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

Pan im ámo z l at ič ká , d a ru jt e n ám va jí č ka ,
n e d át e- li v aj í čk a , u t e če vá m sl ep ič k a
d o h o rn í h o r yb n í čk a
a z r yb n íč k a d o l o u ž e k d o jí o d t u d p o mů ž e ?

Velikonoční úprava předzahrádek v Radíkově

Radíkovští klapači 2011
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
14.2.2012 - 36. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka (Hany Kvapilové - rekonstrukce komunikace a
inž. sítí)
-prodej domů
-rozpočtové změny
2012
-bytové záležitosti
-ul. Tovární, Roselberská – křižovatka
-bikerpark
-veřejné osvětlení 2012
-Aquapark Olomouc
-granty v oblasti cestovního ruchu
-program regenerace MPR
-předzahrádky
-kino Metropol, změna provozovatele
-stanovení termínu „Leteckého dne Olomouc
2012“
23.2.2012 – 37. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-Aquapark
28.2.2012 – 38. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2012
-bytové záležitosti
-cyklistické stezky
-vstup Hynaisova, řešení vstupu do vestibulu
budovy MMOl
-centrum bydlení pro seniory
-lesní cesta Horecká
-opravy komunikací
-organizační změny u Městské policie
-organizační změny u OVVI
-výběrové řízení na ředitele Lesů města Olomouce a.s.
13.3.2012– 39.RMO
-veřejná zakázka – „Plavecký stadion Olomouc-rekonstrukce
venkovního
bazénu“,
„Olomoucký hrad – cestní síť“, „Ječmínkova,
Na Dílkách – rekonstrukce komunikace“
-prodej domů
-rozpočtové změny 2012
-bytové záležitosti
-plán oprav
-zimní stadion
-Dobrovského, Na Střelnici – okružní křižovatka
-navýšení kapacity mateřských škol
-Svátky města 2012
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-Expozice na olomoucké radnici, III.etapa
-petice – přechody na ulici Tomkova
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.

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Únor 2012 (20.2.)
-došlá a odeslaná pošta
-požadavek KMČ na odbor
dopravy ve věci zajištění
ořezu stromů na silnici Sv.
Kopeček – Radíkov
-projednání návrhu rozpočtu KMČ na rok 2012
-diskuse ve věci změny termínu sběrových
sobot (KMČ nedoporučuje posun termínu)
-požadavek na posun termínu jednání KMČ na
12.3.
Březen 2012 (12.3)
-došlá a odeslaná pošta
-termín jarní sběrové soboty stanoven na
28.4.2012, sběr kovového odpadu (zajistí hasiči) dne 21.4.2012
-informace o konání závodů psích spřežení
v RS chata Pod Věží
-informace o pochůzce s pracovníkem TSMO
a.s. p.Čechem ve věci nacenění opravných
prací na komunikacích v MČ Radíkov k realizaci v r.2012
-dotaz na výsledek posudku ve věci kvality
asfaltového povrchu na opravených komunikacích (akce Malinovského)
Plán jednání KMČ v roce 2012
16. dubna
19,00 hod.
21. května
19,00 hod.
18. června
19,00 hod.
16. července
19,00 hod.
20. srpna
19,00 hod.
17. září
19,00 hod.
15. října
19,00 hod.
19. listopadu
19,00 hod.
17. prosince
19,00 hod.
Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu. J e d nání je v úvodní části veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a na stránkách www.olomouc.eu/radikov
/zv/
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JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY – PŘÍLEŽITOST K ÚKLIDU NEPOTŘEBNÝCH
VĚCÍ Z DOMÁCNOSTÍ A ZAHRAD
V sobotu dne 21. dubna 2012 zajistí místní SDH Olomouc – Radíkov sběr železného šrotu.
Hasiči žádají občany, chataře a chalupáře, aby železný šrot připravili u svých branek až v sobotu ráno.
Svoz bude prováděn v době od 9:00 hod. do cca 12: 00 hod. Hasiči vám těžší kusy pomohou vynést
z vašich nemovitostí.
Následující víkend dne 28. dubna
2012 proběhne v městské části
Radíkov
jarní
sběrová
sobota
organizovaná odborem ŽP Magistrátu
v úzké součinnosti s TSMO a.s.
Kontejnery
budou
přistaveny
na
parkovišti za točnou autobusů v době od
8:00 hod. do 13:00 hod. Nepotřebné věci
včetně
objemnějšího
komunálního
odpadu, elektrospotřebičů, nebezpečného odpadu si do kontejnerů dle pokynů
pracovníků TSMO musí občané odložit
sami.
Upozorňujeme, že odpad se
nesmí na parkoviště ukládat předem.
Bude možno odevzdat i objemný
bioodpad a nepotřebné ošacení určené
k dalšímu využití pro potřebné.
TSMO a.s. upozorňují, že nelze odevzdávat stavební suť.
K problematice sběru upotřebeného textilu KMČ sděluje: Z důvodů ekonomických (malé využití
trvale přistaveného kontejneru – ověřeno pilotně v MČ Nedvězí) nebude i přes příslib kontejner
v Radíkově a dalších okrajových částech města trvale umístěn. Bude přistavován v rámci jarních a
podzimních sběrových sobot. Jinak lze použitý textil odevzdat na sběrových dvorech v Neředíně za
krematoriem a v Hodolanech – ul. Chelčického. Textil lze odložit i do kontejneru např. na Selském
náměstí, nebo rádi vám věci vezmou na sběrnách Charity např. ul. Praskova nebo Rooseveltova.
/sw,zv/

