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

Zima v Olomouci – Radíkově má své půvaby…

Je před námi závěr roku 2010, čekají nás svátky
vánoční a oslavy příchodu nového roku 2011.
Bilancujeme, jaký ten rok 2010 pro nás byl, co se
podařilo jak v soukromém životě, tak i v místě našeho
žití.
Přejeme všem našim občanům, chatařům a chalupářům do nového roku hodně zdraví, rodinné pohody,
štěstí a optimistický pohled do naší budoucnosti……
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
4.10.2010 - 110. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2010
-II. etapa výstavby Rudolfovy aleje
-SMS operátor
-parkování
v podzemních garážích
(přednádraží)
-MHD, noční linky
-lávka Václavkova
-hřbitovy Chválkovická, Holice
-cestovní ruch, Olomouc region Card
-Olomoucký půlmaratón, smlouvy
-opatření ke snížení nehodovosti na komunikaci
Chválkovice - Samotišky (varianta)
26.10.2010 – 111. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-petice občanů „Zlepšení ŽP v městské části
Slavonín
-veřejná zakázka „Rekonstrukce zasklení a
opláštění krytého bazénu“
16.11.2010 – 1. (nová) RMO
-bytové záležitosti
-veřejné zakázky
-podpisový řád statutárního města Olomouce
-rozpočtové změny 2010
-stanovení termínů konání RMO a ZMO
-redakční rada Radničních listů
-sportovní a kulturní akce – červen 2011
-rozpočet města na rok 2011 – 1.čtení
29.11.2010 – 2. RMO
-majetkoprávní záležitosti (kupní smlouva na
část pozemku č. 480 a 791 v k.ú. Radíkov u
Olomouce ze spoluvlastnictví……)
-prodej domů
-rozpočtové změny 2010

-Jižní - Zolova, přechod pro chodce u ZŠ
-veřejná zakázka č. 10091 Štítného
-návrh na zrušení FRB
-obecně závazné vyhlášky (OZV), komunální
odpad, poplatek ze psů, poplatek za lázeňský a
rekreační pobyt, za zábor veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za ubytovací kapacity, poplatek za automaty
-monitoring památky UNESCO za rok 2009
-audit využití budov v majetku SMO
-příspěvek v sociální oblasti
-odborné komise
30.11.2010 – 3. RMO
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2011
4.10.2010 – 30. ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-přísedící okresního soudu v Olomouci
10.11.2010 – 1. (nové) ZMO
-slib členů ZMO
-změny jednacího řádu ZMO
-stanovení celkového počtu členů RMO
-volba členů RMO
-pověření k oddávání
-odměňování neuvolněných členů ZMO, výborů
a komisí
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány 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 Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro
zastupitele před jednáním ZMO.
/ z v/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc-Radíkov
Říjen 2010 (18.10.)
-došlá a odeslaná pošta
-ukončení výsadby vzrostlé
zeleně na akci Malinovského
-oprava herního prvku – jezevčík
-jednání s TSMO a.s., opravné práce na ul. Na
Suchých loukách, zimní údržba
-podzimní sběrové soboty, vyhodnocení
-opravné práce v Radíkově v roce 2011
-zajištění novoročenky 2011
-prodloužení ulice Náprstkova, majetkoprávní
záležitosti jsou složité
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Listopad 2010 (15.11.)
-došlá a odeslaná pošta
-řešení rozhlasu do ul. Dolanská až v r. 2011
-schůzka předsedů KMČ s Mgr.Puhačem
-problematika detašovaného pracoviště v Radíkově, není obsazeno
-nesouhlas KMČ s využitím Horního hřiště jako
jízdárny (byly připomínky chatařů v okolí již
dříve)
-kolize termínů závodů mistrovství ČR MTBO
v areálu na Pevnůstce s termínem netradiční
hasičské soutěže ve dnech 25. - 26.6.2011
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-stanovisko KMČ pro majetkoprávní odbor
magistrátu k věcnému břemeni na pozemek na
ul. Náprstkova a k prodeji části komunikace
v lokalitě ul.Přehradní
Prosinec 2010 (13.12.)
-došlá a odeslaná pošta
-zhodnocení končícího roku 2010
-schválení termínu jednání KMČ v r. 2011
-jednání s OVVI, obsazení detašovaného pracoviště
-seznámení s rozpočtem města Olomouce na
rok 2011
-poděkování za práci členům KMČ
Plán jednání KMČ v roce 2011
17. ledna
21. února

19,00 hod.
19,00 hod.

21. března
18. dubna
16. května
20. června
18. července
15. srpna
19. září
17. října
21. listopadu
12. prosince

19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.

Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
J ed n á n í j e v ú v o d n í č á st i v eř ej n é .

Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny
ve vývěsní skříňce naproti zastávky MHD
nástup v Olomouci - Radíkově a na
stránkách
www.olomouc.eu/radikov
/zv/

SLOŽENÍ NOVÉHO VEDENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE
Volební období 2010 - 2014

FOTO: B.MARTINOVSKÁ

Zleva 1. řada: Ivo Vlach (TOP 09) 1. náměstek primátora, Eva Machová (TOP 09) náměstkyně primátora, Martin
Novotný (ODS) primátor, Marcela Hanáková (ODS) člen RMO
Zleva 2. řada: Ladislav Šnevajs (KDU - ČSL) náměstek primátora, Martin Major (ODS) náměstek primátora, Jan
Holpuch (ODS) náměstek primátora, Ivan Kosatík (ODS) člen RMO
Zleva 3. řada: Jan Dostál (KDU - ČSL) člen RMO, Aleš Jakubec (TOP 09) člen RMO, Karel Šimša (TOP 09) člen
RMO

Komise městské části č.21 Olomouc – Radíkov spolu s občany, rodiči s dětmi, seniory i místními hasiči věří, že ani v začínajícím volebním období 2010 - 2014 radní a zastupitelé na městskou
část Radíkov nezapomenou. Těšíme se na dokončení sportoviště s dětským hřištěm, senioři a hasiči
na rozšíření místní hasičské zbrojnice a prostoru klubu seniorů v objektu města na ul. Náprstkova 1.
/zv/
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PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY V RADÍKOVĚ
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města
Olomouce a.s. zabezpečil i v období letošního podzimu sběrovou sobotu a to 16. října. Kontejnery
byly tentokráte přistaveny na parkovišti, neboť točna autobusů již vhodný prostor po provedených
stavebních úpravách neposkytla. Občané, chataři i chalupáři možnosti odložit nepotřebné věci včetně
nebezpečného odpadu bohatě využili. Plnily se i kontejnery na bioodpad a to především objemnými
větvemi z prořezávek, kácení apod.
Místní hasiči zajistili o týden dříve
v sobotu 9. října sběr kovového odpadu.
Kontejner se poměrně rychle zaplnil,
brigádníků bylo dostatek a s příjmem do
pokladny místního SDH vyslovil pokladník
spokojenost.
Všichni místní obyvatelé uvítali i
prodloužení doby svozu nádob s bioodpadem, který byl ukončen až 25.
listopadu a tak se všichni mohli zbavit i
posledních biozbytků z úklidu zahrady.
Kdo to nestihl, má zajisté šanci v jarním
období 2011, neboť předpokládáme, že
úspěšný svoz bioodpadu bude pokračovat
i v roce příštím.
Jinak je možné běžně uložit odpad
na sběrové dvory provozované TSMO a.s
a to:
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.
Izv/

POZVÁNKA NA SPORTOVÁNÍ – ŠANCE PRO VÁS NAPLNIT NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ I V PROSTŘEDÍ RADÍKOVA.
Patří běh k vašim oblíbeným činnostem? Nebo se jen tak pro radost občas proběhnete v lese? Pak
neváhejte a přihlaste se do devátého ročníku běžeckého závodu Radíkovská „15“, který se bude
konat 19. února 2011 a jehož se pravidelně zúčastňuje okolo sedmdesáti vytrvalců. Start je naplánován na desátou hodinu dopolední od Radíkovské věže. Muže čekají dva okruhy, ženy a veteráni nad
šedesát let budou zdolávat pouze poloviční trať, tedy sedm a půl kilometru. Závodu se mohou zúčastnit všichni, kteří již oslavili osmnácté narozeniny. Nebude chybět ani vyhlášení nejlepšího běžce
z Radíkova. Je však nutno podotknout, že vzhledem k termínu běhu a profilu tratě se jedná o jeden
z nejnáročnějších závodů, který patří do seriálu Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Závod pořádá firma Irico s.r.o. Olomouc pod záštitou Ing. Miroslava Osladila.
/mo/

