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PRO OBYVATELE, CHATA ŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

  

Zima dokáže i v Olomouci-Radíkov ě vytvá řet pěkné scenérie…. 

           Pro naši komisi nastává období spolupráce se staronovým vedením statutárního 
města Olomouce. Chceme ve své práci navázat na období minulá, kdy jsme se snaži-
li v maximální možné míře řešit problémy této městské části. Počínaje stížnostmi na 
chování spoluobčanů, až po snahu zajistit pro tuto městskou část  investice. Ne vždy 
se vše dařilo dle našich představ. Vždy jsme byli místními patrioty a snažili se utvářet 
dobrý image KMČ. Rozhodli jsme se zpřístupnit informace o dění v místě i o práci 
KMČ moderním informačním způsobem, a to prostřednictvím internetu a webových 
stránek. Tyto jsou k dispozici od 28.1.2003. Ne všichni mají možnost na internet na-
hlédnout, ale vývoj jde kupředu, a tak se k nám snad přidají i KMČ jiných městských 
části Olomouce.   
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  

dne 3.12.2003 -   
3. schůze RMO          
-majetkoprávní zá- 
ležitosti  
-výkup pozemků 
v k.ú. Radíkov u 
Olomouce v rámci 
přípravy investiční 
akce „Kanalizace 
Radíkov“ 
-schválení nájmů 
v bytech zvláštního 

určení 
-informační systém přednádražního pro-
storu  
-rozpočtové změny r.2002 
-návrh rozpočtového provizoria I.-III./2003 
-investiční záměr (výtah radnice) 
-IDOS – dodatky ke smlouvám s dopravci 
-most Jeremenkova (havarijní stav) 
-DHK ZORA, žádost o příspěvek 
-převod nemovitostí užívaných organiza-
cemi zřizovanými Olomouckým krajem 
-program 2.zasedání ZMO 
-Komise Rady města Olomouce-KMČ 
-Komise RMO, výbory ZMO 
-plán zimní údržby   
dne 17.12.2002 – 4. sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti, pronájmy, věc-
ná břemena  
-rozpočtové změny r.2002 (obří akvárium 
pro žraloky – ZOO Sv. Kopeček, nákup 
nábytku) 
-organizační postup při přípravě rozpočtu 
na rok 2003 
-konkurzní řízení na obsazení míst ředitelů 
ZŠ a MŠ 
-projekt Bezbariérová Olomouc 
-příspěvky na kulturu 
-zastoupení města ve sdruženích, nada-
cích 

-multimediální park 
-DPMO a.s. – strategie a cíle v rozvoji 
MHD v Olomouci 
dne 14.1.2003 – 5. sch ůze RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-pronájem části pozemku parc.č.88/1 
v k.ú.Sv.Kopeček společnosti JAKOBO 
EUROPE CZ a.s. 
-nájem bytů 
-nekryté požadavky rozpočtu r.2002 
-rekonstrukce sokolovny Slavonín 
-plán oprav SNO a.s. na rok 2003 
-třída Míru (řešení tramvajové smyčky) 
-řád veřejného pohřebiště (týká se i hřbito-
va Sv.Kopeček) 
-jmenování členů povodňové komise měs-
ta Olomouce 
-petice – supermarkety 
-stanovení termínů jednání ZMO, a to na 
4.2. a 11.3.2003 
-rozpracování usnesení ZMO z 19.12.02  
-jmenování členů výběrových komisí pro-
jektu ISPA 
-úprava přednádražního prostoru (III. eta-
pa) 
dne 19.12.2002 – 2.zasedání ZMO 
-majetkoprávní záležitosti (souhlas s vý-
kupem pozemků pro akci „Kanalizace Ra-
díkov) 
-prodej domů 
-Balbínova II.etapa, schválení financování 
-schválení rozpočtového provizoria na I/4 
2003 
-schválení vyhlášky o místním poplatku za 
odstraňování komunálního odpadu na 
území města Olomouce v roce 2003 
-vstup města do honebních společenstev 
-změna územního plánu č.XI-pořízení –
převod okresní knihovny na město Olo-
mouc a postupný převod knihoven 
v obcích na samostatné obce 
 
