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

Majitelé domů dokáţí velice pěkně
vyzdobit své předzahrádky a domy.
Stává se to pomalu ale jistě tradicí a
je to velice milé vítání svátků jara Velikonoc
Letos jiţ nachystaná vyzdobená
okna posypal sníh

Vpravo:
Takto si děvčata z druţstva Mladých
hasičů nazdobily okna u
klubovny
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
29.1.2013 - 75. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-prodej domů
-veřejná zakázka
č.12115, křiţovatka
Tovární – Rolsberská,
oprava SSZ
-rozpočtové změny
2013
-PZ Šlechtitelů
-radnice, úpravy střechy
-hodnocení práce ředitelů škol
-smlouvy s obcemi na zajištění dopravní obsluţnosti
-prevence kriminality
-návrh na poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl
pro oblast sociálních sluţeb
-změny v KMČ
-organizační změny na odboru investic
12.2.2013 – 76. RMO
-majetkoprávní záleţitosti (nevyhovuje poţadavku na pronájem části plochy č. p. 284 kú.
Radíkov u Olomouce (25 Kč/m2/rok)
-veřejná zakázka Morový sloup Dolní náměstí
(oprava)
-Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu
sázkových her, loterií a jiných podobných her
-rozpočtové změny 2013
-Aquapark, valná hromada
-Rozárium, obnova - I. etapa
-Mlýnský potok, jez u sokolovny
-Dolní náměstí, rekonstrukce
-rozvoj výstaviště FLORA
-mosty, lávky, podchody
-cyklodoprava
-granty v oblasti cestovního ruchu, kultury,
sportu
-Bezbariérová Olomouc
-zpráva o osobách bez domova
-pojmenování ulic
-organizační změny odboru dopravy
20.2.2013 – 77. RMO
-rekonstrukce Oranţerie
-veřejná zakázka „Tramvajová trať Nové Sady,
část B“, zadání, námitka
-jmenování člena statutárního orgánu TSMO
a.s. – RNDr. Kosatík
-výstavba výškového domu v lokalitě Šantovka, ţádost občanů
26.2.2013 – 78. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
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-zakázka Novosadský dvůr, rekonstrukce komunikace
-vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek
-rozpočtové změny 2013
-petice obyvatel v lokalitě Neředínská
-parkoviště ZOO Svatý Kopeček
-Mlýnský potok, jez
-Dolní náměstí
-předzahrádky
-ţelezniční nadchod, Varšavské náměstí
-zpřístupnění kostelů, kaplí v turistické sezoně
25.2.2013 – 18. ZMO
-kontrola usnesení ZMO
-rozpočtové změny r. 2012
-rozpočtové změny r. 2013, finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012
-Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu
sázkových her, loterií a jiných podobných her
-ul. Luční, rekonstrukce inţenýrských sítí
-prevence kriminality
-komunitní plán sociálních sluţeb
-delegování zástupce na valnou hromadu SK
Sigma Olomouc a.s.
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
Únor 2013 (18.2.)
-kontrola
plnění
úkolů
z jednání KMČ 01/2013
-došlá a odeslaná pošta
-poţadavek KMČ na ponechání i podzimních sběrových
sobot
-vyjádření KMČ k dotazu MMOl (bezdomovci)
-doplnění náplně rozpočtu KMČ na rok 2013,
odsouhlasení
-vyjádření KMČ k doplnění herních prvků na
místní minihřiště pro naše nejmenší
-diskuse k návrhu nového územního plánu
Olomouc, vydiskutované návrhy budou písemně uplatněny v termínu do 12.3.2013
-jednání zástupce KMČ s odborem dopravy ve
věci ořezu větví (komunikace Radíkov-Sv.
Kopeček)
-urgence dopravního značení
-technické řešení opravy místní rozhlasové
ústředny
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Březen 2013 ( 18.3.)
-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 02/2013
-příprava Zpravodaje č.2/2013
-problematika
pronájmu
nebo
prodeje
pozemků města v kú. Radíkov u Olomouce –
doporučení KMČ k ţádostem občanů, chatařů,
nutná konzultace na majetkoprávním odboru
magistrátu
-řešení dopravního značení (poţadavek z r.
2012 – urgence realizace)
-kladné hodnocení obnovení zvyku „jedličky“
na Smrtnou neděli
-zpřesnění opravných prací na komunikacích,
místní šetření a nacenění

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

Poznámka: Termín můţe být operativně
změněn z důvodu zaneprázdnění členů v
daném termínu. Jednání 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