LIECHTENSTEINOVY PAMĚTNÍ DESKY U ZDIMĚŘSKÉ HÁJENKY – ČÁST I.
Nedaleko cesty z Posluchova do Radíkova u bývalé Johnovy
hájenky je v lese umístěn nenápadný pomníček ze dvou
břidlicových desek. Starší z nich nese latinský nápis s
arabskými a římskými číslicemi, mladší pak text latinskoněmecký s římskými číslicemi. Větší, starší a hůře čitelná deska
v pozadí říká: Doubrava knížete Johana k oslavě čtyřicátého výročí
vlády, 12. listopadu 1898. Menší deska v popředí, která je kamenicky důkladněji zpracovaná, hlásá: padesátileté jubileum vlády
1908. Jde tedy o jakýsi doplněk - aktualizaci z doby před více než
sto lety. Originální nápisy na pamětních deskách:
L. JÄHR. REG. JUBIL. MCM. VIII
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PRINCEPS JOANNES
QUERCETUM
AD XL. ANNUM REGIM.
JUBIL. 12. NOV. 1898
Jan II., jinak též Jeho Jasnost Johan II. (Maria Franz
Placidus), suverénní kníže a vládce domu Lichtenštejnů,
vévoda Opavský a Krnovský, hrabě z Rietbergu, rytíř řádu
zlatého rouna atd. žil v letech 1840 až 1929 a vládl po
dlouhé období 1858 až 1929. Přes 70 let vlády je doba,
kterou překonal i rakouského císaře Františka Josefa I.
(1848 - 1916), jenž vládnul „jen” 68 let . Narodil se v
Lednici, umřel na zámku ve Valticích a pochován je v rodinné hrobce ve Vranově na Blanensku, tradičním místě odpočinku Lichtenštejnů.
Vidíme, že tento rod je s našimi zeměmi úzce spjat. Na Moravě, ve Slezsku a v Čechách, ale i v Dolních Rakousích, Salcbursku a Lichtenštejnsku mu patřilo třicet jedno panství.
Značnou část z nich rod pozbyl po roce 1918, kdy Československo neuznalo suverenitu Lichtenštejnska a jeho vládnoucímu rodu odmítlo po pozemkové reformě jakékoliv kompenzace. Po druhé světové
válce byl konfiskován veškerý majetek rodu v ČR, což představovalo dvě třetiny plochy původního
panství.
Lichtenštejnský les v okolí Lošova a Posluchova
Některé domény se nacházely také na střední Moravě. Jednou z nich byly
i lesy v katastru Lošova, které se táhnou okolo Radíkova až k Posluchovu.
Ty Jan II. koupil roku 1879 od hraběte Saint Genois. Proto v okolí
Hluboček dodnes můžeme narazit na hraniční kameny s písmeny FL tzn.
Fürst Liechtenstein (něm. kníže Lichtenštejn).
Mecenáš vědy a umění
Knížeti Janovi se dostalo vynikajícího vzdělání v národohospodářství,
humanitních a přírodních vědách (zejména v botanice), kterým dával
přednost před politikou. Proslul jako mecenáš vědy a umění a jeho
filantropické zásluhy mu vynesly přídomek Dobrotivý.
V Lednici založil Vyšší ovocnářsko-vinařskou školu a později ústav pro
zušlechťování rostlin (od roku 1985 Zahradnická fakulta VŠ zemědělské v
Brně), na Úsově zřídil lovecko-lesnické muzeum.
První přírodní rezervace na Moravě je rovněž jeho dílem. Vznikla roku 1903 mezi vrchy Šerákem,
Keprníkem a Vozkou v Hrubém Jeseníku pod názvem Lichtenštejnský prales (dnes NPR Šerák Keprník). Roku 1909 vyhlásil ochranný režim na Javořině (prales na svazích Velké Javořiny v Bílých
Karpatech). Další rezervace byly vyhlášeny také ve Vrpači (Litovelské Pomoraví) nedaleko loveckého
zámku Nové Zámky u Litovle a v tzv. Milovickém lese (Pálava).
Jubilejní doubravy
V roce 1898 u příležitosti 40. jubilea jeho vlády se uskutečnila
pozoruhodná akce, jejímž iniciátorem byl s největší pravděpodobností
knížecí lesní rada Julius Wiehl, od roku 1897 ústřední ředitel lichtenštejnských lesů se sídlem v Olomouci. Tehdy byly v lesních revírech všech
panství (pravděpodobně ve 168) vysazeny skupiny dubů nazvané „Fürst
Johannes- Eichen Gruppe” (něm. skupina dubů knížete Jana), u nichž byla
navršena mohyla z kamenů a do ní zasazena deska z opracovaného
kamene s vytesaným nápisem:
FÜRST JOHANNES EICHEN
XXXX JÄHR.REG.JUBILEUM
NOV.MDCCCXCVIII
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Roku 1908 přibyly k těmto kamenům menší dodatkové kameny, nebo jen přitesané nápisy o padesátiletém výročí. Za dalších deset let roku 1918, kdy Jan II. slavil už šedesáté výročí vlády, již s ohledem
na historické události nebyla vůle uctívat památku Lichtenštejnů, natož osazovat další dodatkové tabulky. V hospodářském plánu revíru Velká Morava z roku 1906 se lze dočíst zajímavé detaily k těmto
dubinám či doubravám. U jubilejních kamenů byla na jaře roku 1898 vysazena skupina dubů a to 20
kusů Quercus pendunculata (pravděpodobně dub letní), 20 ks Quercus sessiflora (pravděpodobně
dub zimní) a 18 ks Quercus rubra (dub červený).
Prameny:
- Společnost LČR, s.p., Blanenský deník, Pavel Juřík: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů.
- : Marek Bohuš: http://www.hlubocky.eu/lichtenstejnovy-pametni-desky-ve-zdimeri/

- http://www.viktoria-hohe.net/index.php?ids=2&idc=89
Poznámka: pokračování v Radíkovském informačním zpravodaji č.1/2011

/jb/

POČASÍ
Září 2010
Průměrná teplota byla 13,4 oC, od 5-tiletého normálu odchylka - 1,5 oC. Nejnižší teplota byla 20.9.
ráno 4,8 oC . Maximální teplota 23,4 oC byla 24.9. Napršelo nám 76 mm, což je 187 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 26.9. a to 27 mm. Jasné dny byly 3, zatažených 10, srážkových 12, s mlhou 2, a
s inverzemi 9. Teplotně bylo září pod normálem.
Extrémní teploty: maximální 33,1 oC 5.9.1781, minimální + 0,9 oC 29.9.1939. Sluníčko na začátku
září vycházelo 6:15 a zapadalo 19:44, na konci měsíce vycházelo 6:58 a zapadalo 18:41.
Říjen 2010
Průměrná teplota byla 7,8 oC, od 5-tiletého normálu odchylka – 2,3 oC. Nejnižší teplota byla 28.10.
ráno – 1,2 oC. Maximální teplota 19,8 oC byla 7.10. Napršelo nám 7 mm, což je 18 % normálu. Nejvíc
srážek za den bylo 24.10. a to 3 mm. Jasných dnů bylo 5, zatažených 10, srážkových 6, mrazové 4,
s mlhou 8, se silným větrem 1 a s inverzemi 14.
Extrémní teploty: minimální – 7,5 oC 31.10.1920, maximální 27,0 oC 4.10.1929. Sluníčko na začátku
října vycházelo 7:00 a zapadalo 18:39, na konci měsíce vycházelo 6:48 a zapadalo 16:39.
Listopad 2010
Průměrná teplota byla 7,2 oC, od 5-tiletého normálu odchylka 1,9 oC. Nejnižší teplota byla 30.11. večer – 8,0 oC. Maximální teplota 19,7 oC byla 5.11. Dokonce i noci byly velmi teplé až 11 oC. Napršelo
nám 55 mm, což je 129 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 8.11. a to 19 mm. Jasný den byl 1, zatažených 11, srážkových 15, mrazové 4, ledový 1, s mlhou 7, se silným větrem 1 a s inverzemi 3. Na
řadě míst republiky padaly teplotní rekordy. Ve dvacátém století byl teplejší jen listopad v roce 1926.
Extrémní teploty: minimální – 16,7 oC dne 22.11.1858, maximální 19,5 oC dne 3.11.1970. Sluníčko
na začátku listopadu vycházelo 6:49 a zapadalo 16:37, na konci vycházelo 7:35 a zapadalo 16:02.
/jb/