ÚČASTNÍCI RADÍKOVSKÉ PATNÁCTKY SI UŽILI ZIMNÍHO POČASÍ, MAŠERŮM
V BŘEZNU BYLO DOCELA TEPLO…
V sobotu 18.02.2012 se uskutečnil na tradiční trati v okolí Radíkova závod Ligy olomouckých stovkařů, již 10. Radíkovská patnáctka
jako Memoriál ing. Ivana Cahela,
(pořadatel IRICO Olomouc). Tentokráte byl závod na dostatečné vrstvě
sněhu, zimní idylka se sluníčkem.
Délka tratě: 15,6 km pro muže, 7,8
km pro ženy a muže starších ročníků.
Na startu bylo celkem 77 účastníků.
Něco málo z výsledků závodu:
Kategorie: Ženy F
1. Esentierová Adéla 1988 Balát Extreme-team
Ostrava 0:34:26
Kategorie: Ženy G
1. Kamínková Petra 1973 AK Olomouc
0:35:14
Kategorie: Ženy H
1. Hynštová Marie 1957 AHA Vyškov 0:37:35
Kategorie Muži:
1. Pelíšek David 1990 FORTEX Moravský
Beroun 0:59:17
2. Vymazal Petr 1975 SK SALIX Grymov 0:59:21
3. Horák Ondřej 1975 FORTEX Moravský Beroun 0:59:26

