov Opton Nemilany 7 : 0  

 
                                                                                                              /mn/                                                   

INZERCE 
 

V době předvelikonoční vás kolektiv 
prodejny Hruška zve k nákupům potravin i 
nápojů na velikonoční svátky. Zajisté tu u 
nás vše potřebné najdete. A těm, co nečtou 

olomoucký tisk, ve kterém se v rubrice 
„Nákupní košík“ objevuje i prodejna 
Hruška, můžeme sdělit, že s cenami 
jsme na tom opravdu dobře. Klidně se 
vyrovnáme a předčíme co do levnosti 
kontrolních nákupů i jiné věhlasnější 
potravinové řetězce. A pokud k tomu 
přidáte úsporu času s cestou 
z Radíkova do města a nebo náklady 
na benzín, není co řešit. 
       

Na velikonoční svátky pro vás naše prodejna společnosti 
HRUŠKA spol. s r.o. připravila dostatek veškerého 
potravinářského zboží, ovoce, zeleniny i drogistického 
zboží. Na velikonoční výzdobu tu najdete i nějakou tu 
květinu. A zahrádkáři pozor:  k dispozici je celý 
sortiment semen na vaše záhonky.Jaro určitě bude….      
A také nám začíná sezona chatařů a chalupářů, které 
taktéž rádi přivítáme. 
 

Personál je ochotný a rád poradí.  Najdete zde zboží, 
které vám doporučují pravidelně i reklamní katalogy 

společnosti HRUŠKA spol. s r.o. 
 

Těší se na vás zaměstnanci radíkovského obchodu 
Hruška.  
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