OPĚT NASTALO TOPNÉ OBDOBÍ………
Zima opět zavítala do Radíkova. Ekonomická situace vede některé občany k tomu, že se začínají
vracet k topení pevnými palivy a to dřevem, uhlím a dle občasného zápachu i k topení předměty sice
hořlavými, které ale do topidel nepatří. Žijeme v hezkém prostředí v „radíkovské kotlině“, která se
v případě bezvětří téměř neodvětrává. Věnujte režimu topení pozornost a nepřikládejte odpady, které
do kotlů a sporáků nepatří. Například při hoření plastů vzniká prudce jedovatý a rakovinotvorný dioxin
a další jedy. Jménem všech nás, kteří chceme žít na čistém vzduchu děkuje KMČ i většina občanů,
chatařů a chalupářů…..
/zv/

Víte, že . . . .
……….i v Radíkově drzost zlodějů nezná mezí. V podzimní podvečer došlo k odcizení měděných okapů z nově rekonstruovaného rodinného domu na rohu ulice Malinovského a Na
Pevnůstce. Ulice je velmi dobře osvětlena.
Nebuďte, prosím, lhostejní k podobným lumRadíkovský informační zpravodaj 6/2010

párnám a volejte Policii ČR, případně Městskou policii a pomozte takto svým sousedům.
Příště oni zase pomohou vám….
………chatovou oblastí na ul. Přehradní prošli
zloději a podívali se do několika chat (42. týden). To jsme se dočetli v denním tisku…
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……..v lokalitě Radíkova počítá magistrát výhledově v rámci prevence před povodněmi, ale
i přívalovými lijáky se zbudováním měřícího
bodu, který bude součástí výstražného systému na území města Olomouce….
…….. se nám opětovně rozmáhá nedovolené
ukládání odpadu, i když mnohdy biologicky
rozložitelného, na pozemek Lesů ČR na konci
ulice Zedníkova. Povolení návozu zeminy navádí další občany k ukládání odpadů. KMČ
bude situaci a opatření řešit s Lesy ČR. KMČ
se domnívá, že možností k legálnímu ukládání
odpadů je dostatek, ať už jsou to sběrové soboty nebo svoz bioodpadu. Jinak má každý
možnost využít i sběrové dvory provozované
TSMO a.s……
………někteří obyvatelé a chataři nepochopili,
že provoz míst pro uložení komunálního odpadu končí v určené datum. Dále, že na tato
místa nelze ukládat objemný odpad, stavební
odpad apod. Chtělo by to trochu více pochopení a kázeň pro nastavený režim………

………se podařilo za přispění farnosti a sponzora osadit do zvonice církve československé
husitské na ulici Malinovského nové vstupní
dveře. Na jaro pak zůstane provést zednické
zapravení. KMČ všem děkuje……
……………hasiči přesouvají termín 5. ročníku
v netradiční hasičské soutěži na nové datum a
to na 18. a 19.června 2011. Důvodem je, že
v areálu Pevnůstky se pořádá Mistrovství ČR
v orientačním závodě na horských kolech a to
25. a 26.6.2011. Ve stejném termínu je pořádáno Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice
na okruhu Sv.Kopeček, Lošov, V.Bystřice,
Bukovany, Droždín. A dále se 25.6.2011 běží
2. ročník půlmaratonu v ulicích Olomouce.
Přístup do Radíkova jak pro občany, tak i pro
soutěžící bude asi velice problémový….
………ještě před napadnutím sněhu bylo zjištěno, že mizí z výsadby zeleně na věřejných
plochách další a další keře. Bohužel je to velmi
politováníhodné………
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Jarmila Odstrčilová, Jarmila Polesová,
Anna Střeláková
Leden: Josef Doseděl, Anna Rešlová, Marie Procházková, Anna Uhlířová, Vladislav Langer
Únor: Zdeněk Střelák, Ing. Zdeňka Stojaspalová, Doc. PhDr. Karel Frank
CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo
dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do
Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné 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 důchodců Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, přátelé i občané se rozloučili se zesnulým panem Janem Krumpholcem a
panem Stanislavem Šubertem.
/ zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce po
krátkém uzavření zahajuje provoz do konce roku
v provizorním režimu vždy ve středu 8.12., 15.12. a
22.12. v době od 9,00 – 16,45 hod. Dne 29.12.2010 je
pracoviště uzavřeno. Počátkem roku bude provoz
v novém režimu obnoven. Včas budou poskytnuty
informace místním rozhlasem a na vývěskách. OVVI děkuje za pochopení.

