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

 
 

Velikonoční koleda……. 
 

Panimámo zlatičká, 
darujte nám vajíčka, 
nedáte-li vajíčka, 
uteče vám slepička 
do horního rybníčka 
a z rybníčka do louže 
kdo jí odtud pomůže? 

 
Jarní počasí se blíží…… 

      Půvab Velikonoc dotváří překrásná  stylová   
výzdoba předzahrádky a probouzející se příroda…… 

 
 
 
                  
 
                   

                 Radíkovští klapači 2009….                                                                                                                   
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

9.2.2010 - 93. RMO  
-majetkoprávní zále-
žitosti 
-vyhodnocení spolu-
práce s exekutorskými 
úřady 
-rozpočtové změny 2010 
-změny pravidel FRB 
-„Cena města“ – návrh 
statutu 
-granty v oblasti kultury 
 

 
23.2.2010 – 94. RMO 
-prodej domů, majetkoprávní záležitosti 
-granty v oblasti cestovního ruchu 
-plán akcí - veřejné osvětlení (i ul. Lošovská) 
-zpracování lesního hospodářského plánu na 
rok 2012 – 2020 
-Droždín – centrum 
-tramvajová trať Šatovka 
 
9.3.2010 - 95. RMO 

-majetkoprávní záležitosti 
-dětská hřiště 
-přechody pro chodce (i Sv. Kopeček ul. Radí-
kovská) 
-stav požární ochrany na území města Olomou-
ce v r.2009  
 
2.3.2010 – 24. ZMO 
-rozpočtové změny 2009 a 2010 
-schválení prodeje budovy Střední odborné ško-
le ekonomiky a podnikání s.r.o. na Sv.Kopečku, 
ul. Křičkova 
-projekty EU, závazky konečného příjemce 
 
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 
webových stránkách Statutárního města Olomou-
ce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                          /zv/    

Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc-Radíkov
 

Únor 2010 (15.2.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-jednání s žadateli ve věci 
realizace kácení, náhradní 
výsadby a následné péče po 
dobu 3 roků 

-kácení a náhradní výsadba bude objednána u 
odborné firmy 
-termíny svozu bioodpadu a z chatových lokalit 
pro rok 2010  
-jednání ve věci opravných prací na rigolech ul. 
Na Pevnůstce  
-další upřesnění náplně oslav „750 let“ 
-návrh a schválení rozpočtu KMČ na rok 2010 
 
 
Březen 2010 (15.3.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-jednání s firmou Horstav o zahájení prací, 
seznámení s postupem prací 
-informace o jarních sběrových sobotách, za-
hájení svozu bioodpadu již od 31.3. 
-závod psích spřežení, pořádá  mushers club 
v areálu chaty Pod věží 27. – 28.3.2010  

-řešení možnosti přípolože optotrubek na 
ul.Malinovského 
-stav komunikace ul. Na Suchých loukách 
-dopis KMČ Lošov k problematice daní z ne-
movitostí, stanovisko 
 
Plán jednání KMČ v roce  2010   
  
19. dubna  19,00 hod. 
17. května  19,00 hod. 
21. června 19,00 hod. 
19. července 19,00 hod. 
16. srpna  19,00 hod. 
20. září 19,00 hod. 
18. října 19,00 hod. 
15. listopadu 19,00 hod. 
13. 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 naproti zastávky MHD nástup  v  
Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  /zv/                                                                                                                                       
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z CHATOVÝCH LOKALIT, SVOZ BIOODPADU, SBĚR 
ŠROTU  A JARNÍ SBĚROVÁ SOBOTA V RADÍKOVĚ 
             Sběr šrotu v Radíkově s ohledem na plánovanou akci místního SDH proběhne tentokráte 14 
dnů před vyhlášenou jarní sběrovou sobotou a to dne 10. dubna 2010. Scénář jako obvykle: 

- doporučujeme nepotřebné železo nachystat až v sobotu ráno před branku a nebo ponechat 
na dvorku 

- svoz bude zahájen v 9,00 hod. a odvoz přistaveného kontejneru se předpokládá v sobotu ko-
lem 13,00 hod.  

             Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit bude prováděn opět každé pondělí  až do 
25.října 2010. Zahájení svozu bude dne 6.4.2010 (úterý) s ohledem na Velikonoce. Na určená místa 
odkládejte pouze drobný komunální odpad z domácností. Na tato místa nepatří objemný  TKO (náby-
tek apod.) stejně jako zbytky stavebního materiálu. 
              Svoz BIO odpadu bude zahájen ve středu 31. března 2010 – liché týdny v režimu 1x za 14 
dnů – vždy středa, se střídáním svozu běžného TKO – sudé týdny. 
 

V městské části Radíkov proběhne jarní sběrová sobota 24. dubna 2010.  
Občané tak mají možnost zbavit 

se nepotřebného kusového odpadu, který 
bývá často  zcela chybně odkládán ke 
stanovištím na domovní odpad a tím se 
zbytečně zvyšují náklady na  jeho 
likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi 
který patří starý nábytek (skříně, sedačky, 
křesla, židle, koberce, linolea), použitý 
jedlý olej, domácí elektrospotřebiče 
(ledničky, pračky,  televizory, rádia, PC 
apod.), zde občané mohou ukládat také 
drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, 
baterie, zářivky apod.) a  organický 
odpad (listí, ořezané větvě), pro který 
bude určen samostatný kontejner. 

Na každém stanovišti bude po 
celou dobu k dispozici obsluha, pracovník 
Technických služeb města Olomouce, 
a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. 
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den po 13:00 hodině 
budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto vy-
hrazeném čase. 

Upozorňujeme na možnost bezplatného uložení kusového domovního odpadu včetně domácích 
spotřebičů, použitého jedlého oleje, drobného nebezpečného odpadu i organického odpadu v areálu 
sběrových dvorů, které provozují Technické služby města Olomouce a.s. 

Sběrový dvůr v Neředíně – za krematoriem, 

sběrový dvůr v Hodolanech – Chelčického ulice 

provozní doba je úterý až sobota od 9:00 - 13:00 a 13:30 – 17:00 hodin. 
Také upozorňujeme občany na možnost uložení stavebního odpadu a odpadu s obsahem azbestu za úplatu 

ve sběrovém dvoře v Chválkovicích  - ulice U Panelárny. Provozní doba je každý pracovní den  od 6:00 - 
13:00 hodin. 

Více informací týkající se sběrových sobot, sběrových dvorů, separovaného sběru a odpado-
vého hospodářství obecně vám rádi podají na odboru životního prostředí, Magistrát města Olomouce, 
Hynaisova 10, Ing. Karel Dreiseitl 588 488 332, karel.dreiseitl@olomouc.eu  

Využijte těchto možností a neodkládejte odpad, který není možno ukládat do sběrových nádob 
na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání  zhoršuje kvalitu životního prostředí, může 

způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň se jedná  
o protiprávní stav. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována Městskou policií. Po-
kud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě Městské policii. 

                                                                                                                                                                  /kd/ 
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REKONSTRUKCE ULICE MALINOVSKÉHO SE ROZJÍŽDÍ…… 
 
Zhotovitel stavby firma HORSTAV OLOMOUC  spol. s r.o. sděluje: 

 
1) Stavba bude pokračovat od 11. týdne 2010.  
2) Stavební práce započnou ve směru od 

Sv.Kopečka vpravo a to chodníky a část 
vozovky v šíři 4 m bude postupně  uzavírána 
ke stavebním pracím. 

3) Doprava bude převedena do jednoho pruhu 
vlevo  a pojížděn bude po úpravě chodník 
vlevo a zbytek vozovky. Doprava v jednom 
pruhu bude dle potřeby  řízena světelnou 
signalizací v úseku od vjezdu do Radíkova po 
místní hospodu. 