Plán jednání KMČ v roce 2013

/zv/

VYUŢIJTE JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY A ODLOŢTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI….
I v letošním roce provedou v sobotu
20.dubna 2013 místní hasiči svoz ţelezného
šrotu a to v době od 9 hod do cca 12 hod.
Nachystejte kovový odpad aţ v sobotu před
svozem. Těţší kusy vám hasiči pomohou
vynést. Kontejner bude připraven na parkovišti za točnou autobusů na ulici Pujmanové.
V následujícím týdnu budou v sobotu 27.
dubna přistavovány v době od 8 hodin aţ do
13 hodin kontejnery TSMO a.s. Kam odpad
odloţit, vám poradí pracovníci TSMO a.s.
Dbejte jejich pokynů. Lze odloţit objemný
komunální odpad, objemný bioodpad, vyřazené elektrospotřebiče, nebezpečný odpad
apod. Při sběrových sobotách nelze dávat
do kontejneru stavební odpad, který je nutné
dovést za úplatu na sběrové dvory ve městě
Olomouci.
S dostatečným
předstihem
sdělujeme
všem
občanům,
ţe
v letošním
roce
budou
(s ohledem na výši přidělených finančních prostředků) organizovány pouze jarní sběrové soboty 2013.
Doporučujeme proto všem občanům v maximální míře vyuţít jednotlivé termíny jarních sběrových sobot.

BIOODPAD - svoz bude zahájen ve 14-ti denním reţimu dnem 15.3.2013 a bude
probíhat kaţdý lichý pátek.
Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit začne 2.4., dále kaţdé pondělí.
Sběrové soboty
Podrobnosti byly zveřejněny v Radíkovském informačním zpravodaji č.1/2013
Více informací týkající se sběrových sobot, sběrových dvorů, separovaného sběru a odpadového hospodářství obecně vám rádi podáme na odboru ţivotního prostředí, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Ing.
Karel Dreiseitl 588 488 332, karel.dreiseitl@olomouc.eu.
/zv/

