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

 
 Malý koledníček 
 
 „Já jsem malý koledníček, tetičko 
 přišel jsem si pro červený vajíčko. 
 Pro vajíčko červený, 
 pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, 
 koledníček milý?“ 

                   Radíkovští klapači – Velikonoce 2010 
Výzdoba domů a zahrádek dotváří půvab Velikonoc 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

8.2.2011 - 7. RMO  
-majetkoprávní záleži-
tosti 
-prodej domů 
-pokyn pro zpracování 
„Územního plánu Olo-
mouc“ 
-Golf Akademie Olo-
mouc 
-veřejné zakázky 
-Olomoucký hrad 
-Dolní náměstí, geo-

radarový průzkum 
-přechody pro pěší 
-audit výběru vymáhání poplatků za komunální 
odpad 
-zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 
 
18.2.2011 – 8. RMO 
-granty v oblasti sportu a cestovního ruchu 
-poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl v oblasti 
sociálních služeb 
-rozpočet 2011 
-rozpočtové změny v rámci „Městského progra-
mu prevence kriminality“ 
-změna ve složení ZMO (ČSSD) 
-jez u sokolovny 
 
22.2.2011 – 9. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-jezdecký areál Lazce 
-ochranné pásmo Sv.Kopeček, Hradisko 
-generel cyklistické dopravy 
-sáňkovací kopce 
-plán akcí veřejného osvětlení 
-Olomoucký hrad 
-předzahrádky 
-stanovení maximálního ceníku jízdného MHD 
-rozšíření sběru elektrozařízení 
-hřbitov Chomoutov, přístupová cesta 
-zahraniční služební cesty 2011  
-založení „Železničního muzea o.p.s.“ 
-organizační změny v odboru investic a odboru 
evropských projektů 
 
8.3.2011 – 10. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 
-OLINA, jednotný systém značení památek a 
památných domů 
-dětská hřiště 2011 (odbor KaR) 
-Nemilanka (protipovodňová opatření) 
-Lesní hospodářský plán města Olomouce 
 
23.3.2011 – 11. RMO  
-majetkoprávní záležitosti 

-tramvajová trať Nové Sady, studie proveditel-
nosti 
-petice občanů, „Polyfunkční komplex Rokyca-
nova“ 
-studie odtokových poměrů 
-prodej domů 
-veřejné zakázky, zadání, komise 
-rozvoz stravy 
-ul. 8. května 
-silnice I/46 Chválkovická – stavební úpravy 
-Dolní náměstí, pasportizace objektů 
-přednádražní prostor, informační panely 
-Svátky města 2011 
-Expozice orloje 
-zpřístupnění kostelů v turistické sezoně 2011  
-stav požární ochrany města Olomouce v r.2010  
-Dobrovolní hasiči v Olomouci (rekonstrukce 
hasičské zbrojnice Chválkovice a Topolany, 
příprava projektů) 
-rozpracování usnesení a diskuse z 3. zasedání 
ZMO (23.2.2011) 
-zimní stadion 
 
5.4.2011 – 12. RMO 
-kontrola usnesení RMO a ZMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2011  
-bytové záležitosti 
-spolupráce odboru dopravy s KMČ 
-plán akcí veřejného osvětlení a světelné signa-
lizace 
-podnikatelský inkubátor 
-„Cena města“, pracovní skupina 
-KMČ, zrušení původních KMČ k 5.4.2011, jme-
nování nových předsedů a členů KMČ 
-delegování zástupců SMOl na valné hromady 
-SK Sigma Olomouc a.s. 
 
23.2.2011 – 3. ZMO 
-kontrola usnesení 
-pokyny pro zpracování ÚP Olomouc 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2011 
-smlouvy s obcemi 
-návrh „Městského programu prevence kriminali-
ty na r. 2011“ 
-založení „Železničního muzea o.p.s.“ 
 
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. 

 
                                                          /z v/   
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc-Radíkov

 
Únor 2011 (21.2.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-připomínky přítomných obča-
nů MČ Radíkov 
-informace z jednání s Měst-

skou policií na Sv. Kopečku 
-místní šetření ve věci přístupu k RD na ul. 
Náprstkova 
-program sběrových sobot, rozšíření svozu 
upotřebeného textilu k dalšímu využití 
-požadavek na TSMO a.s. na doplnění odpad-
kových košů na parkoviště k Radíkovu 
-návrhy na čerpání finančních prostředků při-
dělených KMČ na rok 2011  
 