4) Po rozebrání chodníku vpravo budou 
prováděny přeložky inž.sítí a pokládka 
nových kabelů pro nové veřejné osvětlení a 
místní rozhlas. 

5) Lze očekávat i úplnou výluku veřejného 
osvětlení  a místního rozhlasu v místech stavby,            Stavba začala rozebíráním dlažby……., 

                                                                                             
 

            která  bude, ale minimalizována. 
6) Pro obsluhu ulice U Skalky bude 

provoz částečně omezován.   
7) Omezen a nebo v určité fázi výstavby 

nebude možný přístup auty vjezdem 
na dvůr RD (výkopy a pokládka 
dlažby vjezdu do betonu). Nutno si 
řešit parkování vozidel na jiném 
místě. 

8) Pokládka nových obrubníků, dlažby 
chodníků a vjezdů, položení podklad-
ních vrstev      na vozovku vpravo. 

9) Po dokončení chodníků bude doprava 
opět převedena na pravou stranu a 
vedena po nové podkladní vrstvě 
vozovky do jednoho pruhu.               

………I tento stav bude brzy minulostí……                                         

 
10) Rozebrání chodníků a vjezdů vlevo, přeložky inž.sítí. 
11) Proběhne oprava chodníků a vjezdů vlevo od Sv.Kopečka se zbytkovou šíří vozovky. 
12) V závěrečné fázi bude úplná uzávěra komunikace Malinovského a pokládka konečné vrchní 

vrstvy v celé šíři vozovky (1 den). Půjde asi o podvečerní a noční pokládku. Nouzově průjezd 
bude zajištěn přes pevnůstku. Doprava MHD bude asi řešena mikrobusem v úseku 
Sv.Kopeček – okraj Radíkova.  

13) Práce v prostoru zbytku ul. Malinovského (hospoda, zvonice, prodejna) umožňuje překlápění 
dopravy (i MHD) dle postupu prací v prostoru točny, části ul. Na Pevnůstce a Náprstkova. 

14) Přesnější informace budou poskytovat mistři a stavbyvedoucí Ing.Hrabina tel.: 606 233 881, 
vývěsky KMČ, příp. rozhlas. 

 
Zhotovitel stavby děkuje občanům za pochopení. 
 
TERMÍN UKONČENÍ STAVBY ČERVENEC - SRPEN 2010.                                                                                                 

                                                                                                                          /zv/     
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KARLA VOSMANSKÁ, OSOBNOST FOLKU A COUNTRY, MÍSTNÍ RODÁCI A 
PAMĚTNÍCI SI ZAJISTÉ VZPOMENOU…… 
        Když jsem hledal počátkem března nějakou nostalgickou fotku narazil jsem na pečlivě uschovaný 
zažloutlý novinový výstřižek z počátku 70 -tých let. Tato vynikající osobnost folku a country, i v dnešní 
době oceňovaná, měla své kořeny zde v Radíkově. Mnozí si děti manželů Vosmanských pamatujete. 
Pokud se nepletu byla to Karla, její sestra a Tonda a žili v domku na konci dnešní ulice Přehradní. 

Starší Franta již byl 
mimo domov.  
S ním jsem se 
setkal coby záložák 
na cvičení na po-
sádce v Olomouci, 
kde on sloužil jako 
voják z povolání (to 
bylo v roce 1973). 
Dnes na  místě  
bývalého RD Vo-
smanských stojí 
srubový RD man-
želů Jílkových, 
kteří původní chá-
trající domek kou-
pili od rodiny Ko-
houtkových. Život 
pro rodinu Vos-
manských  nebyl 
jednoduchý. Doba 
na dnešní poměry 

byla chudobná, 4 děti v rodině, jejich táta dělal dlaždičské řemeslo,  máma uklízela. Pamatuji si, že 
holky chodily  na ZŠ na Sv. Kopeček. Karla někdy počátkem 60 -tých let často sedávala na loukách 
(Olehla) jako 10 -ti letá holka, hrávala na kytaru a zpívala…  