JEDOVÁ ČILI SAUBERG
Proč Jedová ?.... je nejvyšší horou bývalého olomouckého okresu, máme to na i pěšky cca 7 km ( stejně tak
zpět do Radíkova). Můžeme všem doporučit tradiční novoroční výstup na Jedovou. Super výlet po Silvestru na
odlehčení žaludku a docela dobré sportovní vykročení do začínajícího nového roku….
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Hora s názvem Jedová nad obcí Pohořany vysoká 633 metrů a vyčnívající jako suk z
prkna na náhorní plošině Nízkého Jeseníku je podle svého tvaru nápadná zdaleka. Rozeznáme
ji uţ od Plumlova, stejně jako přijíţdíme-li na Hanou od Zábřeha, či Přerova nebo Hranic. Pohled opačným směrem stojí také za to. Rozhled sahá od Hostýnských vrchů přes Kosíř a Hornomoravský úval ohraničený Drahanskou vrchovinou aţ k Hrubému Jeseníku, je moţné vidět i
Praděd. V současné době je ale přímý výhled z Jedové omezen vzrostlými smrky.
Donedávna jsem byl přesvědčen, ţe Jedová je vyhaslá sopka. Napovídalo tomu i jedno místo na jejím
úbočí, kde je malá jeskyňka a v zimě je kolem roztátý sníh i kdyţ silně mrzne. Ale není tomu tak. Je
tvořená sedimenty jemnozrnných drob aţ prachovců a převaţují břidlice. Po úbočí vede stará cesta z
Olomouce do Opavy s bývalou formanskou hospodou zvanou Horní Bouda. Není divu, ţe se na úbočí
s dalekými rozhledy setkávají turistické cesty čtyř barev a ţe na vrcholu stávala rozhledna.
Na historických a soudobých mapách nalézáme u této kóty různé údaje o nadmořské výšce, od 633
po 634 metrů. Tento rozdíl mohl být dán změnou výchozího bodu měření nadmořské výšky. V Rakousku-Uhersku a později v Československu byl aţ do roku 1955 pouţíván tzv. výškový systém jadranský, jehoţ bod nula tvořila střední hladina Jaderského moře v Terstu, která je proti baltskému systému, pouţívanému dnes, bezmála o půl metru výše.
Historie rozhledny
Rozhlednu postavili čeští turisté roku 1932 na území s německy mluvícím obyvatelstvem poté, co sem přivedli červenou
turistickou značku od Sv. Kopečka (roku 1930 zde ţilo 579
občanů německé a 21 občanů české národnosti). Do té doby
vedla do Pohořan jen tradiční ţlutá značka německých turistů z
Hluboček a cesta z Hrubé Vody. Česká konkurence prý nebyla
vítána, byť pět místních hostinských se na věc asi dívalo jinak.
Obě značky jsou vyuţívány dodnes.
Rozhledna byla sezónně v provozu aţ do záboru pohraničí.
Počátkem léta píše její český správce, pan Ignác Procházka z
Pohořan v dopise z června 1938 na olomoucký sekretariát
KČT, ţe pro špatný technický stav (hniloba) a nebezpečí úrazu
rozhlednu, v letní sezóně neotevře. Uváţíme-li, jak solidně se
za první republiky stavělo, lze těţko uvěřit, ţe by uţ po šesti
letech došlo k takové degradaci kvalitního dřeva.
Důvod byl totiţ jen zástupný, ve skutečnosti byl pan Procházka
vydírán Henleinovci, jejichţ cílem bylo vytlačit český ţivel ze
své obce. Tento správce pracoval v hřebíkárně u drátotahu a
jako správce rozhledny si přivydělával prodejem sladkostí.
Podle poválečných svědectví německých obyvatel Pohořan se
věţ záhy stala pozorovatelnou německého válečného letectva. Pro tyto účely zbudovala luftwaffe u
paty věţe dřevěný barák, který slouţil jako zázemí hlídkujícím vojákům. Nepřetrţitá sluţba byla totiţ
konána celoročně. Vezmeme-li v úvahu, ţe z horní plošiny věţe ve výšce 20 metrů byly vidět vrcholy
Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku, tzn. půl Moravy, jednalo se o lokalitu strategického
významu. O tom svědčí také její další úděl poté, co se území dostalo do sféry mocenského vlivu
SSSR.
I po osvobození zůstala bývalá hláska zachována a osudným se jí stal aţ rok 1948. Tehdy přišel z
Ministerstva národní obrany na okresní národní výbor příkaz k demolici stavby. Důvodem byla moţnost, ţe by nepřátelští agenti mohli pozorovat manévry ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Ze
stejného důvodu byla zničena rovněţ dřevěná „hláska“ na Kosíři, odkud mělo být vidět do VVP Dědice. V současnosti na Velkém Kosíři (442 m n. m.) probíhá stavba nové věţe podle projektu S. Sládečka.
Roku 1994 se měl na vrcholu Jedové, patřícímu dolanským Sokolům budovat vysílač, který by slouţil
zároveň jako rozhledna. Jeho výška by byla oproti prvorepublikové vyhlídce dvojnásobná (40 m) a
tomu odpovídal i stavební materiál – ocel.
Radíkovský informační zpravodaj 2/2013
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Vyuţit měl být i elektrický kabel, poloţený sovětskou armádou, spojující údajně kótu 633 s Olomoucí.
Firma, která s tímto projektem přišla, však neznámo kam zase odešla a tak roku 1996 vznikl malý
vysílač lokálních rádiových stanic jiného subjektu, 80 metrů stranou hlavního vrcholu.
Jedovatá Jedová
Při pátrání po zeměpisném názvu Jedová v ČR dojdeme k pěti takovým jménům.
Podle jednoho názoru byl název odvozen od případů otrav dělníků, kteří se nadýchali jedovatých
exhalací při zpracování ţelezné rudy s příměsí cinabaritu (HgS – sulfid rtuťnatý, dříve téţ rumělka –
ruda rtuti) a název Jedová hora na takové případy příliš upozorňoval. Proto byl vytvořen nový název
Dědova hora i s legendou, která měla zmírnit obavy dělníků z moţné otravy. Podle jiného mínění je
název Dědova hora původní a Giftberg byl zaveden aţ později německými horníky.
Sauberg
Název je odvozen ze slova die Sau – svině, tzn. samice prasete, která uţ měla mladé a uţívá se v
nelichotivých souvislostech. Nakonec i emotivní výraz sajrajt je přejatým německým die Sauerei –
svinstvo. Kdyţ Klaudius Ptolemaios ve 2. stol. po Kristu sestrojil mapu tehdy známého světa, horstva
od Krušnohoří po Jeseníky označil „Sudéta“ – kančí les, les divokých sviní. Jaká však byla motivace k
pojmenování vrchu právě podle tohoto zvířete? Vysvětlení se nabízí více. Mohlo jít o místo, ke kterému měla prasata přímý vztah, tzn.vyskytovala se tam, byla tam (u)lovena, nebo se tamní les pouţíval
k pasení jejich domestikovaných příbuzných, coţ bývala dříve běţná praxe. Hodně spekulativní a bez
opory v pramenech uţ by byly úvahy o místě kultu a obětování, spojeného s tímto předobrazem plodnosti, coţ by se pro vyvýšeninu čnící nad zemědělským krajem hodilo. Jiná moţnost je metaforické
uţití prasete při pejorativním hodnocení místa s drsným klimatem (srovnej psí počasí, svinská zima).
autor článku Marek Bohuš http://www.hlubocky.eu/jedova-cili-sauberg/, pro Radíkovský informační zpravodaj
upravil Jan Bednář