Březen 2011 (23.3.) 
-stále není RMO schválena nová KMČ, bude 
řešeno v 04/2011. Teprve po jmenování KMČ 
a přidělení finančních prostředků na r. 2011 
bude jednáno o akcích hrazených z tohoto 
rozpočtu 
-informace z jednání s Mgr. Puhačem 

-havarijní stav oplocení hřiště za prodejnou 
Hruška 
-vyhodnocení zimní údržby, dopis na TSMO 
a.s. 
-diskuse o doplnění vodorovného dopravního 
značení na ul. Malinovského jako prevence 
 
Plán jednání KMČ v roce  2011    
Lze předpokládat další termín jednání KMČ – v 05/2011 
 
16. května  19,00 hod. 
20. června 19,00 hod. 
18. července 19,00 hod. 
15. srpna  19,00 hod. 
19. září 19,00 hod. 
17. října 19,00 hod. 
21. listopadu 19,00 hod. 
12. prosince 19,00 hod. 
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v úvodní  část i  veřejné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěsní 
skříňce naproti zastávky MHD nástup  v  Olomouci - Radí-
kově a na stránkách www.olomouc.eu/radikov       /zv/

 
RADÍKOVSKÁ PATNÁCTKA  2011 

    Sobota 19. února 2011 byla dnem, kdy se běžel 
za účasti celkem 94 závodníků kvalitní krosový 
závod na náročné kopcovité trati v okolí Radíkova. 
Na rozdíl od několika předcházejících ročníků, kdy 
závodníky doprovázela pořádná vrstva buď 
rozbředlého a nebo zmrzlého sněhu, počasí 
tentokráte připravilo trať suchou, terén po ránu 
zmrzlý, pouze na dvou úsecích byly zbytky ledu po 
letošní zimě.  
     I tentokráte hlavní 
pořadatel místní ob-
čan a ultramarato-
nec Ing. Osladil s tý-
mem spolupracovní-
ků připravil a vytýčil 

náročnou trať v délce 7,8 km, kdy ženy běžely 1 kolo, muži kola dvě 
v celkové délce 15,6 km. Zázemí všem sportovcům i rozhodčím poskytla 
i tentokráte chata Pod věží. Hlavní kategorii v mužích vyhrál Petr Vyma-
zal z SK SALIX Grymov v čase 56,54 min., 2. místo obsadil Tomáš 
Steiner VSK Uničov v čase 56,59 min. a 3. místo Karel Axman ze SKI 
OB Šternberk s časem 57,12 min.. 
    V kategorii žen zvítězila Petra Kamínková v čase 31,06 min, 2. místo 
obsadila Adéla Esentierová v čase 32,30 min., 3. místo získala Marie 
Hyštová v čase 34,08 z AHA Vyškov.  
Komentář:     Petra Kamínková bydlí na Sv.Kopečku, věnuje se běhu na tratích od 5 000 m až po maratón, je  
několika násobnou mistryní ČR v různých běžeckých kategoriích. Často ji potkáváme na tréninku i v okolí Radí-
kova. Více třeba na ht t p: / /www .a t l et i k a- be h y. cz /b ez ec .p hp ?i d= 3 45& re k ord y =h #r ek or d y  
                                                                                                                                          /zv/             
 
HANÁCKÝ MUSCHERS CLUB USPOŘÁDAL V OKOLÍ RADÍKOVA ZÁVĚ-
REČNÝ ZÁVOD PSÍCH SPŘEŽENÍ NA KÁRÁCH VE DNECH 26. - 27. 3.2011.  
Ředitelka a organizační hlava celé akce paní Renata Macková nám k akci, která měla centrum v RS 
chata „Pod věží“ napsala:  
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„Radíkovského závodu se účastnilo v 
sobotu 71 účastníků (včetně dětí, 
nejmladšímu bylo 14 měsíců), v 
neděli 50 závodníků. Body získávají 
jen závodníci kteří, odběhli obě kola a 
tito jsou i na výsledkové listině. 
Divácký ohlas byl opravdu velký. 
Rozhovor se mnou a zároveň 
pozvánka byla v televizi a regionálním 
rozhlase + radiožurnálu. Dle slov 
posluchačů to byly moc pěkné 
upoutávky. Počasí nám vyšlo, trať i 
občerstvení (Chata Pod věží) bylo 
perfektní, a tak jen musíme doufat, že 
se nám podaří z těchto závodů udělat 
tradici a budeme moci se k vám do 
Radíkova vracet. Velice děkuji za 
možnost pořádání této mezinárodní 
akce (na podzim přislíbil účast i 
německý závodník Jens Ertel) a 
doufám, že na podzim se opět 
uvidíme na Radíkovském podzimním 