Výstřižek mě inspiroval i k hledání dalších informací na internetu. Karla Vosmanská vstoupila do veli-
kého hudebního světa někdy v r.1972, vystupovala v Praze na scéně Malostranské besedy a dalších. 
Působila v tomto hudebním světě ještě počátkem 80 - tých let. Z dokumentů na internetu se toho 
mnoho o jejím soukromém životě neuchovalo. Svou webovou stránku má i dnes existující skupina 
Taxmeni (kde také působila) v čele s kapelníkem Čvančarou. Určitou dobu vystupovala v divadle Se-
mafor a byla k vidění i v televizi. Na internetu je i její video z působení v Semaforu s písní Bílá mříž v 
délce 2:50 min., kde vystupuje s hudební skupinou Groš, která tehdy v Semaforu působila (není pro-
blém video dohledat přes vyhledávač a podívat se na vystoupení). Taktéž vystupovala v divadelním 
představení Semaforu spolu s L. Sobotou, M. Šimkem, P. Bobkem, V. Sodomou a dalšími. Předsta-
vení v roce 1978 režíroval Ján Roháč. Z tohoto roku je i informace o jejím působení se skupinou Kra-
jánci, kde je uvedena pod jménem Vosmanská - Bajerová. Působila i se skupinou Volupsie.  Dočetl 
jsem se dále, že v roce 1985 emigrovala, po roce 1989 se do republiky několikrát krátce vrátila a dnes 
žije v Kanadě…. Tolik jen drobné útržky ze života dámy, která se zde možná i narodila a žila s námi.  
                                                                                                                                                    /zv/    

 

MÁTE RÁDI HISTORII A VLASTNÍTE NĚJAKÉ DOKUMENTY, PŘEDMĚTY KTERÉ SE 
VZTAHUJÍ K RADÍKOVU ? 
     Jak jistě víte, připravují se menší místní oslavy, které by připomněli 750 let založení obce Radíkov. 
Vše proběhne ve dnech 4. - 5. září 2010. V současné době shromažďujeme matriály z historie Radí-
kova a prosíme i vás, jestli vlastníte dosud nepublikované písemnosti, fotografie nebo nějaké předmě-
ty, o jejich zapůjčení. V rámci oslav připravujeme malou výstavku. Bude to příležitost setkat se nad 
nimi se svými přáteli, rodáky a pobavit se při kulturním programu. Kontaktujte JanaBednáře nebo Jana 
Zvěřinu, čím dříve tím lépe.      
                                                                                                                                                      /zv/     
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POČASÍ  
 
Únor 2010 
Únor byl prakticky celý pod sněhem, pravý zimní měsíc s běžkováním. Teploty se sice některé dny 
zvedly nad nulu, ale v noci všechno zmrzlo. Až poslední týden února začala obleva a týden končil 
silným deštěm, který zničil zimní idylku. Průměrná teplota byla - 0,2oC, od 5-tiletého normálu odchyl-
ka – 1,6oC. Nejnižší teplota byla 1.2. v noci – 11,3oC . Maximální teplota 10,9oC byla 27.2. Napršelo 
nám 31 mm, což je 130 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 28.2. a to 12 mm. Jasné dny nebyly, 
zatažených 14, srážkových 16,  mrazových 10, ledových 10, se souvislou sněhovou pokrývkou 26, 
s mlhou 9 a s inverzemi 4. 
Extrémní teploty: 1.2.1830  –24oC, 11.2.1929  –27,1oC, 1.2.2002  +13,1oC, 4.2.2004  +14,8oC, 
8.2.1990  +16,8oC,. Sluníčko na začátku února vycházelo 7:34 hod. a zapadalo 16:54 hod., na konci 
vycházelo 6:46 hod. a zapadalo 17:40 hod. 
V únoru naši planetu postihlo extrémně silné zemětřesení 8,8 Richterovy stupnice a bylo to v Chile. 
                                                                                                                                                                    /jb/ 