Pořadatelé děkují všem, kteří pomohli závod organizačně zajistit.
/zv/
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Informace od Hanáckého mushers clubu:
Požádali
jsme
ředitelku závodu paní
Renatu Mackovou o
několik
základních
informací: Pořadatelem
závodu psích spřežení
v Olo-mouci – Radíkově, který se konal ve
dnech 24. - 25.3.2012
byl Hanácký mushers
club. Akce se zúčastnilo
82 závod-níků. Závodníci absol-vovali 4 délky
tratí Sprint o délce 3 998
m v kategoriích: A (6-8
psů), BKJM (kolo+pes
muži), BKJW(kolo+pes
ženy), C (2-4 psi ve
spřežení)
otevřená
kategorie - všechna
plemena, C2 (2-4 psi
severských plemen s
PP¨), CCM - canicross muži (běžec+pes), CCW canicross ženy (běžkyně +pes), SCO1 +SCO2 (koloběžka +1-2 psi),Jun (junioři - děti mezi 10-16lety ) běžci na 1 500m, děti 300m dlouhá trať pro nejmenší, Midovou trať o délce 10 400m absolvovali kategorie MU /MU1-(6-8-10 psů ve spřežení) , MB
(3-6 psů ve spřežení), MBKJ (kolo+pes), MSC2 (koloběžka +pes).
Nejvzdálenějším účastníkem p. Erik Copko a Horňáková Petra (SK Bratislava) dále členové MK JIČÍN,
MK SAMOTA z jižních i severních Čech.
Více fotografií, které dokladují pohodovou atmosféru závodu, který je mezi účastníky stále více ceněn,
naj-dete na fotogalerie : http://kolpatr.rajce.idnes.cz/Radikov_jaro_2012
http://pefo.rajce.idnes.cz/Sprint_pod_vezi_Radikov_-_Jaro_2012
Přikládám i jedno z mnoha kladných vyjádření v diskuzi na "mushingu" jen pro obrázek ze strany
účastníků - citace:
„Děkuji celé rodině Mackových za krásný víkend a skvělou organizaci závodu, byla to nádherná a
důstojná tečka za sezónou, taktéž děkuji za štědré ceny, které člověk nenajde často ani na republikových závodech. Perfektní závody jako vždy v Radíkově. Poděkování všem co se na závodu podíleli.
Občerstvovačka na MIDu umístěna na ideálním místě“. Pár fotek na rajčeti:
http://kolpatr.rajce.idnes.cz/Radikov_jaro_2012
Za balík informací p. Mackové moc děkujeme.
/rm,zv/
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POČASÍ
Únor 2012
o
Průměrná teplota byla - 5,3 C, od dlouhodobého normálu odchylka
o
o
o
4,4 C. Nejnižší teplota byla 3.2. ráno – 18,1 C. Maximální teplota + 10 C
byla 29.2. Tato zima přinesla i sníh a navíc nastal zajímavý jev – v okolí
Radíkova se dalo jezdit na běžkách a těsně pod Sv. Kopečkem už bylo ”sucho”. Souvislá sněhová pokrývka vydržela 21 dní. Jasných dnů bylo 5, zatažených 10, srážkových 12, s mlhou 6 a s inverzemi 6, mrazových 9 a ledových 12. Se silným větrem 3. Ve znamení velkých mrazů se nesla hlavně
první polovina měsíce, kdy meteorologové zaznamenali i nejstudenější noc
letošního roku. Byla to noc na pondělí 6. února, kdy na stanici Kvilda - Perla
po ránu naměřili 39,4 stupně pod nulou.
o
o
o
Extrémní teploty: maximální 15,1 C - 2.2.2002, 16,8 C - 8.2.1990, 17,9 C
o
o
24.2.2008, minimální – 26,2 C 28.2.1785, - 27,1 C - 11.2.1829. Sluníčko
na začátku února vycházelo 7:34 hod. a zapadlo 16:53 hod., na konci měsíce vycházelo v 6:45 hod. a zapadalo 17:41 hod. Stručně řečeno - den se
prodlužuje asi o 4 minuty denně.
Zkáza Tokia
Japonští vědci
přišli s mrazivou
předpovědí. Pravděpodobnost, že
metropoli Tokio do
roku 2016 zasáhne silné zemětřesení, je podle
nejnovější studie
70 procent. Naznačují to série
drobných otřesů,
které vědci pozorují po ničivém
zemětřesení z loňského března.
Vědci z ústavu pro výzkum zemětřesení Tokijské univerzity své
propočty zveřejnili v pondělí 23. ledna. Podle studie existuje sedmdesátiprocentní pravděpodobnost, že oblast Kanto s Tokiem zasáhne dlouho
obávané "velké zemětřesení" už letos či v příštích čtyřech letech.
Poslední velké zemětřesení, které Tokio zasáhlo, bylo v září 1923, kdy otřesy v okolí měst Jokohama a Tokio o síle 7,9 stupně a následné záplavy pohřbily 143 tisíc lidí (podle neoficiálních zpráv si
katastrofa vyžádala 300 tisíc obětí).Velká zemětřesení podle vědců přicházejí úměrně počtu malých
otřesů o síle tří až pěti stupňů v dané oblasti.
Vědci na základě pozorování japonského meteorologického úřadu uvedli, že v oblasti japonské
metropole se počet zemětřesení slabších než šest stupňů od 11. března loňského roku zvýšil více než
pětinásobně. Od 11. března do konce roku 2011 bylo v Japonsku celkem 577 zemětřesení o síle pěti
stupňů či více. To je čtyřnásobek průměrného ročního počtu z let 1996 až 2005.
Nejnovější předpověď neušla pozornosti obyvatel země vycházejícího slunce. Japonci vnímají
velké zemětřesení jako trvalou hrozbu a nejnovější výpočty považují za varování, že se musí na další
velkou katastrofu připravit.
Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/tokio
/jb/