závodě. 
    Příprava závodů není věc jednoduchá 
a vyžaduje i značnou administrativu 
v podobě souhlasů, povolení a  to od 
mysliveckého sdružení, majitelů honiteb, 
Krajské veterinární správy, dotčených 
obcí včetně Magistrátu města Olomouce, 
Lesů ČR s.p., majitelů pozemků apod.  
     Závod začal první den v sobotu ve 13 
hodin bez komplikací,  závodníci 
startovali po minutě. V neděli startovali 
závodníci již v 9 hodin a ve 12 hodin již 
byli všichni zdárně v cíli. Všichni z 
pořadatelského teamu si oddychli. 
Následovalo rychlé zpracování výsledků, 
vytisknutí diplomů, slavnostní vyhlášení a 
zároveň ukončení závodní sezóny 2010-
2011. 
     Vydařená akce, spokojení závodníci i 
diváci jsou pro pořadatele vždy tou nej-
lepší odměnou. To do pozadí ustoupí i 
stresové situace, které někdy nastávají. V hlavách organizátorů se už pomalu rodí podzimní závod, 
který by rádi opět v Radíkově uspořádali. Těšíme se i na bohatší diváckou kulisu a doufám na podzim 
na viděnou. S přáním pěkného dne Renáta Macková. Z informací p. Mackové zpracoval 
                                                                                                                                                                  /zv/ 
       
NEZAPOMEŇTE NA JARNÍ SBĚROVOU SOBOTU….. 

Koncem 16. týdne Magistrát města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce 
a.s. zabezpečil sběrovou sobotu 23. dubna 2011. Kontejnery budou přistaveny v době od 8:00 – 
13:00 hod. na parkovišti.  Máme možnost odložit nepotřebné věci včetně nebezpečného odpadu, ob-
jemného bioodpadu. Upozorňujeme, že stavební odpad se nebere. Nutno dbát pokynů přítomných 
pracovníků TSMO a.s.   

 
Jinak je možné běžně uložit odpad na sběrový dvůr  provozovaný TSMO a.s a to:  

na ul. Chelčického s rozšířenou provozní dobou. Provozovna v Neředíně je z důvodů modernizace 
uzavřena od 1. května až do konce října 2011. 

                                                                                                                                                                              Izv/                                                                                                                                      
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POČASÍ  
 
Únor 2011 
Průměrná teplota byla - 0,2 oC, od 10-tiletého normálu odchylka – 1,5 oC. Nejnižší teplota byla 24.2. 
ráno – 12,2 oC. Maximální teplota 10,8 oC byla 6.2. a 10,0 oC také 28.2. Napršelo nám 6 mm, což je 
21% normálu. Nejvíc srážek za den bylo 3. a 17.2. a to 2 mm. Jasné dny byly 4, zatažených 14, sráž-
kových 7, s mlhou 2, a s inverzemi 11, mrazových 15 a ledových 7. Se souvislou sněhovou pokrývkou 
4. Se silným větrem 1. Teplotně byl únor  průměrný. Srážkově byl hluboko pod normálem. Sněhová 
situace byla pro běžkaře velmi špatná. 
Extrémní teploty: maximální 15,1 oC 2.2.2002, 16,8 oC 8.2.1990, 17,9 oC 24.2.2008, minimální – 25,2 
oC - 28.2.1785, - 27,1 oC - 11.2.1829.  Sluníčko na začátku února vycházelo 7:34 a zapadalo 16:54, 
na konci vycházelo 6:46 a zapadalo 17:40. 
 
Březen 2011 
Průměrná teplota byla 5,9 oC, od 10-tiletého normálu odchylka 1,2 oC. Nejnižší teplota byla 8.3. ráno – 
7,7 oC . Maximální teplota 20,5 oC byla 14.3. Napršelo nám 29 mm, což je 74 % normálu. Nejvíc srá-
žek za den bylo 18.3. a to 10 mm. Jasných dnů bylo 5, zatažených 6, srážkových 6, s inverzemi 15 a 
mrazových 14. Se silným větrem 1. Teplotně byl březen nad normálem.  
Extrémní teploty: maximální 20,5 oC - 4.3.1998, 21,6 oC - 18.3.2004, minimální – 27,6 oC - 1.3.1785.  
Sluníčko na začátku března vycházelo 6:44 a zapadalo 17:42, na konci vycházelo 6:39 a zapadalo 
19:30. 
 