Víte, že . . . .  
……….i v letošním roce se běžel již 30. ročník 
velké ceny vytrvalců olomouckého kraje poně-

kolikáté konaný v Radíkově. Závod se běžel za 
těžkých klimatických podmínek. Na zemi něko-
lika centimetrová vrstva rozbředlého sněhu, 
teplota vzduchu, v němž poletoval mokrý sníh, 
balancovala těsně nad nulou. Sníh také způ-
sobil opoždění startu, protože někteří závodní-
ci uvízli ve svých autech na cestě. Deset minut 
po desáté se na trať vydalo 58 vytrvalců. Nej-
rychlejší dosáhli cíle po hodinovém boji 
s přírodou a ti pomalejší bojovali ještě i se 
sebou o čtyřicet minut déle. V elitní kategorii 
mužů zvítězil Petr Vymazal v čase 1:05:11 na 
trati 15,6 km, ve stejné kategorii žen Iveta 
Hynštová v čase 0:37:49 na trati v délce 7,8 
km. Ing. Osladil využil závodu k přípravě. Jako 
vždy se na pořadatelství podíleli i místní obča-
né. Jako zázemí závodu bylo využito prostředí 
místní chaty Pod věží…. 
………Hanácký muschers club uspořádal ve 
dnech 27. - 28. března 2010 s centrem akce 
v prostoru chaty Pod Věží dvoudenní závody 
psích spřežení. Start a cíl závodů byl 
v prostoru pevnůstky. Závody se konaly na 
okolních lesních a polních cestách v okolí. Kdo 
se byl na závody podívat, jistě nelitoval…… 

…….opětovně KMČ požádal TSMO a.s. o 
provedení strojního čištění komunikací. Ručně  
provádí práce pracovník TSMO a.s. pan Luboš 
Fico. Je nutno počítat s tím, že Radíkov není 
ve městě Olomouci jediný na strojní úklid a než 

se se smetákem obejde Radíkov, chce to také 
nějaký čas…….. 
 …….ve 12. týdnu probíhaly práce na opravě 
rigolů na ulici Na Pevnůstce směrem k věži. 
KMČ letos uvolnila na práce cca 100 000.- Kč, 

požádáno máme ještě na odboru dopravy….. 
…… je to více jak 60 let, co parta 9 mladých 
kluků – hudebníků z Radíkova se dala dohro-
mady a spolu se dvěma kamarády ze Sv. Ko-
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pečka (z nich jeden byl Emil Kubáček) dala 
základ vzniku dechovky Emila Kubáčka, bez 
které se neobešla ani jedna zábava v širším 
okolí, kde hrála lidem pro radost, ale často i na 

té poslední cestě na místní hřbitov na 
Sv.Kopečku……….. 

 
                                       / zv /

 
Společenská kronika.   

Narozeniny oslaví /oslavili/ : 
                                                                           
Březen:  Vladimír Stříbrnský Ing., Josef Schwarz, Helena Maiznerová, Marie 
Kubíčková, Jiří Machek  
 
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Hana Třís-
ková, Vlasta Zvěřinová PaedDr., Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, 
Věra Machková 
 
Květen: Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Miroslav Rešl Ing., Zdeňka 
Bahníková, Drahomíra Uhlířová, Olga Titzová, Petr Malík 
 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo 

dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů 
ochrany osobních údajů a platné legislativy Magistrát komisím městských částí v této oblasti informace  neposkytuje.  Tímto 
se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“ ať už při narozeninách nebo při narození dítěte….       
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.   
 Pozn.  : KMČ č.  21 sleduje narozeniny pouze  občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i 
důchodce, kteří žijí v blízkém Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.  
 