1) KMČ upozorňuje občany, chataře a chalupáře, aby v nastávajícím zimním období parkovali především na svých pozemcích a to z důvodů bezpečného plužení komunikací, ale i svozu TKO. Řidiči
těchto vozidel nebudou riskovat poškození soukromého majetku (auta). Pokud bude zúžený profil
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pro průjezd, nebude možné realizovat obsluhu ulice. V případě problému se obracejte přímo na
dispečink zimní údržby TSMO a.s. – 605 201 686.
2) Upozorňujeme taktéž na zákaz vyvážení sněhu na veřejná prostranství.
3) TSMO a.s. děkují předem všem, kteří si odklidí sníh před svými domy. Kapacity pracovníků TSMO
a.s. jsou omezené a vše nejde ihned.
4) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Út 8:00 - 12:00 / 13:00 -17:00
St 9:00 – 16:45
Čt 13:00 - 17:00
Pá 13:00 - 17:00
5) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
Začalo období dlouhých zimních večerů a je zde příležitost si půjčit hezkou knihu i v naší
knihovně. 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/

Městská policie je tu pro vás:
Zábavní pyrotechnika
Každým rokem dochází začátkem prosince v období kolem Mikuláše k většímu nárůstu
používání zábavní pyrotechniky. Tato zábava pak přetrvává celý prosinec a vrcholí
oslavou Silvestra. Používání zábavné pyrotechniky má jasně stanovená následující
pravidla.
Je třeba upozornit na skutečnost, že od 1.7.2010 vešel v platnost zákon č. 148/2010
Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických předmětů. Současně ke stejnému datu vešlo v platnost nařízení vlády
č. 208/2010 Sb. , o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.
Dle dosavadní právní úpravy se pyrotechnické výrobky dělí do čtyř tříd nebezpečnosti. Zařazení vychází z množství pyrotechnické slože, kterou výrobky obsahují:
1. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 gramy pyrotechnických složí. Intenzita
hluku ve vzdálenosti 8 metrů nesmí být vyšší než 115 decibelů. Patří sem pyrotechnické hračky jako
např. prskavky, pistolové kapsle, ohňopády, malá ohnivá kola, bouchací kuličky a vystřelovací konfety. Pouze
tato pyrotechnika může být prodávána i ve stánkovém prodeji a mohou ji zakoupit i nezletilí.
2. třída: Sem patří např. předměty s hvízdavou náplní a všechny rakety (včetně těch, které jinak splňují podmínky
pro zařazení do 1. třídy). Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 gramů pyrotechnických
složí, přičemž rakety mohou obsahovat jen 20 gramů těchto směsí, z toho jen 10 gramů pro pyrotechnický efekt.
Dýmovnice a bengálské ohně mohou obsahovat až 3 kg složí. Dalšími typickými výrobky této třídy jsou římské
svíce, gejzíry, minivýbušky či vystřelovací pouzdra. Podobně jako u 1. třídy intenzita hluku ve vzdálenosti 8 metrů
nesmí být vyšší než 115 decibelů. Předměty této a vyšších tříd mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let a nesmí se používat v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol,
ozdravoven a při sportovních akcích.
3. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat více než 250 gramů pyrotechnických složí, přičemž rakety mohou
obsahovat jen 75 gramů. Pokud se předmět sestává z více dílů, nesmí jich být více než 12 a dohromady nesmí
obsahovat více než 800 gramů složí, ohňopády pak 1200 gramů. Typickými předměty této třídy jsou kromě raket
a ohňopádů též malé italské pumy, dělové rány či velká japonská slunce. K nákupu je potřeba vlastnit průkaz
odpalovače ohňostrojů.
4. třída: Do této třídy patří všechny pyrotechnické předměty, které překračují některou hodnotou parametry pro
3. třídu. Patří sem např. létavice, dělové rány ohňostrojné, větší italské pumy a kulové pumy. Tyto výrobky nejsou
volně prodejné – lze je prodávat pouze se souhlasem Českého báňského úřadu.
Tento přehled kategorizace pyrotechnických výrobků vystihuje i rizikovost jednotlivých tříd jak pro ty,
kteří s pyrotechnikou manipulují, tak i pro blízké okolí. Dbejte všichni o své zdraví i zdraví těch, kteří jsou
ve vaší blízkosti. Mějte ohled ke starším osobám i ke zvířatům, vašim kamarádům psům v době svátků
vánočních i novoročních.

Radíkovský informační zpravodaj 6/2010

8

Mgr.Magda Václavíková
Tisková mluvčí
Ředitelství MP Olomouc
Kateřinská 23, PSČ 779 11
Tel.: 585 209 561
E-mail: mluvci@mp-olomouc.cz