                                              / zv /     
                                  

Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Prosinec 2002 
-informace o vydání Zpra-
vodaje č. 6/2002, rozeslání 
novoročenek, přání ob-
čanům 

-zabudování tabule „Památný strom“ 
k doubku na Dolansku 
-výzva občanům k předložení námětů na 
„místní investování“  v roce 2003 
-informace p.Smetany o prováděném geo-
detickém zaměřování v lokalitě Dolansko 
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Leden 2003 
-problematika zimní údržby v Radíkově, 
v době náledí nespokojenost. Problémy 
s natékající vodou na vozovky 
-předložení návrhu na TSMO a.s. na za-
bezpečení posypových nádob 
-informace o zakládání webových stránek 
městské části Radíkov po dohodě 
s vedoucím tiskového oddělení Mgr. Raš-
ťákem, provoz se předpokládá od 
1.2.2003 
-poplatky za komunální odpad se budou 
opět vybírat i v Radíkově na detašovaném 
pracovišti 
-předložení pracovní verze plánku chato-
vých lokalit a seznamu vlastníků chat a 
chalup (pro MP a pro Policii ČR z důvodů 
orientace při vloupáních do těchto objektů) 
-požadavek na výměnu kontejneru na pa-
pír u zastávky MHD 
-jednání s MP bude dne 6.2.2003 na 
Sv.Kopečku 

-diskuse o možném investování prostřed-
ků přidělených KMČ v roce 2003 (pokud 
budou) 
 
 Plán jednání KM Č v roce 2003  
  
    17. února                 18,00 hod. 
    17. března                19,00 hod. 
    14. dubna                 19,00 hod. 
    19. května                 20,00 hod. 
    16. června                 20,00 hod. 
    21. července             20,00 hod. 
    18. srpna                   20,00 hod. 
    15. září                      19,00 hod. 
    20. října                     19,00 hod. 
    24. listopadu             18,00 hod. 
    15. prosince              18,00 hod.        
 
            
Poznámka:  Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v daném termínu. 
Úvodní část  jednání  je  ve řejná.  
       Zápisy z jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěs-
ní skříňce pod lípou naproti   zastávky MHD.  

                                                                                                                 / zv /   
 
VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ DNE 21.12.2002 
         Za hojné účasti místních členů SDH a tradiční návštěvy hostů ze sousedních SDH ha-
náckého okrsku se uskutečnila valná hromada místního Sboru dobrovolných hasičů, který 

má v současnosti 42 členů. 
Tentokráte se jednání účastnili i 
vzácní hosté, a to vedoucí 
odboru ochrany Magistrátu 
města Olomouce Ing.Zapletal, 
dále zástupce Krajského 
hasičského záchranného sboru 
z Olomou-ce bratr Vlček a ve-
dení našeho okrsku. 
       Ve zprávě o činnosti, kte-
rou přednesl Petr Bernard, byla 
výstižným způsobem zhodno-
cena činnost sboru po jednotli-
vých měsících. Přednesená 
zpráva nenechala nikoho klid-
ným a chladným a na její obsah 
přítomní živě  reagovali. 

          Předsedající valné hromady SDH Olomouc-Radíkov                      
      Padla slova pochvalná i kritická. Všichni si připomněli na místní poměry velkolepé oslavy 
110 let založení SDH a připomenutí 742 let od vzniku obce Radíkov. Finančně náročné osla-
vy, náklady na opravu čerpadla „otřásly“ i kasou místního SDH. Přesto je ale situace stabili-
zovaná a pokladna má na kontě částku převyšující 34 000,- Kč.  
V rámci valné hromady byla předána zástupci přítomných vyšších složek následující oceně-
ní: ocenění za věrnost – 20  roků:    Titz Miroslav, Koutný Milan, St říbrnský Jan 
                                        30 roků: Nemrava Miroslav, Smrkta Vlastimil, Malík Petr,   Sch-