RADÍKOVSKÁ PATNÁCTKA – 10. ROČNÍK
I letošní jubilejní ročník Radíkovské patnáctky zastihl vytrvalostní běţce v zimních
podmínkách. Start byl tentokráte posunut aţ
na 11:30 hod. Závodu se účastnilo 95 běţců, coţ byla 2. největší účast v historii tohoto závodu. Pořadatelem závodu a hlavním
sponzorem stejně jako v předešlých ročnících byla firma IRICO Olomouc v čele
s panem Ing. Osladilem, který v Radíkově
bydlí a většina z nás ho při trénování často
potkává i s jeho pejsky. S akcí mu pomáhá
jako kaţdoročně i řada místních občanů,
kamarádů. Organizátor závodu jako vţdy
pro nejrychlejší závodníky v kaţdé kategorii
připravil tradičně vítězné poháry a pro
všechny po doběhu bohaté občerstvení v
chatě Pod věţí, kde roztaje i ten nejzmrzlejší účastník Radíkovské patnáctky. Závod se běţel jak po pevných cestách, tak i v terénu, délka jednoho okruhu byla 7,8 km. Ţeny a starší věkové kategorie muţů běţely jeden okruh, muţi okruhy dva
v celkové délce 15,6 km. Vítězem v kategorii muţů bez rozdílu třídy byl David Pelíšek časem 55:08
sec., v kategorii ţen a starších muţů bez rozdílu zvítězila Petra Kamínková v čase 32:28 sec.
/zv/

JAK VIDĚL SVOU SPORTOVNÍ SEZONU V ROCE 2012 ULTRAMARATONEC
ING. OSLADIL
Ultraběhy roku 2012:
asociace, ČS tisk

Podklady : Deník Canarias 7 newspaper, Podklady světové ultramaratonské

Grand Canardia 2012 – 2.-3.3.2012
Radíkovský informační zpravodaj 2/2013
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Počátkem března 2012 se na ostrově GRAND CANARIA uskutečnil jeden z nejtěţších jednorázových ultramaratonů na světě s délkou 123 km a celkovým převýšením 11 000 m. Závodu se rovněţ zúčastnil známý olomoucký ultramaratonec, člen AK Olomouc, Miroslav Osladil,
který se po operaci achilovky opět dostal
do vynikající formy.
O náročnosti závodu vypovídá i příprava před startem, kdy se kaţdý účastník
podrobuje přísné technické kontrole, které
musí předloţit povinnou výbavu sestávající
z batohu s nejméně 2 l vody, dvěma čelovými svítilnami, zadním červeným světlem,
mobilem, termopřikrývkou, plastovým kelímkem a nepromokavou bundou. Kaţdé
opominutí součástí výbavy, poskytnutí
pomoci na trati, odhazování odpadků
v národním sopečném parku pak hrozilo
diskvalifikací. S nepříjemným nákladem na
zádech vystartovalo o půlnoci z 2. na 3.
března v MAS Palomas přímo na pláţi
Atlantiku 370 špičkových specialistů z 30 ti států světa. Prvních 12 km se běţelo
písečnými dunami, následovalo stoupání
vyschlým kamenitým korytem horské řeky
a vbíhalo se do sopečné vysokohorské
krajiny, která se místy blíţila horolezeckému terénu. Radíkovský běžec si hned od
počátku vedl velmi dobře. Z hlavní občerI tvrdá zimní příprava v Radíkově s kamarády je základem úspěchů stvovací a kontrolní stanice na 81 km vybíhal ultramaratonec na prvním místě, coţ šokovalo organizátory, komisaře a rozhodčí závodu. Od té
doby byl M. Osladil sledován doslova na kaţdém kroku, byl nasazen i vrtulník, který monitoroval jeho
běh aţ do cíle na 123 km. Nakonec radíkovský běţec doběhl do cíle časem 14:09:00 hodin na neuvěřitelném třetím místě absolutního pořadí mezi profesionály a byl první ve veteránské kategorii nad 55
let. Vítězný čas prvního v cíli, kterým byl Sebastjen Chaignesu /M40/, byl 12:54:19 hodin, druhou
příčku obsadil Armando Teixeiera časem 13:27:20 hodin. Celkem se akce na kratších tratích zúčastnilo 1 800 běţců celého světa.
Účast na mezinárodním mistrovství Itálie v Torinu v běhu na 24. hod. – 14.4.2012
Na startu bylo 135 ultramaratonců z osmi států. Za stálého deště a velké zimy p. Osladil získal
celkově 5.místo a vítězství ve své kategorii. Pět hodin před koncem závodu na zatopeném terénu
došlo k jeho pádu, rozbitá hlava, koleno, ruce. Odvoz do nemocnice, kde bylo provedeno ošetření –
šití, konstatován otřes mozku a nařízen 14 dní klid na lůţku. Po třech hodinách strávených
v nemocnici, po dohodě s ředitelem závodu se znovu vydal na trať na poslední dvě hodiny a posunul
se z 11. místa na konečné 5. místo v běhu na 24 hod. v absolutním pořadí.
Jen dodáváme, že můžeme být hrdi, jaký borec s pevnou vůlí a houževnatostí a nepřekonatelným sportovním nadšením žije s námi zde v Radíkově.
/z poskytnutých podkladů zpracoval jb/