Hodnocení zimy 2010 - 2011 
K zimním měsícům počítáme prosinec až únor. Průměrná teplota zimy byla – 1,4 oC, což je o 1,7 oC 
pod normálem. Minimální teplota – 14,8 oC byla 5.12.2010 a maximální 10,8 oC dne 6.2.2011. Srážek 
napadlo 68 mm to je 73 % normálu, největší srážkový úhrn byl dne 1.12.2010 a to 15 mm. Teplotně 
byl pod normálem prosinec a únor, leden byl nad normálem. Srážkově byl nad normálem jen prosinec, 
v lednu a únoru bylo sněhu velmi málo.  
 

Letní čas – dobrá zpráva 
Toto téma se pravidelně otvírá v médiích na podzim a na jaře při posunech času. Zatím to byly disku-
ze plané, ale v nejbližší době bude zveřejněn způsob, jak se tohoto anachronismu zbavit. Jednoduše 
řečeno: stačí milion podpisů ve třech zemích (v každé zemi milion) sdružených v Evropské unii a Ev-
ropský parlament tento nesmysl zruší. Jedna politická strana si tuto práci vzala na sebe a podpisové 
akce proběhnou u nás, na Slovensku, v Polsku a pravděpodobně ještě v několika dalších zemích.  
 
Přírodní katastrofa 
„Díky“ vyspělosti Japonska jsme mohli v přímém přenosu sledovat následky malého (v řádech metrů), 
posunu jedné zemské kry, což ale vyvolalo extrémní zemětřesení – stupeň 9 Richterovy škály a ná-
sledné tsunami. Když pomineme (což se dá asi těžko) tragédie lidí, musíme si všimnout střetu přírod-
ních sil a „civilizace“. Přírodní síly a jejich projevy člověk neovlivní, ale na druhé straně svojí činností 
přispívá k jejich destrukční činnosti. Také se staví do jejich normální cesty. V Japonsku to byly jaderné 
elektrárny, u nás jsou to například některé stavby, tam kde chodí voda. Potom se divíme co příroda 
člověku způsobila. 
                                                                                                                                                                          /jb/                                                                                                                                                       
Víte, že . . . .  
……….nás čekají až téměř do konce měsíce 
května 2011 delší cesty do Olomouce. Byla 
zahájena úprava zbývající části komunikace 
v samotném centru Sv. Kopečka. Dodržovat 
dopravní značení se opravdu vyplácí. Zpřísně-
né kontroly Policie ČR a zájem o projetí stav-
bou v ranních hodinách vytvořil u zastávky 
v zatáčce u Macků dokonce frontu řidičů čeka-
jící na zaplacení pokuty. Nic příjemného a 
levného po ránu….. 
………letošní jaro je na nás poněkud skoupé. 
Vždy se ukáže jeden den s teplotami kolem 
20oC,  a pak se nám opět ochladí a k tomu 

fouká studený severák. Zahrady má většina 
z nás v pořádku jen na to posezení na lavičce 
to ještě moc není….. 
……..drobné nedodělky na ukončené stavbě 
bude ještě KMČ řešit se zhotovitelem stavby, 
případně s odborem investic. Věříme, že ne-
dostatky budou včas odstraněny…… 
……..zájmem naší KMČ je minimalizovat poru-
chy v dodávce el. energie pro MČ Radíkov. 
Určitě si vzpomenete na dlouhodobý výpadek 
elektřiny v důsledku pádu stromu na vedení 
vysokého napětí v blízkosti „lokality Požáru“ 
v závěru roku 2010, v období silných dešťů a 
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podmáčeného terénu. Celou trasu vedení ko-
lem Lošovského potoka jsme tenkrát prošli. Od 
té doby se snaží KMČ o odstranění několika 
dalších stromů v této lokalitě, které se nebez-
pečně naklání a hrozí pádem na vzdušné ve-
dení VN. Dne 4.dubna 2011 se z iniciativy 
KMČ uskutečnila pochůzka na místě samém 
(louky směrem k Požáru) za účasti zástupce 
ČEZ - Distribuce a Lesů ČR s.p. Šternberk.  
Vstřícností pracovníků Lesů ČR s.p. Šternberk 
by mělo dojít k odstranění nejvíc nakloněných 
stromů v době avizovaného vypnutí vedení 
vysokého napětí 21.4.2011 z důvodů provádě-

né údržby v jiném úseku. Předpokládáme, že 
se tímto alespoň částečně předejde riziku sa-
movolného pádu stromů na vzdušné vedení 
mezi Radíkovem a Lošovem a zvýší se spoleh-
livost dodávky elektřiny pro naše domácnos-
ti……..  
……… jedním z problémů, které bude muset 
KMČ řešit, je oprava oplocení u hřiště za pro-
dejnou Hruška. Budeme hledat jiné technické 
řešení ……..  
 