Blahopřání: Manželům Lisovým blahopřejeme k narození syna Tomáška a přejeme hodně zdraví a rodičům jen 

samé radosti.     
Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, přátelé i občané se rozloučili se zesnulým panem Karlem Drlíkem.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                           /zv/ 

Sdělení občanům: 
                                                                                                                

Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 – 17,00 
hod. Tel. 585385 296.                                                                                                                                                                                                                                                                          
1)  Pracoviště je nyní obsluhováno panem Martinem Tichým. 

Od počátku února 2010 je možné opět platit na místě jak 
popelnice, tak i poplatky za psy. Obnovena je i možnost 

ověřování dokumentů /rodné a oddací listy, smlouvy apod.) Využijte této příležitosti.  
2)  Počínaje 1. týdnem měsíce února 2010 bude odvoz komunálního odpadu v Radíkově ve středu 

probíhat již v první směně (brzy ráno) z důvodů omezení provozu skládky v Mrsklesích na jednu 
směnu. Připravte si popelnice na ulici již v úterý v podvečer.  

3)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 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 

4) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    
       Paní knihovnice je tu pro vás a ráda poradí každou středu. Již předem se můžete podívat na 

webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní 
knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce.  

  

                                                                                                                                                                                     /zv/                                                                                      
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Městská policie je tu pro vás:   
 

  Číslování domů 
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770. V současné 
době vychází číslování z vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č.326/2000 Sb., ve znění vy-
hlášky 193/2001 Sb., zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona o přestupcích 
č.200/1990 Sb.    
Čísla domů slouží nejenom k identifikaci a evidenci, ale také pro snadnou a rychlou 
orientaci záchranné služby, hasičů, policie, potřeby poštovních úřadů atd. 
Obce vydávají po kolaudaci domu číslo popisné, které je nutné pro zápis v katastru 
nemovitostí. Majitel je povinen na své náklady označit budovu určeným číslem a 

udržovat je v řádném stavu.  
Přidělování orientačních, popisných a evidenčních čísel spadá do kompetence příslušných stavebních úřadů. V 
Olomouci je to odbor stavební, odd. pozemních staveb se sídlem na ulici Hynaisova 10, Olomouc. 
Pokud o číslo nepožádáte a neoznačíte budovu čísly popisnými, může vám obec podle zákona o přestupcích 
uložit blokovou pokutu až do výše 10 000,- Kč. 
Zákon číslo 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 

§ 47b 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své 
nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis, 

b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství, 
c) neoznačí budovu čísly popisnými, 

d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.      

                                                                                                                               Lenka Prošková 
                                                                                                      Ředitelství MP Olomouc  
                                                                                                                                                                           Kateřinská 23, PSČ 779 11 
                                                                                                                                                                           Tel.: 585 209 504  
                                                                                                                                                                           E-mail: prevence@mp-olomouc.cz 

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
 Měsíc únor a březen jsou měsíce zimní, což bylo průběhem letošní 
zimy zcela jasně potvrzeno. Sníh a mráz ne a ne se s námi letos 
rozloučit, což nás nutilo i  k tomu, že jsme naše pravidelné středy trávili 
v teple naší klubovny. A že je mezi dobrými lidmi príma pohoda, o tom 
jsme 
se 
opět 

přesvědčili. Nejdříve zde oslavila své 
75. narozeniny p. Marie Schwarzová a 
o týden později svých 65 let paní 
Helena Večeřová. Další středu nás 
navštívila MUDr. Terrichová. Ta pro 
nás měla opět připravenou zdravotní 
přednášku o nebezpečí vysokého 
tlaku, který dosti sužuje naši populaci. 
Srozumitelným výkladem nás ujistila, 
že naše dané problémy se dají 
s úspěchem léčit a nebo jim i před-
cházet. Každý si to musí přebrat po 
svém. Jsme vděčni, že každý rok si 
na nás najde příjemnou chvilku a tak 
nás seznámí s možností léčby novými 
způsoby.                                                                                       Na oslavence se nikdy nezapomene…. 

Snad s novým jarním obdobím se budeme znovu moci účastnit oblíbených pěkných vycházek po oko-
lí. Ale o tom až příště. Přejeme všem hezké Velikonoce, hodně jarního sluníčka a pěkných dnů. 