POČASÍ
Únor 2013
Průměrná teplota byla 0,7°C, od dlouhodobého normálu odchylka 1,8°C. Nejniţší teplota byla 21.2.
ráno – 8,4°C . Maximální teplota 10,5°C byla 1.2. Sráţek bylo 42 mm, největší úhrn 17 mm byl 23.2.
Souvislá sněhová pokrývka vydrţela 16 dní. Kalamita přišla z pátku na sobotu 23.2., silný vítr vytvořil
velké závěje. Tato zima byla jak na houpačce, napadal sníh, dalo se i jezdit na běţkách, za pár dní
roztál a cyklus se opakoval za zimu celkem pětkrát. Jasných dnů bylo 6, zataţených 17, sráţkových
12, s mlhou 9 a s inverzemi 2, mrazových 13 a ledové 4. Se silným větrem 3.
Extrémní teploty: maximální 15,1°C 2.2.2002, 16,8°C 8.2.1990, 17,9°C 24.2.2008, minimální –
-26,2°C 28.2.1785, - 27,1°C 11.2.1829. Sluníčko na začátku února vycházelo 7:33 hod. a zapadalo
16:58 hod., na konci vycházelo 6:44 hod. a zapadalo 17:44 hod.
/jb/
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Víte, ţe . . . .
…… naše nejmenší děti by se měly konečně
dočkat doplnění minihřiště u místní zvonice o
další 2 herní prvky. Místní šetření proběhlo a
tak do prázdnin se snad podaří vše realizovat…….
…….dokončit by se měla také oprava místní
řimskokatolické zvonice, která je v majetku
města. Snad se podaří opravenou zvonici udrţet pěknou i pro další období…..
……… pokračovat by měly práce na úpravě
rigolů na ul. Na Pevnůstce, opravy komunikace

ul. Náprstkova, doplnění dopravního značení…..
…….tak bídná bruslařská sezona na místní
vodárenské nádrţi hodně dlouho nebyla. Vrtkavé a nestabilní počasí zplodilo nekvalitní led
a tak se téměř během letošní zimy nebruslilo….
/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, Ladislav Pudil, 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 ţijí v blízkém
Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
/zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města
Olomouce upravuje svůj provozní reţim takto:
Úředním dnem je vždy středa
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
Provádí se ověřování listin. Výběr poplatků za
komunální odpad a psy byl zahájen ve středu
6. února 2013. Základní poplatek na osobu
za popelnici je 660,- Kč/rok.
1) Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. Radíkov, Náprstkova 1
Pouze: St 13:00 – 17:00 hod.

2) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
Sluníčka sice přibývá, práce na zahrádce je dostatek, ale i na jaře je zde místní knihovna. Co je
nového, se můţete podívat na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov , které vám řeknou, jaké
knihy jsou v místní knihovně v Radíkově nebo v kniţním fondu Knihovny města Olomouce.
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3) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně,
BIOODPAD – PÁTEK v liché týdny v určeném období. Pravidelný 14-ti denní svoz započal dnem
15.3.2013.
4) Jaro láká k jízdám na kole, motorkách i výletům auty. Dodržujte zásady bezpečnosti silničního provozu, neparkujte na nevhodných k tomu neurčených místech, využívejte v maximální míře své pozemky. Mnohdy stačí jen otevřít bránu.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Zimní
čas pomalu
ztrácí svou
nadvládu,
jarní sluníčko nás dobře přesvědčuje, ţe to nemůţe dlouho trvat.
Stále se více - méně drţíme v klubu, tam je
vţdy teploučko a protoţe je stále co oslavovat, tak se nám tam líbí. V únoru jsme
byli na pěkné přednášce o Číně manţelů
Černých ze Sv. Kopečka. Museli jsme se
doslova napěchovat do restaurace U Macků, protoţe sál, kde by se mohlo pohodlně
sejít víc lidí z klubů, nám stále chybí. Pak jsme si zorganizovali u nás přednášku na téma "Péče o
zdraví bez chemie“. Přednášeli opravdoví odborníci ing. Pavel Mizera a ing. Petra Kamínková z Brna.
Bylo to velice uţitečné, jak se dá pečovat bez chemie o zdraví těla. Také nás navštívila studentka UP
Olomouc, která připravuje dizertační práci o nedoslýchavosti seniorů. Ta přijela ze Štěpánova a byla
velmi milá. Koncem února jsme popřáli našim oslavencům. Tradičně v březnu jsme přivítali člena Filmového klubu z Olomouce a potom paní MUDr. Terrichovou, která nám vţdy dobře poradí o problémech našeho věku. Potom uţ přišlo vytouţené datum prvního jarního dne a tak snad vyjdeme JARU
vstříc. Na sváteční náladu Velikonoc se dobře připravujeme, abychom se mohli těšit z krásných nastupujících dnů. Přeji našim občanům hodně jarní pohody a hezké VELIKONOCE.
/fp/