                                                               /zv/ 
                                  

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
                                 
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Hana Třísková, PaedDr. Vlasta 
Zvěřinová, Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Věra Machková 
 

Květen: Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Ing. Miroslav Rešl, Zdeňka 
Bahníková, Olga Titzová, Petr Malík 
 
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, 
Zdeňka Smrktová, Jindřich Melcer, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár 
 
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 Radíkova se rozloučili se zesnulou paní Květoslavou Šve-
covou.    
Počátkem dubna 2011 zemřel pan Ing. Stříbrnský Vladimír (ul. Malinovského).              
                                                                                                                              / z v/  
Sdělení občanům: 

                                                                                                                
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce 
upravuje svůj provozní režim takto: 
Úředním dnem je vždy středa 
9:00 – 12:00 hod., odpoledne 13:00 – 17:00 hod. 
Kontaktní pracovník pan Bc. Jakub Pešata 
Vybírají se poplatky za popelnice až do konce května a to 

492,- (resp. 246,-) Kč/os/rok. Po obdržení složenek na poplatek za psy můžete tento taktéž 
uhradit hotově na DP. Složenku s sebou. Současně se provádí i ověřování listin.   
                                                                                                                                                                                                                                     
1)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 

     Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  
 

Pouze :   St   9:00 – 12:00 hod a 12:30 – 17:00 hod 
 

2) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny 
                                  odvoz BIOODPADU – PÁTEK v liché týdny  
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3)  Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    
       I když je tu jaro, je i nyní příležitost si půjčit hezkou knihu 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:   

 
Máme všichni svá kola v pořádku? 
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb., v platném znění,  o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích  
Příloha 13 
Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky 
 
1. Jízdní kola musí být vybavena 
 

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro 
děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brz-
dou. 
b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.) 
c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím 
energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů 
převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiá-
lem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné 
rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm, 
d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být 
uzavřené, 
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahra-
zena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2, přičemž ve-
psaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné 
střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; 
činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině 
jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či 
obuvi cyklisty, 
f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; 
odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; 
plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou 
nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné 
střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na 
oděvu či obuvi cyklisty 
g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny 
světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti 
h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy 
(autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník 
musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na 
bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. 
2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou 
signalizaci a osvětlení: 
a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční 
osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení 
nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, 
může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. 
b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a 
upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní od-
razkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou 
s přerušovaným světlem červené barvy, 
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel 
podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. 
3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb. 
4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a 
opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby ne-
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mohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zava-
zadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy. 
5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly 
bezpečnost jízdy. 
6. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře 
čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahra-
zující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně 
spojen s rámem jízdního kola. 
7. Jízdní kola uváděná na trh po 1. lednu 2003, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za 
snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola 
nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. 
8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže 
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2), 
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona, 
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW, 
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm 3, 
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/hod. 
f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho 
nosných částech. Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhláš-
ky nadále za jízdní kolo. 
9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola 
(tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako 
například koloběžky. Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným 
osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné 
ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky 
uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně. Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost 
mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. 
Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito 
dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka (zrcátek). 
10. Potahová vozidla musí být vybavena 
a) alespoň jednou brzdou snadno, rychle a bezpečně ovladatelnou, 
b) vpředu dvěma bílými a  vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky 
předepsané pro přívěsy 
c) za  snížené  viditelnosti vpředu  svítilnou s bílým  světlem na straně  přivrácené  ke  středu  vozovky  nebo  
dvěma svítilnami s bílým  světlem  na  každé  straně  vozidla vyznačujícími jeho největší  obrysovou  šířku;  
vzadu  dvěma svítilnami s červeným světlem  na každé  straně vozidla  vyznačujícími jeho  největší obrysovou 
šířku. 
11. Ruční  vozík  jehož  šířka  přesahuje  0,6 m,  musí  být vybaven  červenými odrazkami  ne trojúhelníkového 
tvaru  umístěnými symetricky co nejblíže k bočním obrysům  vozíku ve stejné výši nad vozovkou.  
 

  Mgr. Magda Václavíková 
  tisková mluvčí     

   Městská policie Olomouc 
   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 

   tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814 
   mluvci@mp-olomouc.cz  

   www.mp-olomouc.cz                                                        
Klub seniorů Radíkov informuje…. 