Víte, že . . . .
……….dne 15.2.2012 došlo k poruše na vodovodním řadu ul. Malinovského v místě napojení
přípojky na RD. Prudce vytékající voda směřovala ze svahu chodníku na soukromé pozemky
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a částečně zatekla do sklepa RD. Porucha
byla naštěstí v chodníku (zámková dlažba) a
tak v současné době je již chodník opraven.
KMČ obdržela dodatečné povolení zvláštního
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užívání komunikace – povolení rozkopávky.
…… v období končící zimy byla na základě
požadavku KMČ provedena zimní údržba veřejné zeleně. Všechny požadavky KMČ byly
posouzeny odborníky a provedeny včas…..
…… provedla urgenci požadovaných úprav
dopravního značení v městské části Radíkov.
Očekáváme, že úpravy budou v letošním roce
provedeny…..
…… ve 12. týdnu obdržela KMČ nacenění
požadovaných prací na úpravě krajnice komunikace ul. Na Pevnůstce a to v částce
310 000,- Kč a dále práce na doplnění obrubníků na konci ul. Dolanská v ceně 52 000,- Kč,
čímž dojde k zabránění natékání vody na soukromý pozemek. Na základě těchto údajů
předpokládá KMČ na jednání v 04/2012 schválení rozpočtu …..
……. celé okolí kolem komunikace mezi Radíkovem a Sv.Kopečkem bylo po obou stranách
poseto množstvím odpadků v obou příkopech.
Úklid vyhozených plastových lahví (dokonce
celý pytel) v úseku od Radíkova na „vršinu“
zabezpečil p.Fico, místní pracovník TSMO a.s.
v Radíkově. O úklid parkoviště na straně od
Sv.Kopečka požádala KMČ Radíkov cestou
hlášení závad na TSMO a.s. Nutno pochválit,
že do 4 dnů byl úklid proveden a v pondělí
26.3. stály připravené k odvozu 3 pytle plné

odpadků. Kontejnerových stání na vytříděný
odpad je v Radíkově dostatek, poslední při
odjezdu z Radíkova není nikdy přeplněný a tak
se slušní lidé opravdu diví …..

……dle sdělení České pošty s.p. se od
1.4.2012 v Radíkově ruší mobilní poštovní
služby u poštovní schránky (zastávka
MHD), kde bylo možno vyřídit s doručovatelkou např. podání peněz apod.
Schránka zůstává a bude vybírána dál ….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Hana
Třísková, PaedDr. Vlasta Zvěřinová, Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk
Pospíšil, Antonína Smrktová, Věra Machková
Květen: Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Ing. Miroslav Rešl, Zdeňka
Bahníková, Olga Titzová, Petr Malík
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová,
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.
Někteří z radíkovských občanů v letošním roce oslaví významná kulatá jubilea a to 70 roků (jeden), tři občané 75
roků, tři občané 80 roků a dva občané 85. roků.
/zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce upravuje svůj provozní režim takto:
Úředním dnem je vždy středa
odpoledne 13:00 – 17:00 hod. Kontaktní pracovník
Bc. Jakub Pešata
Provádí se ověřování listin. Během měsíce dubna a
května 2012 budou opětovně vybírány poplatky za koRadíkovský informační zpravodaj 2/2012
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munální odpad pro rok 2012, následně i poplatky ze psů. Složenky nutno vzít s sebou.
1) Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze : St 13:00 – 17:00 hod.

2) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně.
3) K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dochází v Radíkově
od průběhu dubna 2012. Mimořádně až v sobotu 14. dubna z důvodů pondělí velikonočního. V
dalším období pak bude svoz již pravidelně v pátek každý lichý týden.

4) Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit z míst určených na ulici Na Suchých loukách, U
Skalky, Náprstkova - Zahrádky, Přehradní (u hráze a u lesa) bude obnoven dnem 2. dubna 2012 a
to vždy v pondělí (vyjma 9.4. – přesun na 10.4.). Na určená místa ukládejte běžný komunální odpad v igelitových pytlích a to nejlépe v neděli při odjezdu z chat. Upozorňujeme, že na tato místa se
nesmí ukládat bioodpad, objemný komunální odpad, elektrospotřebiče apod. Svoz bude ukončen
dne 29.10.2012.
5) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
I v jarním období čtenáře pěkná kniha na lavičce na sluníčku zajisté potěší. 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.
6) Radíkovské hody: Letošní hodová mše v bazilice na Sv. Kopečku bude v neděli 22.4.2012 v 9:00
hod. Na mši svatou jsou zváni všichni občané Radíkova.
/zv/

Městská policie je tu pro vás:
Teplé počasí láká ke sportu a hrám
Teplé a slunečné počasí láká sportovně založené lidi k projížďkám na kole a děti zase
k venkovním hrám, při nichž se často nevědomky dostávají až do vozovky, kde jim
hrozí smrtelné nebezpečí možného střetu s projíždějícími vozidly. Jakým způsobem
tato rizika co nejvíce omezit, nalezneme v další části tohoto článku.
Kolečkové brusle
Z pohledu zákona je osoba jedoucí na kolečkových bruslích chodcem. Z tohoto
důvodu se bruslař musí pohybovat po chodníku. V místech, kde místní komunikace
není vybavena chodníkem musí se pohybovat u levé krajnice vozovky jako chodec. Tam, kde jsou pro cyklisty
vybudovány stezky nebo jiné vyhrazené jízdní pruhy, mohou je bruslaři bez obav využívat, ovšem za předpokladu respektování a dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Při pohybu po chodníku nebo stezce pro chodce se musí bruslař chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval ostatní chodce.
Bruslaři smějí jet nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, nebo při zvýšeném provozu smí jet pouze za
sebou.
Jízdní kolo
Po zimním období je nutno přednostně zkontrolovat, zda jízdní kolo odpovídá technickým podmínkám.
Jedná se zejména o dostatečné utažení všech matic a šroubů u kol, kvalita vzorku pneumatik, jejich nahuštění,
stav a funkčnost brzd, dále prověření funkčnosti osvětlení, čistoty odrazek. Neméně důležité je rovněž zkontrolování napnutí řetězu včetně jeho promazání..
Dítě do 18 let musí být při jízdě na pozemních komunikacích vybaveno cyklistickou přilbou.
Zásada „vidět a být viděn“ je mnohdy podceňována, ale dlouholeté zkušenosti ukázaly, že vhodné oblečení
v pestrých a jasných barevných odstínech s maximálním využitím fluorescenčních a reflexních doplňků mnohokrát zvýší viditelnost cyklisty.
Je důležité, aby rodiče poučili své dítě, jaká nebezpečí mohou nastat při jízdě na jízdním kole. Před vlastní jízdou
je vhodné se předem domluvit, kdo v jakém pořadí pojede. Doporučujeme, aby dítě jelo vždy před rodičem,
který má tím přehled o jeho pohybu na pozemní komunikaci a rovněž možnost zasáhnout v případě vzniku krizové situace.
Jestliže je v blízkosti vozovky „stezka pro cyklisty“, je cyklista povinen tuto stezku užít.
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Povinné vybavení jízdního kola:
1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
5. oranžové odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řidítek
7. zakončení ovládacích páček (brzdy měniče
převodu) musí být obaleny materiálem