warz  Josef 
                                         40  roků:  Podlas Ladislav 
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                                         50 roků: Nádení ček Jaroslav a Nádení ček Stanislav 
     ocenění za vedení družstva : Martin Cvoliga 
     ocenění za příkladnou práci : Bernard Petr a Morbitzer Karel  
       Z rukou zástupce krajského HZS Olomouckého kraje obdržel místní SDH  „Pod ěkování 
Ministerstva vnitra ČR za zapůjčení techniky k likvidaci následk ů povodní v roce 

2002.“  Ocenění je podepsáno 
místopředsedou vlády a ministrem 
vnitra Mgr. Stanislavem Grossem a 
gen.mjr. Ing.Miroslavem Štěpánem 
generálním ředitelem HZS ČR a 
náměstkem ministra vnitra.  
       V závěru jednání vystoupili 
s pozdravy hosté, pochválili, ale i 
přednesli náměty na zlepšení činnosti 
SDH Olomouc - Radíkov v dalším 
období.  
        Po skončení oficielní části bylo 
podáno občerstvení a přítomní měli 
možnost zhlédnout amatérský 
videozáznam z místních oslav 110 let 
SDH.   

   Brat ři Stanislav a Jaroslav Nádení čkovi p řevzali z rukou  
ved.technického odboru Magistrátu m ěsta Olomouce ocen ění  
                   za 50 let práce pro hasi če (za věrnost) 

/ zv /   
Víte, že . . . .  
 .......... v rámci programu Velké ceny vytr-
valců v roce 2003 se jako 3.závod koná 
„Radíkovská patnáctka“  a to v sobotu 
dne 8. března v 10,00 hod. se střediskem 
a zázemím závodu v místním hostinci…… 

……… v době vydání tohoto „Zpravodaje“ 
by měly být již v provozu webové stránky 
městské části Radíkov, a to 
www.olomoucko.cz/radikov. Je na nich 
presentována nejen historie Radíkova, ale 
i místní zajímavosti, dále složení KMČ, 
plán jednání a zápisy ze schůzí KMČ, dále 
„Radíkovský informační zpravodaj č. 1-
6/2002, ale i tento nový. Zveřejňovány 
budou i „místní aktuality“. Stránky jsou 
spravovány prostřednictvím tiskového od-
boru Magistrátu a jeho webmastra pana 
Snášela….…  

………. KMČ se v lednu 2003 opětovně 
obrátila s  žádostí na společnost 
EUROTEL o poskytnutí informace zda 
konečně v roce 2003 posílí svůj signál 
v lokalitě k.ú. Radíkov u Olomouce. Euro-
tel sdělil, že ani v letošním roce nebude 
signál posílen, ale lokalita je stále zařaze-
na v plánu rozvoje tohoto operátora mobil-
ní sítě. Bohužel lepší informace nemůže-
me zájemcům poskytnout…. 

……….radíkovští hasiči na základě roz-
hodnutí členské základny na své mimo-
řádné valné hromadě při oslavách 110 let 
založení odeslali částku 5 300,- Kč posti-
ženým povodněmi. Vybrána byla obec 
Zálezlice u Mělníka. K částce 5 000,- Kč 
byly přidány prostředky z prodeje brožury 
k historii SDH a obce. ………. 

……….. s velikou netrpělivostí je naší 
KMČ očekáváno „prohlášení“ politických 
stran, které mají své zástupce ve vedení  
města Olomouce. Obsah tohoto dokumen-
tu ukáže, zda se bude realizovat dobudo-
vání infrastruktury v okrajových částech 
města Olomouce….. 