     

 

 

 

 

Tak jsme se konečně dočkali jarní at-
mosféry, která spolu s počasím vytváří 
dobrou náladu zvláště nám seniorům. 
Máme možnost se těšit na nové 
vycházky v blízkém okolí i na pěkné 
zájezdy, které už máme v plánu. 

    Abychom se dobře naladili, měli jsme 
možnost navštívit výstavu orchidejí 
v palmovém skleníku. Tam jsme si vše 
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v klidu prohlédli, protože když je výstava 
FLORA, tak je všude plno lidí. Byla mož-
nost získat informace o pěstování květin 
přímo u zaměstnanců, kteří se o rostliny  
starají. Rovněž kafíčko v nově opravené 
restauraci Fontána mělo patřičný půvab. 
Březen byl pro nás měsícem pěkných 
oslav významných jubileí. Nejdříve to byl 
oslavenec pan Josef Schwarz, potom Jiří 
Bureš a oslavy uzavírala paní Kubíč-
ková. Náš kolektiv v klubu seniorů je 
pohodový, rádi se nejen scházíme, ale i 
oslavujeme. Snad dobré vůli, zdraví a 
porozumění se nám bude i nadále dařit. 
Závěrem foto z návštěvy výstavy 
Olomoucké baroko, která dokladuje, že 
se nám tam moc a moc líbilo….                                                                                                                                           

                                                                                                                             /fp/ 
„Co jste hasiči, co jste dělali“ (delegáti byli na výročkách SDH našeho okrsku, 
zavítali jsme na ples do Kobylí, uspořádali jsme ples v Radíkově…….)  
 

 29.1.2011 – Hasičský bál SDH Kobylí v prostředí jižní Moravy 
     Při příležitosti tradičního vinobraní v Kobylí v závěru roku 2010 jsme od jihomoravského bratra 
Tondy Kovaříka dostali neodolatelnou nabídku pozvání na tradiční hasičský ples konaný 29.1.2011, 
bez kterého se tu úspěšný rok neobejde, stejně jako u nás. Přivítání našich zástupců ve složení I. 
Hanzlík, J. Sobotka a M.Titz na jihu Moravy bylo velikolepé a hlavně náročné. I ples se vydařil a ……..    
podrobnosti dále na webu www.sdh-radikov.estranky.cz 
 

 21. 2. 2011  - Jaký byl letošní ples SDH Olomouc – Radíkov ?  
 
        Říkám to vždy a stojím si za tím - „Kdo nebyl 
může litovat a kdo byl, nezapomene!" Letošní ples 
poznamenala velmi nízká návštěvnost - celkem 51 
platících diváků. Nevím, zda se návštěvníci zalekli 
chřipkové epidemie, (i když v kraji slivovice), je to 
nebývalá reakce, nebo byl v televizi zajímavější 
pořad, ale tak malou návštěvnost jsme již dlouho 
nezaznamenali. Sál byl jako vždy slavnostně 
vyzdoben, vytopen a tak mohla hudba MERLIN 
začít svoji produkci již před 20. hodinou. Oficiální 
začátek plesu organizátoři přesunuli na 20:30, 
neboť ve 20 hodin nás bylo asi 30... První sady 
hudby byly poslechové a až při klasické polce se 
na parket vrhli první tanečníci v čele s velitelem a 
hospodářem.  Časový posun změnil časové 
schéma celého plesu a tak jsme doprovodný 
program začali ve 21 hodin tanečním vystoupením 
našich kamarádů z SDH Droždín. Šest sympa-
tických děvčat a jeden sólista nám opět ukázali, 
jak se umí dnešní mladí bavit a předvedli sestavu 
na aktuální taneční hity. Konec vystoupení již 
doprovázel aplaus, který vygradoval v okamžiku, 

kdy si sólista Michal zkušeným hmatem strhl taneční kalhoty a odhalil teplákovou soupravu. A jak 
zábava pokračovala, najdete opět na webu www.sdh-radikov.estranky.cz 
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 A co vám vzkazují radíkovští hasiči 
závěrem……..chceme  poděkovat všem, 
kteří přispěli do tomboly, pomohli s 
přípravou plesu a všem návštěvníkům, 
kteří se rozhodli přijít. Těšíme se na 
další společné akce ! 
 

 A jak to bylo na valných 
hromadách v našem okrsku ? 

8. ledna 2011 - SDH Olomouc - 
Chválkovice  zahájení v 9:00 hod. hřiště 
(Nemrava, Hudec P.) 
Schůze na hřišti v klubovně. Hlavním 
hřebem schůze bylo předání ocenění 
„Zlatého Floriána“ bratru Frantovi 
Procházkovi. Jinak ve zkratce : velká 
zima v klubovně a došel v průběhu rum.  
 