pohlcujícím energii
8. matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo
rychloupínací, musí být zavřené
Vybavení za snížené viditelnosti:
9. vpředu světlometem bílé barvy
10. vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy
11. napájení proudu (dynamo, baterie) zajišťující
svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny
Je-li kolo vybaveno sedátkem 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 nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě, ani k
ohrožení bezpečnosti jízdy,
- sedátko musí být pevně připevněno k rámu jízdního kola.
Doplňkové vybavení jízdního kola:
- je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě
připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
Do povinné výbavy jízdního kola již nepatří:
- blatníky, které však dokáží ochránit obličej i oděv před blátem, jinými nečistotami, popř. kamínky,
- zvonek je městskou policií nadále doporučován s ohledem na možnost upozornění na hrozící střet nebo jiné
nebezpečí.
- kryt řetězu
Řidič motorového vozidla
Řidič je povinen dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem. V případě, že řidič vidí dítě v blízkosti vozovky
nebo ve vozovce, měl by jednat s vědomím, že dítě o jeho přítomnosti neví. Nesmí za žádných okolností spoléhat na skutečnost, že dítě vozidlo registruje a že na něj zareaguje. Dítě, které utíká za míčem a je v zápalu hry,
vnímá pouze tento míč a okolí téměř nevnímá.
Cyklista, který jede na jízdním kole, má občas problém s udržením přímého směru jízdy s ohledem na stav vozovky. Proto je doporučeno v takovém případě zpomalit tak, aby bylo možno zajistit jeho bezpečné předjetí,
s dostatečnou stranovou rezervou při objíždění.
Právní normy užité v článku:
Vybavení jízdního kola upravuje „Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ č. 341/2002 Sb. V příloze č. 13 této vyhlášky jsou přesně
specifikovány technické požadavky na jízdní kola.
Zákon o silničním provozu 411/2005 Sb. platný od 1. července 2006 nařizuje povinné nošení přileb na pozemních komunikacích pro cyklisty do 18 let. (dříve do 15 let)
Jízdu na jízdním kole a bruslařů upravuje v §53, §57, §58 a další § „Zákona o provozu na pozemních komunikacích“ č.
361/2000 Sb. Povinnosti řidiče motorového vozidla upravuje „Zákon o provozu na pozemních komunikacích“.
Jiří Čermák
tiskový 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 konečně jsme se dočkali. Je tu opravdové jaro, které
letos bylo zvlášť očekávané. Začali jsme kulturními zážitky. V
měsíci březnu jsme navštívili hned dvě výstavy. Ta první byla ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci a týkala se ženských doplňků
z dřívějších dob, zvláště z období 1. poloviny 20. století. Byla to
nevšední elegance našich žen. Mnohé doplňky se vyráběly ručně
(pletení, háčkování, vyšívání). Jen vějíře byly asi pro zámožnější.
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Další středu následovalo
oblíbené filmové odpoledne s
pásmem krátkých filmů. Zase
to bylo zajímavé i veselé, to
když se na plátně poznáváme. O týden později jsme
byli na plánované výstavě o
času ve Šternberku. Byla
zahájena magickým datem
11.11.2011 v 11 hod. 11
minut. Tenkrát tam ovšem
byla spousta lidí i cizích
návštěv. My návštěvnice vše
prohlédly v klidu a nestačily
se divit nad uspořádáním „O
času,
který
se
nám
nedostává.“
Výstavu
můžeme doporučit všem, je
velmi poutavá a poučná.