Městská policie je tu pro vás:
Vyuţitím oprávnění odvolat se na „osobu blízkou“ jiţ před pokutou neuchrání
Stráţníci Městské policie Olomouc (MP Olomouc) v souvislosti
s řešením statické dopravy v centru města s cílem skloubení potřeb parkující
veřejnosti s kapacitou parkovišť vyuţívají k ustanovení pachatele přestupku
technické zařízení k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičky). V této souvislosti
je nutné upozornit na platnost novely zákona o provozu na pozemních komunikacích ze dne 19. ledna 2013, která by měla přispět mj. i ke zvýšení respektovanosti pravidel silničního
provozu zejména ve statické dopravě. Ke změnám došlo nejen u řešení některých přestupků řidičů, ale i
v oblasti řidičského oprávnění.
V případě řešení protiprávních jednání si tento nově zaváděný systém klade za cíl, aby zjednodušeným způsobem byly projednány přestupky pramenící z nekázně řidičů. Jedná se především o situace, kdy porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku pouţívaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná
o neoprávněné stání nebo zastavení. V této souvislosti se vyuţije zákonné ustanovení o tzv. „objektivní
odpovědnost provozovatele vozidla“, který má zajistit, „aby při uţití vozidla na pozemní komunikaci byly
dodrţovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích“. Jedná se o ty případy,
kdy není za přestupek postihnut jeho pachatel. Tehdy se provozovatel vozidla dopouští správního deliktu, za který se ve správním řízení uloţí pokuta. „Pro určení výše pokuty se pouţije rozmezí pokuty pro
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přestupek, jehoţ znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však
nepřevýší 10 000 Kč.“
Změny v oblasti řidičského oprávnění se týkají řidičů s oprávněním skupiny B, kteří mohou nyní
v rámci tohoto oprávnění jezdit na skútrech s automatickou převodovkou do 125 ccm (výkon 11 kW s
poměrem výkon/hmotnost 0,1 kW/kg). Tato moţnost však platí výhradně na území České republiky a
nebude proto zaznamenána do řidičského průkazu.
Mgr. Magda Václavíková
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

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (uspořádali jsme dětský karneval a tradiční
ples, rozloučili se s první cenou z tomboly, chystáme sběr šrotu a další jarní
akce)“.

2.3.2013 Tradiční
hasičský ples
- komorněji
pojatý, perfektně strávený večer (fotky na našem Rajčeti..)
Atmosféru dokresluje jen fotodokumentace a příjemné záţitky přítomných.

PRVNÍ TÝMY ZAPSÁNY NA STARTOVNÍ LISTINĚ 7. ROČNÍKU NETRADIČNÍ SOUTĚŢE 2013
(15. - 16.6.2013 u místní vodárenské nádrţe)
Nedělní odpoledne 17.3.2013 pozval vítěz první ceny všechny hasiče na ochutnávku selátka do místního pohostinství "U Pulce"
Probíhají přípravy na nadcházející „jarní“ sezonu. Čekají nás jarní úklidy a konečně teplé dny plné
sluníčka..
- 4.května 2013 - 1.hasičská soutěţ - okrskové kolo, 18.května 2013 - 120 let SDH
Chválkovice, 1.června 2013 - Nohejbalový turnaj v Ol. - Radíkově
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16. února odpoledne pořádali Mladí hasiči
v radíkovské hospodě dětský karneval. Tato
jiţ tradiční akce přilákala nakonec mnoho
místních i přespolních návštěvníků. Nejrozmanitější masky - indiáni, indiánky,
princezny, princové, čarodějové, čarodějnice, dýně, ninjové, kostlivci, bílá paní,
Spidermann, Batmann, šmoula, tanečnice,
maţoretka, trol, ţelví ninja, víla a další se
po celé odpoledne nestačily nudit. Ţabák
Pavel a DJ Miloš připravili pro malé tanečníky pestrý program plný různých soutěţí,
vyhodnocení masek a bohatou tombolu.
Všechny masky byly oceněny, nikdo neodcházel s prázdnou. Rozzářené dětské oči
byly pro pořadatele tou nejhezčí odměnou.