………mezi náměty na „malé“ investování, 
které padly v diskusi mezi členy KMČ je 
např. oprava chodníku před prodejnou, 
ozelenění na ul.Náprstkova, orientační 
tabule v prostoru chaty „Pod věží“, oprava 
podlahy v buňce na hřišti, oprava uličních 
vpustí ul.Malinovského. Náměty občanů 
se zatím neobjevily. Vše ale závisí na tom, 
jak rozhodne RMO a ZMO ve věci přiděle-
ní finančních prostředků na rok 2003 pro 
KMČ…….   
                                              / zv /                                                                               
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Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  

 
v únoru  
Střelák Zdeněk, Adlerová Jiřina, Šubrt Stanislav, 
Doc.PhDr.Frank Karel CSc, Sedláčková Miluška, Šubrtová 
Božena, Pospíšilová Anežka, Schwarzová Marie 
v březnu 
Ing.Sříbrnský Vladimír, Schwarz Josef, Menšíková Božena, 
Meiznerová Helena, Kubíčková Marie, Krumpholc Milan, Mel-
cerová Zdeňka, Machek Jiří 
v dubnu  
Kolková Věra, Aleňáková Marie, Tříska Jaroslav, Nádeníčková 
Jaroslava, Mazáč Jiří, Titzová Marie, Nádeníček Jaroslav, 
Machková Věra 
 
Všem oslavenc ům přejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v 
dalším život ě.   

 Pozn.  : KM Č č.  21 sleduje narozeniny pouze  ob čanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i 
důchodce, kte ří žijí v blízkém Domov ě důchodc ů nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
 
Smuteční oznámení:  
Blízcí příbuzní a občané se rozloučili se zesnulým panem Miroslavem Řezníčkem. 
                                                                                                                / zv /   
Upozorn ění:  

 
1)  Provoz místní pobočky Městské knihovny je 

každou neděli od 9 - 11 hod. 

2)  ZMĚNA: úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města 
Olomouce jsou každé pond ělí od 13,00 –17,00 hod.  Telefon 
585385 296. Využijte služeb tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné 
cesty na „Magistrát“. Vybírá se za komunální odpad a poplatky ze 
psů. Od pana Schwarze se vám dostane odborné rady i 
příslušných formulářů.  

3)  Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské zápisy, kupní 
smlouvy, vysvědčení apod. Využijte i možnost zaplatit v míst ě poplatky za komunální 
odpad pro rok 2003 v dob ě od 3.února do 31. b řezna. 

4)  Rozvoz plynu : 27.2., 27.3., 24.4., 22.5. 2003, dal ší informace budou na výv ěsce. 
Prázdné lahve a peníze sbírá den předem:  p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové. 

 
5) Zima je stále tady – informace k zimní údržb ě místních komunikací  
     KMČ se snažila operativně zajišťovat zimní údržbu místních komunikací. Bohužel nastal 
stav, že ani posypové vozy se nemohly pohybovat na svažitějších komunikacích (ul. Náprst-
kova, Zedníkova, Na pevnůstce, Vrchní, Beskydská). KMČ požádala  TSMO a.s. o dosazení 
cca 5 ks posypových nádob tak, aby případný ruční posyp za podobných situací mohl prová-
dět p. Smetana, místní pracovník TSMO a.s. Uvidíme, jak rychle budou TSMO a.s. reago-
vat… Z neposypaných komunikací plynul i váznoucí odvoz popelnic a z tohoto stavu vznika-
jící oprávněné stížnosti místních občanů. Situace byla řešena i s vedením TSMO a.s.  
 
                                                                                                                     / zv /         

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  
Od počátku letošního roku se opětovně scházejí místní senioři ve svém 
KD. Schůzky probíhají každou středu v době od 15.00 – 18,00 hod. 
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V předvánoční době navštívili někteří členové v Olomouci výstavku betlémů spojenou s ukázkami 
zdobení vánočního pečiva  a s možností nakoupení nádobí na pečení. V uplynulém období se usku-
tečnilo i promítání videokazet a to 
„Olomoucké trojice“, dále „Povodeň 
v oblasti Olomouce“. Všechny přítomné 
zaujala kazeta z „Plesu seniorů“ 
v Olomouci-Nemilanech především svou 
bezprostřední atmosférou. Bylo 
dohodnuto, že i náš KD by mohl při 
společných akcích využívat kameru, která 
je v majetku soc.odboru Magistrátu. 