Na výletech radíkovského Klubu seniorů vládne pohoda a úsměv….

Teď budeme plánovat i vycházky po okolí, protože náš rajón se velmi lepší. O tom vybudeme informovat příště. Hezké jarní dny nejen seniorům, ale i všem občanům přeje náš Klub seniorů
z Olomouce – Radíkova.
/ar, fp/

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (bavili jsme se na plese, po plese zkonzumovali selátko,
proběhlo jednání výboru SDH, připravujeme oslavy 120 let SDH Ol. – Radíkov).
• V pátek 16. března 2012 proběhlo jednání výboru místního SDH.
Výbor řešil převážně přípravy oslav 120 let založení SDH Radíkov, Netradiční hasičskou soutěž, rozhodovalo se
o upomínkových předmětech, řešily se detaily ve věci zajištění stanu, vlastní program oslav, forma ocenění
členů za dlouholetou práci ve sboru apod.
• Fotosoutěž pro dospělé

„ TO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI – PERLY DOMÁCÍCH ARCHÍVŮ“

Pravidla soutěže :
- Trvání soutěže – soutěž je od 1. března - 31. května 2012 – termín pro odevzdání fotografií.
- Účastnit se může kdokoli od 18 let, kdo vlastní fotku s hasičskou tématikou týkající se našeho sboru,
která ještě nebyla veřejně publikována.
- Fotka musí být z hasičského života – schůze, ples, soutěže, oslavy, dětský den, cvičení …
- Fotku v papírové podobě předejte Aleši Morbitzerovi – nejlépe v podepsané obálce.
- Fotku v elektronické podobě pošlete na email : sdh-radikov@volny.cz
- Všechny snímky vystavíme a nejlepší odměníme věcnou cenou v rámci oslav.
- Zapůjčené originály vrátíme !!!
Výtvarná soutěž pro děti „HASIČI OČIMA NAŠICH DĚTÍ“
Pravidla soutěže :
- Trvání soutěže – soutěž je od 1. března - 31. května 2012 – termín pro odevzdání výtvarných prací.
- Účastnit se mohou všechny děti do 18 let z Radíkova nebo jejichž rodiče mají vztah k Radíkovu.
- Jakoukoliv výtvarnou technikou znázorněte „ jak vidíte hasiče „ – požár, ples, soutěže, oslavy, dětský
den, cvičení …
- Soutěžní dílo předejte Aleši Morbitzerovi – podepsané na zadní straně a věk dítěte.
- Všechna soutěžní díla vystavíme a nejlepší odměníme věcnou cenou v rámci oslav.
- Všechna díla vrátíme !!!
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• Postřehy z hasičského bálu 18.2.2012 ve zkratce:
- vyzdobený sál, vstupné 50 Kč, vstup
pouze ve společenském oděvu
- cca 68 platících návštěvníků, což
odpovídá cca 80 % kapacity sálu,
přišlo hodně mladých, velmi příjemná
atmosféra
- k tanci i poslechu hrála skupina
MELODIK ze Šternberka, tentokráte
ve dvou, návrat po čtyřech letech,
tančilo se vydatně, proběhl i klasický
"vláček"
- pořadatelé i letos připravili pro zpestření přestávek 3 netradiční soutěže:
motání hadice na rychlost, oblečení
hasiče pro zásah jednoruč v páru a

protažení vajíčka nohavicemi poslepu
- opět bohatá tombola, 20 cen a ceny
útěchy, prodej losů úspěšný. Cca polovinu cen tradičně vyhrála rodina Hudcova, k vidění byly i situace, kdy Lenka Hudcová táhla los, Pavel Hudec
bral výhru :-). První cenu převzal Jarda
Kovačík - tradiční uzené sele.
- bohužel alkoholový a jídelní apetit
návštěvníků neodhadl provozovatel
hospody, kamarád Eda.
Což o to, obsluha byla perfektní a když
pění pivo, je třeba chvíli vyčkat,
nicméně nápor konzumentů alkoholu
rychle zlikvidoval připravené zásoby
destilátů, oblíbené značky docházely jedna po druhé a tak se k baru nakonec chodilo se slovy "co ti tam vůbec
zbylo", až si nakonec musel člověk dát i to, co by téměř nikdy nepožil.
Naopak příjemně překvapil provozovatel hospody s nabídkou vína, i když jen na chvíli. Kvalitní bílé víno
s přívlastkem, pozdní sběr, to příjemně zaskočilo všechny přítomné milovníky vína. Ti znalejší skoupili obratem
víno tzv. "do zásoby", a tak kdo do desáté zaváhal, musel vzít zavděk klasickým "stolovým" - mix hroznů a
řepného cukru z celé EU.
O jídle na plese nemůže být řeči. Klasika - brambůrky, tyčinky, arašídy a 4 volné porce guláše. Někteří přítomní
podpořili chuťový apetit vlastními zásobami, tady je třeba pro příští rok zapracovat na zlepšení.
- tančilo se do třetí hodiny ranní, pak se přítomní začali postupně, ale velmi pomalu vytrácet ze sálu........
Dle názoru autora se ples povedl a jistě si své příznivce uchová i pro další budoucí ročníky.
fotky na webu: ivos85.rajce.idnes.cz/Ples_SDH_Radikov
http://zblina.rajce.idnes.cz/Hasicsky_ples_Radikov_18.2.2012/
• Co plánují hasiči ještě v letošním roce (něco ještě s otazníkem ??)
21. duben 2012
Sběrová sobota
1. květen 2012
Stavění májky ?
12. května 2012
1. hasičská soutěž - okrskové kolo
2. června 2012
Nohejbalový turnaj
23. - 24.června 2012
6. ročník soutěže v Netradičním požárním útoku v Radíkově
28. - 29. července 2012
Pohár starosty SDH v Kobylí ?
Srpen
ŽENATÍ : SVOBODNÍ – fotbálek o sud piva ?
Cvičení na raftu – sjíždění Váhu ( Slovensko ) ?
1 .- 2. září 2012
Oslavy 120 let trvání SDH v Olomouci - Radíkově
Září
Zájezd – Poprvé na sever Moravy (Pivovar Radegast a Hasičské muzeum)
Ostrava – Přívoz )
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Říjen
Říjen
Listopad
1. prosinec 2012
22. prosinec 2012