                                                                                                                                      /fp,ar/ 
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„Co jste hasiči, co jste dělali (někteří měli zaslouženou dovolenou, zása-
hová jednotka se školila a chystá se na okrskové soutěže)  

• 5. března 2010 se uskutečnilo jednání členů zásahové jednotky. Řešilo se zajištění sběru 
šrotu a záležitosti týkající se inventur. 

• Proběhlo i školení členů zásahové jednotky v Jánských Koupelích  ze zdravotní tématiky. 
Školení se účastnili bratři Bocan, Langer a Hanzlík. 

• Přihlášku za člena místního SDH podal Tomáš Hudec. Věříme, že posílí nejen soutěžní 
družstvo, ale vytěsní ze soutěží služebně starší pětatřicátníky. 

• Na 3. dubna je naplánováno cvičení vodních záchranářů na řece Moravě v prostoru Gry-
gov - Kožušany a také brigáda na úpravě okolí buňky na hřišti za prodejnou.  

• Všichni hasiči se těší na svatbu svého kolegy bratra Davida Veverky. 

• 8.5. proběhne 1. soutěžní okrskové kolo a to v Olomouci – Chválkovicích.   

• Hasiči se také etablují v šipkařské lize – podrobnosti viz: www.strikackaradikov.tym.cz  
 

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

                                                                                                   
/km/ 

 

Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   
 
           Příprava na zahájení jarní části ligy vrcholí. Vedoucí mužstva věří, že do 
soutěže mužstvo vkročí úspěšně a naváže tak na dobré výsledky podzimu. Jste i 
vy zváni na naše utkání jak na domácím hřišti tak i na hřištích soupeřů.  

 
  VÝSLEDKY UTKÁNÍ III. LIGY „C“ – ROČNÍK 2009/2010 (jaro) 

 
DATUM 
UTKÁNÍ 

(jaro) 
HOSTÉ DOMÁCÍ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 
2009 

VÝSLEDEK 
JARO 2010 

01.04. Radíkov MK Uničov 3 : 1  
11.04. RK Dachi  Radíkov 4 : 3  
16.04. Radíkov Juventus 3 : 1   
25.04. Opton Nemilany Radíkov 2 : 7  
29.04. Radíkov Řetězy Olomouc 5 : 1  
09.05. RoDo Pavlovičky Radíkov 1 : 2   
16.05. Radíkov Sokol Bělkovice 3 : 6  
23.05. Agrometal Radíkov 3 . 3  
28.05. Radíkov Mates 6 : 4  
04.06. TJ Křelov Radíkov 3 : 6  
11.06. Radíkov Buff-belt 3 : 3  
18.06. Radíkov FC Peklo NV 7 : 1  
27.06. DORESPO Lošov Radíkov 3 : 2  

                                                                                                                             
                                                                                                                              /mn/                                                        

 
INZERCE 
Potřebujete vymalovat ? Nabízím vymalování bytu rychle, levně a spolehlivě. Tel.739 179 043. 
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Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.  
vás zve k nákupům 

 
I naše místní prodejna se probouzí ze zimního polospán-
ku do jarního období. Opět se v prodejně objevily nějaké 
drobnosti pro naše zahrádkáře. Paní vedoucí je 
spokojena, že se zlepšuje i obrat, neboť jednak začínají 
přijíždět chataři a rozeběhla se i stavba na ulici 
Malinovského. Počátkem dubna přibudou ještě další 
pracovníci. Paní vedoucí spolu s kolegyní vás zvou ke 

každodenním nákupům. Velikonoce jsou tu, zajisté jste si potřebné objednali a nebo vyrazíte na nákup 
do naší prodejny až v pátek nebo sobotu. Dospělí i naše děti si pomalu zvykají a zajisté vítají i otevře-
ní prodejny od 7,00 hod. 

 
                                                                                                                                               /zv/ 
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