Vedení KD zve další zájemce o pobyt 
mezi námi. Bližší informace sdělí 
p.Schwarz, p.Nádeníčková a p.Rešlová. 

/ jsch/  

 
                                                                              V Klubu senior ů je vždy si o čem povídat…  

Sport  
 

Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov  pokračuje      
v intenzivní přípravě na jarní část II.ligy. Pravidelné tréninky probíhají   
každou středu v Hejčíně na hale. Tabulku budeme zveřejňovat opět 
v jarních měsících. 
Radíkovští hasi či sportují: 
Členové SDH Olomouc-Radíkov se zúčastnili turnaje v ledním hokeji, 
který se konal dne 12.1.2003 v Droždíně. Turnaje se účastnili družstva: 

Droždín, Holice, Radíkov a Chválkovice.  
Výsledky turnaje:      Holice – Radíkov         Chválkovice -  Radíkov      Droždín - Radíkov 
                                           4 : 3                                         3 : 3                              4 : 3              

 
/mn/  

 INZERCE 
Rekreační st ředisko Radíkov – chata „Pod v ěží“  
Již dnes je t řeba přemýšlet co s volným časem našich d ětí a vnou čat o prázdninách……..  
 

Přehled d ětských tábor ů pořádaných o letošních prázdninách – LÉTO 2003  
Termín Název akce Cena (K č) přihlášky 
29.6.-5.7. 

(6 dní) 
Tábor v ko ňském sedle 2.500 RS Radíkov, 

tel.736209252  
6.7.-12.7. 

(6 dní) 
Tábor v ko ňském sedle 2.500 RS Radíkov, 

tel.736209252  
13.7.-19.7. 

(6 dní) 
Tábor v ko ňském sedle 2.500 DDM Uni čov, 

tel.585051156  
20.7.-26.7. 

(6 dní) 
Tábor v ko ňském sedle 2.500 DDM Uni čov, 

tel.585051156  
3.8.-9.8. 
(6 dní) 

Tábor v ko ňském sedle 2.500 RS Radíkov, 
tel.736209252  

17.8.-23.8. 
(6 dní) 

Tábor v ko ňském sedle 2.500 RS Radíkov, 
tel.736209252  

29.6.-12.7. 
(14 dní) 

Angli čtina + kon ě 3.900 RS Radíkov, 
tel.736209252  

12.7.-19.7. 
(7 dní) 

Letní tábor 1.600 RS Radíkov, 
tel.736209252  

19.7.-2.8. 
(14 dní) 

Letní tábor 3.200 RS Radíkov, 
tel.736209252  
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Dále se nabízí:  ubytování, stravování, svatební hostiny, různé oslavy, školy v přírodě 
Kontakt:  Ing.Lorencová:  585385040, mobil +4207362 09252, 
e-mail: o.lorencova@guick.cz                                                                                   / lo /  

                                                                                                                                                  
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová vás všechny zve k 
nákupům. Zboží je dostatek a zajisté si vyberete.  
                                                                      /za/ 
                                                                                                                                                                

Místní hostinec vás zve  
         Místní hostinský přeje všem občanům a chatařům z Olomouce-Radíkova a blízkého 
okolí hodně úspěchů a zdraví v novém roce 2003. 
Připravujeme pro vás: SDH pořádá 15.2.2003 „Tradiční hasičský ples“, dále již osvědčené 
vepřové hody a zabíjačka domů se koná ve dnech 21.2.-23.2.2003. Zabíjačku si můžete ob-
jednat do 19.2. Dne 8. března pořádá Ing.Osladil  „Radíkovskou patnáctku“ se zázemím bě-
žeckého závodu v hostinci. Další vepřové hody budou v polovině března, termín bude upřes-
něn i místním rozhlasem.  
      Nabízíme možnost uspořádat oslavy narozenin, svatební hostiny za velmi příznivé ceny. 
Srdečně vás zveme. Kontakt:p. Vacek 732546587 
      Těšíme se na Vás již dnes !!                                                                                          /va/ 