15. ledna 2011- SDH Olomouc - Lošov zahájení v 9:00 hasičská zbrojnice(Kovačík J, Smrkta ) 
Valná hromada u našich bratrů v Lošově. V devět hodin byla místnost plná, takže začátek o půl desá-
té byl pro mne nemilým, bohužel ne posledním překvapením. Jednání se účastnila i náměstkyně pri-
mátora Mgr. Machová. Program čítal 12 bodů včetně volení nových komisí, ovšem hned první dva 
body – zahájení a přivítání hostů trvalo asi 30 sekund. Přečtení výroční zprávy o činnosti SDH se ujal 
jeho starosta. Co říct nakonec? Těžko mi je hodnotit VVH po tom, co jsem zažil u nás. Byla připravena 
dle hesla „v jednoduchosti je síla“ a taky tak proběhla. Kladem bylo pivko zdarma na účet starostových 
60-tin, dobrý gulášek s chlebem a nakonec vlastně i docela krátká doba jejího trvání. 
 
23.ledna 2011 - SDH Olomouc – Droždín, zahájení v 10:00 hod. Restaurace u Šišků (Morbitzer A., 
Hanzlík) 
Schůze proběhla v restauraci U Šišků. Činnost droždínského sboru byla hodnocena velice kladně, jak 
z řad místních, tak z úst hostů. Mimo hasičskou práci byla velice kladně oceněna kulturní činnost a 
práce s mládeží (16 dětí a počet stále narůstá). Za zmínku také stojí výdělek z hasičského plesu, který 
překročil 30 000,- Kč. Při čtení plánu na rok 2011 jsme rádi  a s hrdostí zaznamenali účast na naší 
netradiční soutěži a snahu o napodobení radíkovského rozloučení s prázdninami "AHOJ 
PRÁZDNINY". K dobré atmosféře přispělo i gulášové občerstvení, domácí koláčky a dva nápoje 
zdarma. Přítomní byli seznámeni i s akcemi sboru na rok 2011. 
 
23.1.2011 – SDH Olomouc – Holice -  letos byla samá překvapení  
Stejně jako každý rok vyrazili naši ostřílení delegáti na Valnou hromadu do Holice. Nemířili jsme tento-
krát do klubovny pod Mateřskou školou, ale cíl naší cesty byl salónek v Restauraci na statku. Velitel a 
řidič v jedné osobě bratr Prudký Čestmír, zaparkoval přímo pod okny jednací místnosti , a to ve směru 
nejkratší cesty domů, kdyby bylo třeba rychle odjet ! Všichni jsme ale doufali, že toto třeba nebude. 
Schůze byla ukázková a myslím, že domácí ukázali všem přítomným, jak lze prakticky spojit jednací 
řád s přehlednými zprávami z činnosti za uplynulý rok. Zprávu postupně přednesl - starosta, velitel 
zásahové jednotky, hospodář a to vše pod vedením jednatele sboru. Samostatný prostor patřil i pře-
dání ocenění, kde snad každý člen sboru dostal nějaké ocenění. Vrcholem bylo udělení " 50 let za 
členství v SDH"  bratru Vaculíkovi, který na schůzi jako vždy rád přišel. Proběhla také diskuse, kde 
zdravice střídala zdravici a svou troškou do mlýna jsme přispěli také my. 
     Na závěr bylo přijato usnesení, kde nás zaujal především plán uspořádat letní kulturní akci a pře-
devším chuť uspořádat "netradiční soutěž". No a pak už si vzal slovo starosta a pozval všechny na 
„malé" občerstvení. Na závěr jsme s kamarády bratry poseděli a povídali o všem možném. 
       A tak se u našeho sboru postupně sesedli - starosta, velitel i jednatel Holice. Ve vzduchu visela 
spousta otázek - jak dělají nábor nových členů ? ……jaká bude netradiční soutěž ? a jaká kulturní 
akce léta ? Nejdříve ale došlo na slova chvály a ocenění, protože každý musel cítit, že se v Holici děje 
něco správného a hlavně, že se dala dohromady parta lidí, kteří prostě chtějí spolupracovat. To je z 
našeho pohledu to nejdůležitější, mít lidi, kteří sami chtějí a pokud jsou tam i děvčata, je to ideální 
kombinace. Samozřejmě jsme s úsměvem zavzpomínali i na naši, dnes již proslulou zprávu, která 
tehdy vyvolala velké pozdvižení a výrazně ovlivnila návštěvnost našeho webu. Jak řekl, bratr Bernard 
my jsme vlastně byli předchůdci "Wikileaks", když jsme tehdy zveřejnili ostré fakty všem čtenářům 
webu. Přidal se i náš velitel, který si přisadil, že ta kritika k něčemu byla a výsledky jsou již dnes vidět ! 
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No, ale jak se říká, co bylo - to bylo, dnes už je to za námi. Čas utíkal příjemně a rychle až velitel za-
velel k odjezdu - bylo 17:30 a my se srdečně rozloučili se všemi v sále a vyrazili k domovu.  
 