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/kl, web stránky,upravil zv/
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Sport
Tým šipkařů – Stříkačka Radíkov

http://www.strikackaradikov.wbs.cz
25.5. 2013 pořádáme veliký turnaj v moderních
elektronických šipkách u nás v Olomouci – Radíkově.
Body z tohoto turnaje se budou započítávat do celorepublikového ţebříčku. Stále sháníme sponzory, kteří
tuto akci zaštítí, aby odpovídala kvalitě, která se od
takových turnajů očekává. Doufáme, ţe se tato akce
podaří a my tuto tradici budeme moci napřesrok opakovat. Máme úspěšně nakročeno k postupu do 2. ligy,
čeká nás posledních 5 zápasů. S náskokem 8 bodů na pronásledovatele Black Bulls to uţ doufám zvládneme.
Dovolujeme si vám představit čelo průběţného pořadí Olomoucko 3.B liga (počet účastníků celkem 11 druţstev) :
Pořadí Druţstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kol V VP R PP P K

Stříkačka Radíkov
Black Bulls Olomouc
Moravští orli Olomouc
Pivnice Ječmínek
Olomouc
Darts Nirvána Olomouc
Master Olomouc
Aston Punat Olomouc
Hokejka Olomouc
Letka Olomouc
Leda Štěpánov
Gbelici Přáslavice

Skóre

Legy

Body

15 14 0 0 0
15 10 1 0 2
14 7 1 0 1

1 0 170 : 100 388 : 270
2 0 158 : 115 377 : 295
5 0 136 : 118 330 : 299

42
34
24

15 7

1 0 1

6 0 142 : 130 339 : 311

24

14
14
14
15
15
14
15

0
2
0
1
1
1
2

7
6
6
4
4
3
2

0
0
0
0
0
0
0

1 6 0 142
0 6 0 127
0 8 0 115
2 8 0 134
0 10 0 110
1 9 0 106
2 8 1 110

:
:
:
:
:
:
:

111
127
137
139
161
148
164

344
312
283
319
281
275
267

:
:
:
:
:
:
:

280
306
317
335
374
350
378

22
22
18
16
14
12
9

Tímto chci všechny pozvat, přijďte si dát pivečko nebo něco dobrého z grilu a podpořit domácí šipkaře v boji o
co nejlepší umístění. Dále se pravidelně účastníme ČDS Cupu 2013, Eva Sobotková dělá rozhodčího na Lazence,
která je jedním ze tří míst v Olomouci, kde turnaje hrají. Pravidelnými účastníky za náš tým jsou Eva Sobotková,
Lukáš Hudec, Michal Škůrek a Jaromír Dostál. Jak se nám vede, zhodnoťte sami.
ČDS Cup Olomouc III. 2013 (hráčů v ţebříčku: 18)
Pořadí Jméno

1.
2.
3.
4.

Semmler Jan
Dostál Jaromír
Veselý Roman
Sobotková Eva

Kategorie

C
A
B
C

Klub

Zvonaři Olomouc
Stříkačka Radíkov
Zvonaři Olomouc
Stříkačka Radíkov
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0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4
4
4
4

0
0
0
0

4
4
4
4

4
4
4
4

580
480
420
340
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9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.
16.

Pavlinský
Zdeněk
Smékal Roman
Škůrek Michal
Selucký
Bohumil
Suchyňa Lukáš
Steiger Zdeněk
Malaska Lukáš
Hudec Lukáš
Kráčmar Martin
Mačák Zdeněk
Podešva Michal
Dokoupil Aleš

16.

Hradil Karel

16.

Steigerová Jana

5.
6.
7.
8.

A

ŠP Poslanci BělkoviceLašťany

0 0 0 4 0 4 4 280

B
D

No Fear Šternberk
Stříkačka Radíkov

0 0 0 3 0 3 3 250
0 0 0 4 0 4 4 220

C

Olomouc

0 0 0 4 0 4 4 200

Bělkovice
Letka Olomouc
Bělkovice
Stříkačka Radíkov
Bělkovice
SKC Ţabaři Olomouc
Letka Olomouc
Sportingbet.cz Olomouc

0
0
0
0
0
0
0
0

ŠP Poslanci BělkoviceLašťany

0 0 0 1 0 1 1

50

Letka Olomouc

0 0 0 1 0 1 1

50

D
D
B
D
A

D

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
2
2
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
2
2
1
2
1

3 190
2 140
1 110
2 80
2 80
1 70
2 60
1 50

/es/

MUSHING NA RADÍKOVĚ - ANEB ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU JARO 2013
Jiţ tradičně se s končící zimou sešli k příleţitosti ukončení zimní
sezony přátelé muschingu. Akci jako vţdy připravila paní Renata Macková s týmem dalších spolupracovníků. Počasí tentokráte mělo nádech téměř zimní na rozdíl od akce v r. 2012, kdy teploty v tomto období byly kolem 15 °C. Zázemí pro celou akci opět poskytlo RS chata
Pod věţí. Pokud máte rádi pejsky, tak jste si zcela určitě přišli na své.
Atmosféru
akce
dokresluje několik
málo fotek.