/mv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
1. října pořádal Magistrát města Olomouce , sociální odbor oslavu „Dne
seniorů“. V městských Smetanových sadech v altánku nám hrála
„Příkazanka“ a po procházce parkem nám malé občerstvení přišlo
vhod. Vycházkám podzimní počasí moc nepřálo a většina středečních
setkání probíhala v klubu, kde je teplo a útulno. Pro zpestření k nám
zase přijeli filmaři ze Slavonína a promítali krátké dokumentární filmy.
Byl to dokument o životě a práci básníka Petra Bezruče, lyžování
v Alpách a záznamy ze setkání seniorů ve Slavoníně v roce 2003 a 2009, které nám připomnělo hezké chvíle, které jsme osobně ve Slavoníně prožili. Také si v klubu vyrábíme vánoční ozdoby. Na kulturu byl měsíc říjen bohatý. V kině Metropol měl přednášku o Austrálii spojenou s promítáním vlastního filmu cestovatel Leoš Šimánek. Byli jsme na opeře „Carmen“ a na generální zkoušce baletu
„Louskáček“. Také koncert „Příkazanky“ v Lošově navštívilo mnoho našich členů. Bohužel nás tady
navždy opustil pan Stanislav Šubert – čest jeho památce. 25. listopadu jsme se pobavili i zatancovali
při setkání seniorů s živou hudbou ve Slavoníně, které každoročně pořádá sociální odbor Magistrátu.
Byla i bohatá tombola. A že si myslíme i na své zdraví, tak o tom nás přesvědčil veliký zájem o návštěvu solné jeskyně v Olomouci.
Slovo vedoucí Klubu seniorů p. Prášilové: „Blíží se vánoční čas a konec roku 2010, který byl celkem úspěšný pro naši městskou část. Díky předsedovi KMČ a ostatním členům se nám podařilo splnit daná předsevzetí a úkoly. Chtěla bych proto poděkovat a všem popřát do nového roku 2011 hodně zdraví a dalších úspěchů. Všem pak také vzájemné porozumění a tolerantnost, ať se nám dobře
žije v našem malebném Radíkově“.

Práce seniorů….
/fp,ar/
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„Co jste hasiči, co jste dělali (sbírali jsme šrot, byli na zájezdě ve sklípku, odborně se vzdělávali v profesi hasičské, uspořádali mikulášskou nadílku….)
 sobota 9.10. - sběr starého železa zakončený posezením nad dobrým gulášem ...
Podzimní sběr železa měl tentokrát všechny
superlativy. Avia stála před zbrojnicí netradičně již
před 9 hodinou a tak ti, kteří byli zvyklí na zpoždění,
byli doslova zaskočeni. Sešlo se nás dost M.Nemrava, J.Kovačík, J.Švestka, L.Hudec, T.Hudec,
J.Sobotka, I.Hanzlík, K.Morbitzer, A.Foukal a
P.Bernard. Okolo 10 hodiny dorazil rozespalý Michal
Titz. a alespoň na guláš již tradičně A.Morbitzer, který
tentokrát přizval i M.Veverku. Práce ubíhala za
krásného podzimního počasí rychle a tak nebylo divu,
že již před 12 bylo hotovo. Zlaté roky plynofikace se
již nevrátí, ale i necelý kontejner bylo více než jsme
čekali. Pomáhali také starší členové sboru. Někdo
vyhodil nepotřebné věci, jiný zase objevil právě to, co se mu doma bude hodit, a někdo jen přidal chytrou radu. Každý si přišel na svoje. Vše jsme završili v místním hostinci, kde byl připraven objednaný guláš. Po jarním "maďarském guláši" jsme chvíli zvažovali , že přejdeme na klobásy, ale nakonec tradiční volba guláše
vyhrála. A dobře jsme udělali - guláš byl výtečný !!! Zlatá česká klasika v dobrém provedení. Všichni si přidali a spokojeně jsme museli pochválit toho, kdo guláš vařil - Edu !!! Ten překvapil nejen naše chuťové pohárky skvělým gulášem, ale také bohatými porcemi a slavnostním prostřením. Prostě jen chválit. To potvrdili
i naši delegáti Č.Prudký a P.Hudec, kteří byli v Chomoutově na oslavách SDH. Jelikož byla inverze, byli promrzlí a guláš je nejen polaskal, ale i zahřál. Jak glosoval Čenda, takový guláš by nebyla hanba nabídnout i na
výroční valné hromadě. Závěrem děkujeme všem, kteří věnovali staré železo sboru....
 sobota 23.10. - zájezd na Jižní Moravu ... stručně a jasně
Po 2 letech opět mezi vinice. Po velikém nadšení jsme horko těžko sehnali 30 lidí. Trasa Ivančice muzeum Vl. Menšíka, expozice A. Muchy, následně návštěva u bratrů hasičů SDH Oslavany - na zámku hasičské muzeum, expozice energetiky a důlního dobývání na jižní Moravě, také expozice přírody.
Posezení ve Vinařství Plaček, Moravské Bránice. Účast 30 lidí + řidič. Doba posezení 14:30-19:30, znovu
sklepmistr hodnotil , že naše tradiční - "nejsme vinaři " - nebylo až tak pravda. Ta parta před vámi se chlubila, že vinaři jsou a tolik toho nevypili ani náhodou ! Naštěstí když se obě akce sečetly, neprodělal. Odjezd cca
20:00. Spolehlivý řidič, zkušební komisař autoškoly pan Peterka, byl velmi tolerantní a dovezl všechny bezpečně zpět domů. Nejstarším účastníkem nebyl tentokrát náš člen bratr Podlas Ladislav. Účastníkem byla i
paní MUDr. Stříbrnská, která byla s celou akcí spokojena a zářila na všechny strany. S výběrem cílové destinace pomohl bratr Kovačík Jarda, který má v Oslavanech kamaráda. Konečná finanční bilance akce - SDH
doplatil - 8.150 Kč.
 sobota 6.11. - odborné školení hospodářů
 sobota 13.11. - odborná příprava zásahových jednotek MmOl v Droždíně
Za SDH Olomouc – Radíkov se cvičení zúčastnili tito bratři: velitel ZJ Čestmír Prudký, velitel ZD Ivo
Hanzlík, Miloš Lisa, Michal Titz, Jan Sobotka a jeden z nejmladších noviců Tomáš Hudec.
Výjezd od hasičské zbrojnice byl sice trochu opožděn pozdním příchodem velitele zásahové jednotky,ale
vše se zrychleným přesunem zkratkou přes droždínské pole dohnalo a tak jsme na místo určení dojeli včas.
Cíl akce: Zdokonalit jednotky Sboru dobrovolných hasičů v budování nouzového ubytování, protichemické
přípravě, dekontaminaci, budování hráze Aqua Barrier, čerpání vody, práci s elektrocentrálou, poskytování
psychosociální i první pomoci a komunikaci.
Místo cvičení: HŘIŠTĚ Olomouc - Droždín (zbrojnice a požární nádrž Olomouc - Droždín)
Cvičení probíhalo na jednotlivých stanovištích, kde jsme měli možnost se seznámit s novými poznatky
v oboru a osahat si to, co nás v praxi může čekat.
Stanoviště 1:
Kontejner nouzové ubytování, protichemická příprava, dekontaminace – zásady, řídící úseku HZS Koláček,
Joura
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Stanoviště 2:
Radiokomunikace, bezpečnost
elektrozařízení – řídící úseku HZS
Fryblík, Hirčko, Navrátil
Stanoviště 3:
Protipovodňová ochrana – řídící
úseku Langr, Kovács
Stanoviště 4 :
Psychosociální pomoc, první
pomoc – řídící úseku HZS
psycholog Šmahlík, Brázdil
Poslední tečkou této odborné přípravy členů zásahových jednotek
byl
slavnostní
nástup
a
vyhodnocení
celého
cvičení.
Zástupci
Magistrátu
města
Olomouce,
odboru
ochrany,
přednesli své výtky i pochvaly k
našim presentacím na jednotlivých
stanovištích a podě-kovali také organizátorům bratrům z Olomouce – Droždína za poskytnutí pěkného zázemí pro uskutečnění této akce.
Po rozloučení s přítomnými bratry hasiči a zástupci profesních složek jsme naskákali do auta a ujížděli
k domovu. Po provedení potřebných úkonů v hasičské zbrojnici a ošetření techniky a výstroje jsme vklouzli
do „civilu“ a utíkali předat své zážitky do místního pohostinství „U pulce“, kde nás již všichni ostatní netrpělivě čekali.
 V sobotu 27.11.2010 se starosta našeho SDH Mirek Nemrava účastnil srazu starostů okresu
ve Skrbeni.
 Smuteční sdělení: V měsíci listopadu 2010 opustil řady místního SDH Olomouc - Radíkov pan Stanislav
Šubert, který byl v hasičském sboru dlouhých 55 roků. Čest jeho památce…..
 sobota 4.12. - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pro děti a dospělé ...