Sběrová sobota
Drakiáda a burčákový košt
společné cvičení sborů MmOL
Mikulášská nadílka
Valná hromada za rok 2012

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/pb, čp, km,upravil zv/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás
k nákupům

zve

Jaro s obdobím Velikonoc je tady. Do Radíkova na své
chaty a chalupy se vracejí chalupáři, kteří přijíždějí na
víkendy a nebo se v Radíkově na teplejší část roku zabydlí. V naší prodejně vždy dobře nakoupíte nejen na běžné víkendy, ale i na Velikonoce. V prodejně
najdete vše, co potřebujete i na oslavy svátků jara. Čas i náklady na cestu do Olomouce šetří vaši
kapsu. Naše prodejna HRUŠKA v Radíkově je dostatečně zásobena k tomu, aby jste si zde zajistili
vše potřebné.
Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově.
/zv/

Velikonoce doprovází navíc různé místní zvyky a tradice.
Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel Konrád Waldhauser,
žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý
se prý šlehali manželé a milenci, ospalci i lenivci se
časně zrána házeli do vody nebo alespoň polévali,
aby se probrali.
Klasickým zvykem je pomlázka. V našich končinách má několik názvů: například koleda, mrskut,
žíla, šlehačka, mrskačka, korbáč, metla, švihačka a
jiné. Jak pravily staré zvyky, musel si ji uplést každý
malý kluk. Dokonce se mužské osazenstvo v pletení
pomlázek předhánělo a soutěžilo. Tradiční pomlázka
se plete obvykle ze tří, osmi, devíti, nebo šestnácti
prutů. Pomlázky mohly být různě dlouhé, dokonce i
čtyři metry a byly upleteny až z šedesáti prutů. Podle
tradice se pomlázka měla plést na Bílou sobotu, v
tento den se měla zdobit i velikonoční vajíčka. Každá pomlázka byla ozdobena mašlemi. I tyto mašle jsou starodávným zvykem. Původně měly sloužit k tomu, aby
dívky tímto způsobem daly chlapcům znamení, zda u nich mají nějakou šanci. Červená mašle měla značit náklonnost a lásku, modrá zase naději, žlutá odmítnutí a zelená sympatii a oblibu. Tyto mašle chlapci u dívek sbírali, kdo měl nejvíce červených, byl označen za nejlepšího koledníka.
O velikonočním pondělí vstávali, chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali
děvčata, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví
mladého proutku. Svobodná děvčata jim za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy koledníci
vyšlehali proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domů sousedů, s nimiž nebyli zadobře.
Také hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila a ovocné stromky, aby se probudily
ze zimního spánku k další úrodě.
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Taková velikonoční vajíčka byla symbolem nového a dlouhého života a
zdraví. Nikdo však přesně zcela neví, k čemu mají vajíčka hlavně sloužit.
Všichni víme, že se dávají chlapcům za pomlázku, a to buď vyfoukaná a
různě zdobená, nebo obarvená a uvařená. Vajíčka v domácnosti se vždycky
hodí a zejména užijí. Lidé se mohli během svého postního období vajíčky
dokrmovat. Zároveň jsou však vajíčka plná bílkovin a tudíž i zdravá a proto
se možná po zimě takto vajíčka hojně využívala.

Velikonoční pro kluky….
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.
Velikonoční výzdoba předzahrádek….
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