Paní Macková v roli startéra….

http://rancpodhurkou.rajce.idnes.cz/Radikov_2013
http://psnehota.rajce.idnes.cz/Mushing_na_Radikoveaneb_rozlouceni_se_sezonou_jaro_2013 /

Pokud jste se ještě na tuto akci nebyli podívat, tak se zastavte na podzim na zahájení zimní sezony
2013/2014.
/zv/
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INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve
k nákupům
Jaro se letos klube opravdu pomalu. S jarním úklidem a
prací kolem domů a na zahradách se vrací na své chaty a
chalupy i jejich majitelé. Důchodci se většinou rozhodnou a
mnozí zůstávají aţ do podzimu. Stanou se z většiny z nich
i zákazníci naší prodejny. Sortiment zboţí nabízí také letáky, které jsou v prodejně a nebo je dostanete
do svých schránek. Pamatujte, ţe i ekonomičnost provozu prodejny rozhoduje o její budoucnosti a podpořte ji i vy svým nákupem zde v Radíkově.
Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově.
/zv/

Barvení velikonočních vajec (rady na poslední chvíli)
Velikonoční vajíčka pro koledníky si většinou
barvíme doma sami. Nejčastěji vařením v cibulových
slupkách. Nahnědlá vejce lze pouţít jen k barvení v
cibulových slupkách, vajíčka s bílými skořápkami se
pak dají uvařit v odvarech z různých bylin. Červenou
barvu kraslic získáte, kdyţ namočíte bílé vejce do odvaru ze slupek červené cibule a octa, červeného zelí
nebo šťávy z červené řepy. Červenou barvu velikonočních kraslic můţete také získat pomocí šťávy z borůvek
nebo bezinek. Tmavě zelené barvy docílíte pomocí
odvaru z mladého ţita, vody ze špenátu, odvaru z olšové kůry nebo odvaru z kopřiv. Světle zelenou barvu velikonočních kraslic vykouzlíte pomocí odvaru z
lipového květu, kmínu nebo šafránu. Pro získání ţluté přírodní barvy velikonočních kraslic postačí odvar
z cibulových slupek (vejce v něm ale povaříme jen krátce). Ţlutou barvu také můţeme získat s pomocí
odvaru ze šafránu, rozdrcené bobule jalovce nebo kurkumy. Pomocí odvaru z lipového květu, kmínu,
šafránu nebo černého bezu získáte velikonoční kraslice zbarvené do fialova. Odvar z cibulových slupek
a čaje vám vytvoří nádherně hnědé, přírodně nabarvené velikonoční kraslice.
Podaří se v Radíkově obnovit tradici Smrtné neděle…. ?
Jak tradiční zvyky praví, je tato druhá
neděle před Velikonocemi zasvěcena mimo
jiné i loučení s odcházející zimou, a to vynášením smrtky a jejím zapálením a vhozením
do potoka (symbol odcházející zimy).
V blízkém okolí (např. v sousedním Lošově
nebo Samotíškách) se dodrţuje i zvyk chození s májkou v naší lokalitě zvanou spíše
chození s jedličkou nebo „na jedličku“ po
dědině, coţ je záleţitost především pro
menší děvčata. Zvyk je spojen s říkáním
básničky, za coţ dostanou děvčata „odměnu“. V letošním roce se této akce chopily
vedoucí Mladých hasičů pí. Klárka Langerová a pí. Zuzky Snášelová za odborné rady
vedoucí klubu seniorů paní Fanynky Prášilové. V neděli 17.3. v 9 hod. ráno se u místní
zvonice sešlo šest děvčat. Měly připravenou pěknou a dlouhou básničku a vydaly se na „koledu“ po
Radíkově. Bylo to velice příjemné a chodilo se ještě i po 12 - té hodině. Kaţdý dostal od děvčat na
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upomínku drobnou pozornost. Mnozí starší z nás se zcela určitě rozpomenuly na doby minulé, kdy se takto po Radíkově chodilo.
Za odměnu děvčata do košíčků dostala sladkosti, do kasičky nějaké
drobné a tak byly obě strany spokojeny. Jen to počasí s ledovým větrem jaru moc nenasvědčovalo. To se ukázalo hned počátkem 12-tého
týdne, kdy Radíkov opět zasypal jarní pozdrav paní zimy.

Má milá jedličko červená růžičko, kdes tak dlouho byla?
U studánky, u rubánky ruce jsem si myla,
červeným šátečkem si je otírala.
Smrtná neděla, kde jsi klíče poděla?
U svatého Jiří. Svatý Jiří vstává, zemi odmykává.
Aby rostla tráva zelená, fiala modrá.
Všelijaké kvítí na věnečky vití.
/zv/

Velikonoce klepou na dveře
Uplet jsem pomlázku,
je hezčí neţ z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Neţ mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Hezké prožití svátků velikonočních
a všem chlapům bohatou pomlázku
přeje
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