Mikulášská nadílka pro
naše děti i děti kamarádů se
vydařila. Proběhly personální
změny na pozici Mikuláše
z důvodů abdikace Mikuláše,
který měl Radíkov dlouhodobě „přifařen“. Celkem bylo
obdarováno balíčky 45 dětí,
které se předvedly s básničkami a dalšími vystoupeními.
Jinak hostinec byl docela
zaplněn a lze konstatovat, že
statut nekuřácké hospody se
všem přítomným zamlouval.
Jako vždy byla diskotéka a
pořízeno společné foto.



Vedení místního Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov zve všechny členy na
výroční valnou hromadu roku 2010, která se uskuteční v sobotu 18. prosince v místní
hospodě U Pulce.
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-zaplacení členských příspěvků úvodem
-bohatý program a občerstvení
-zajímavé video-presentace
-a další lahůdky pro příznivce „Červeného kohouta"….

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

Šťastné Vánoce a do nového roku 2011 hodně zdraví a spokojenosti
přejí čtenářům hasiči z Olomouce - Radíkova
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov
Skončilo podzimní kolo naší skupiny a pohled na výsledky není příliš uspokojivý. Přesto všichni věříme, že jarní kolo bude lepší. Chce to srovnat nohy a
zklidnit nervy. I zimní příprava k tomu zajisté přispěje. Manažer družstva přeje
všem pohodové Vánoce a nového roku 2011 hodně zdraví a rodinné pohody
nejen mužstvu, ale i všem občanům Radíkova.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2010/2011 (podzim)
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(podzim)

26.08.
05.09.
10.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
05.11.
13.11.
21.11.

Věznice Olomouc
Radíkov
Pergola
Radíkov
SK DORESPO Lošov
Radíkov
Veteráni Hlubočky
Radíkov
Restoma
Radíkov
PS Beton
SK Kopeček
Radíkov

Radíkov
FC Literpool
Radíkov
Rio de Blatec
Radíkov
AMG Daskabát
Radíkov
Adam Leasing
Radíkov
Zákl.Hnoyland
Radíkov
Radíkov
Modos Olomouc

VÝSLEDEK
PODZIM
2010

VÝSLEDEK
JARO 2011

3:2
1:5
3:2
2:7
3:1
3:0
6:4
4:0
1:3
7:2
15 : 2
3:1
1:6
/mn/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.
vás zve k nákupům
Jsou zde opět Vánoce, Silvestr a oslavy spojené
s příchodem nového roku 2011. Naše prodejna je dobře
zásobena, personál vám zajisté vyjde vstříc. Je zde
bohatý sortiment potravin včetně nápojů alko i nealko,
které potřebujete na štědrovečerní a nebo silvestrovský stůl. Určitě zde najdete i zboží vhodné jako
dárečky pro své nejbližší nebo pro své pejsky a kočičí miláčky. Informujte se i o příznivých cenách
v našich letácích.
Personál se těší na vaši návštěvu. Všem svým zákazníkům i občanům přejeme hezké Vánoce a
do nového roku 2011 pevné zdraví a spokojenost v životě.
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Prodejní doba o svátcích:
čtvrtek
23.12. 7,00–11,00 14,00-16,30
Štědrý den 24.12. 7,00 - 11,00
sobota
25.12.
zavřeno
neděle
26.12.
zavřeno
pon. – čtvr.
27.12. – 30.12. běžná prodej.doba
Silvestr-pátek 31.12.
7,00 – 12,00
Nový rok
1.1.
zavřeno
neděle
2.1.
7,00 - 11,00
/zv/