 5. ročník soutěže v „Netradičním požárním útoku v Olomouci – Radíkově“ 18. - 19.června 

2011 se blíží, startovní listina se začíná plnit ……. 
 
STARTOVNÍ LISTINA 2011 - 5. ročník  - stav 17.4. 2011  
 
Kategorie ŽENY :                                             Kategorie MUŽI:                
1. SDH Hlubočky                                                1. SDH Hlubočky                                  7. SDH Ol.-Lošov A 
2. SDH Droždín                                                   2. SDH Ol.-Radíkov                              8. SDH Ol.-Lošov B 
3. SDH Rataje (Těšetice)                                     3. SDH Ol.-Droždín 
4. SDH Zdounky -Zlínský kraj                            4. SDH Rataje (Tešetice) 
                                                                             5. SDH Ostrata – Zlínský kraj 
                                                                             6. SDH Zdounky – Zlínský kraj 
                                                                                                                                        
 Co připravuje SDH Olomouc – Radíkov  v dalším období 

- 16. dubna ……. sběrová sobota 
- 1. května………stavění májky 
- 7. května …….  1. hasičská soutěž - okrskové kolo 
- 4. června………kácení májky – nohejbalový turnaj                                      

 
Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 

www.sdh-radikov.estranky.cz 
                                                                                                /p.b., zv./                                                                                                                   

 
Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   
           Jaro je tady a tak se rozběhla i jarní část II.ligy sk.B ročníku 2010/2011.   
Mužstvo se dostává do formy, první kola jara vyšla celkem dobře. Jelikož se muž-
stvo zatím nachází v dolní části tabulky. Bude třeba o výsledek, který přináší 
vytoužené body potřebné pro lepší umístění v tabulce bojovat, až do poslední 

minuty.  
 

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

DOMÁCÍ HOSTÉ 
VÝSLEDEK 

PODZIM 
2010 

VÝSLEDEK 
JARO 2011 

03.04. Věznice Olomouc Radíkov 3 : 2 5 : 6 
07.04. Radíkov  FC Literpool 1 : 5 5 : 5 
17.04. Pergola Radíkov 3 : 2  2 : 4 
21.04. Radíkov Rio de Blatec 2 : 7  
01.05. SK DORESPO Lošov Radíkov 3 : 1  
08.05. Radíkov AMG Daskabát 3 : 0  
15.05. Veteráni Hlubočky Radíkov 6 : 4  
20.05. Radíkov Adam Leasing 4 : 0  
29.05. Restoma Radíkov 1 : 3  
03.06. Radíkov Zákl.Hnoyland 7 : 2  
12.06. PS Beton Radíkov 15 : 2  
19.06. SK Kopeček Radíkov 3 : 1  
21.06. Radíkov Modos Olomouc 1 : 6  

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              /mn/                                                        
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INZERCE 

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.  
vás zve k nákupům 
Jaro zavítalo i do naší prodejny. V nabídce se objevilo 
něco ze sortimentu i pro naše zahrádkáře a to jak občany, 
tak chataře a chalupáře. Prodejna je dobře vyzásobena i 
pro nastávající velikonoční svátky. Pokud bude jarní 
počasí přát, objeví se na chatách i chalupách jejich 

majitelé. To je vždy dobrá zpráva i pro personál prodejny. Zajímavé jsou i naše ceny, o kterých jste 
pravidelně informováni letáky od HRUŠKY.  Na vaše nákupy, ale i brzké jaro se těší personál prodejny 
Hruška v Olomouci – Radíkově. 
                                                                                                                                                                            /zv/ 

 
 
 
 
 
 
 
                   Velikonoční pro kluky 
                  
                  Upletl jsem pomlázku, 
             je hezčí než z obrázku, 
             všechny holky, které znám, 
             navštívím a vymrskám, 
             než mi dají vajíčko, 
             vyplatím je maličko. 
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