Hospůdka „U Pulce“ vás zve na oslavy Silvestra..
Silvestrovská zábava
vstupné 250,-Kč
Reprodukovaná hudba, přípitek, večeře a drobnosti na stolech v ceně vstupného.
Donos chlebíčků povolen, alkoholu zakázán. Kouří se mimo vnitřní prostory.
Zábavnou pyrotechniku vzít s sebou.
Srdečně zve personál. Informace a objednávky na tel. 731 140 187 nebo v hospůdce.
/ET/

Nastal čas vánoční, období tradic a zvyků…………….
Jesličky - betlém
Jesličky, jinak také výtvarné nebo i živé zobrazení křesťanské legendy o narození Krista. První živé jesličky
uspořádal v jeskyni o půlnoci 24. prosince 1223 italský šlechtic Giovanni di Velita pro Františka z Assisi. V
Itálii tento zvyk na přelomu 17. a 18. století zlidověl. U nás byl první betlém postaven pravděpodobně v roce
1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta v Praze. V českých zemích se zvyk stavění betlémů rozšířil koncem
18. století. Ovšem v 19. století jsou betlémy postupně vytlačeny tradicí zdobení vánočního stromečku.
Vánoční stromeček
Vánoční stromeček má předchůdce v palmové ratolesti s 12 listy, kterou nosili domů Egypťané na oslavu slunovratu. Stejně slavili slunovrat i staří Římané, tzv. Pětidenní římské saturnálie. Zdobení jehličnatých stromků
začalo v rámci slavností zimního slunovratu na francouzsko-německém pomezí. První vánoční stromky s ozdobami se objevily v alsaském Štrasburku na počátku sedmnáctého století. K rozšíření zdobení vánočního stromečku do německých zemí v polovině 17. století napomohl i Johann Wolfgang Goethe, který po návštěvě Štrasburku
o vánočním stromu napsal v románu Utrpení mladého Werthera. Kolem roku 1820 přenesli tradici zdobení vánočních stromků němečtí přistěhovalci do americké Pensylvánie a po svatbě prince Alberta a královny Viktorie
se zvyk objevil i v Anglii. První český ozdobený vánoční stromeček se rozsvítil roku 1812 ve vile ředitele Stavovského divadla. Od 40. let bylo zdobení vánočních stromků ve městě zcela běžné. Na venkově tato tradice
zahájila historii až v 60. letech 19. století.
Štědrovečerní kapr
Původně byl kapr rybou okrasnou. Na Moravu se dostal z Asie až v 9.století, kdy ho přivezl františkánský mnich
jako dar svému převorovi. Mniši jej pak začali dále množit. Kapr na vánočním stole je znám až od počátku 19.
století. Nejstarší dochovaný recept z roku 1810 popisuje přípravu kapra na černo. Jeho příprava ovšem trvala tři
dny, po které se kapr pekl ve sladké omáčce z rozinek, perníku, ořechů a sladkého piva. Teprve M. D. Rettigová
poprvé připravila smaženého kapra. Smažený kapr s bramborovým salátem se v kuchařce objevil až roku 1924 a
tradičním štědrovečerním jídlem se stal až v padesátých letech 20. století.
Vánoční dárky
Vzájemné obdarovávání počalo až v první polovině 19. století. Nejprve se drobné dárky dávaly jen služebnictvu,
čeledi, tulákům či žebrákům. Později se tento zvyk rozšířil pod vánoční stromečky, protože lidé věřili, že pokud
někoho obdarují, přinese jim štěstí po celý příští rok.
České vánoční tradice
V dřívějších letech byl zvyk štědrovečerního stolu s "devaterem jídel", dnes už se dodržuje jen tradice vánočního
cukroví "dvanáctero druhů", podle měsíců v roce. Chalupy se před štědrovečerní večeří vymetaly novou březovou metlou, aby z nich zmizely myši. Svobodné dívky házely přes hlavu střevícem. Pokud jeho špička směřovala
ke dveřím, věřilo se, že se dívka vdá a odejde do roka z domu. Po večeři se krájela jablka, přičemž křížek z jadérek znamenal smrt. Smrt rovněž hrozila i tomu, kdo nepočkal až ostatní dojedí a první od večeře vstal, proto
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hospodyně nejdříve nanosily všechno jídlo na stůl a teprve potom k němu usedly. Po večeři se rovněž lilo roztavené olovo do vody a ze vzniklých tvarů se určoval osud. Dnes se na lití používá rozehřátý vosk. Zbytky od
večeře nosil hospodář kvůli hojné úrodě k ovocným stromům a taky podělil všechen dobytek.
/zv/

Lidé se setkávají ………

o

Sobotní sluníčko (4.12.) a štiplavý mráz -14 C,
pravá zimní pohoda…..
Ranní zimní idylka v lese Pod Bořím v sobotu 4.12.2010…..
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