Zámečnictví Zden ěk Pospíšil  

ul. Pujmanové 9, Radíkov nabízí:                                                                                             
zámečnické, svá řečské, instalatérské, topená řské, brusi čské i jiné práce od železa a 
opravy  
                                                                                                            / zp/                                                                                                                

se uskute ční v sobotu dne 15.února 2003 v hostinci „U Marti čky“. 
Začátek ve 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina  Melodik  Šternberk.  

Bohatá tombola a ob čerstvení. Vstupné 35,- K č. 
Srdečně zvou hasi či. 

 

Z HISTORIE  A  KRONIKY  OBCE  RADÍKOVA ……..  
MOTTO: po řád se dá n ěco z historie objevit nebo se domnívat, že…. 
     Zajímavé historické informace pro místní znalce sestavil pan Schwarz, a to seznamy rodinných 
domů v Radíkově. Domy jsou seřazeny podle přidělovaných popisných čísel do roku 1834 , kdy dle 
jiných údajů byl počet domů 26. Pořadí pravděpodobně ukazuje, kde byl střed obce a jak a kterým 
směrem postupovala tehdejší „výstavba RD“, za předpokladu, že čísla byla přidělována tak, jak probí-
hala výstavba. Jména slouží pouze k orientaci - vlastníci mohou být jiní. Na mnohých parcelách byly 
mnohdy původní domy zbourány a postaveny nové. 
 
1. Pospíšil Oldřich (ul.Náprstkova) 
2. Rudický Jan (ul.Pujmanové) 
3. Podlas Ladislav (ul.Pujmanové) 
4. Pospíšil Zdeněk (ul.Pujmanové) 
5. Basovník Zdeněk (ul.Zedníkova) 
6. Hasiči a RD Preinerových (ul.Náprstkova) 
7. Štenclová Alena (ul.Náprstkova) 
8. Kubíčková Marie (ul.Náprstkova) 
9. Smetana Jan (ul.Náprstkova) 
10. Snášelovi,Vašákovi (ul.Náprstkova) 
11. Veverka M. a L. (ul.Na pevnůstce) 
12. Motlitebna (zbouráno 1942) 
13. Kouřil Jaroslav (ul.Náprstkova) 

14. Rozsár Mikuláš (ul.Náprstkova) 
15. Malíková Ludmila (ul.Náprstkova) 
16. Heroldová Miluše (ul.Na pevnůstce) 
17. Bahník Václav (ul.Přehradní) 
18. Střelák Zdeněk (ul.Přehradní) 
19. Hospoda u Martičky (ul.Malinovského) 
20. Schwarzová Bedřiška (ul.Malinovského) 
21. Nádeníček Stanislav (ul.Malinovského) 
22. Piškaninová Irena (ul.Malinovského) 
23. Šašek Václav (ul.Malinovského) 
24. býv.Kohoutkovo (ul.Přehradní) 
25. Scwarz Josef (ul.Dolanská) 
26. Richter Aleš (ul.Zedníkova) 
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Další domy do r.1880 (celkem 40 dom ů)  
27. Langer Vladislav (ul.Zedníkova)  
28. Langer Vladislav st. (ul.Na pevnůstce) 
29. Horálek Jaroslav (ul.Na pevnůstce)  
30. Holíková Věra (ul.Na pevnůstce) 
31. Tomeček Karel (ul.Zedníkova) 
32. Zatloukal Jan (ul.Na pevnůstce) 
33. ??? 

34. Koutná Jana (ul.Na pevnůstce) 
35. Nádeníček Jaroslav (ul. Pujmanové) 
36. Švarcová Patricie (ul.Beskydská) 
37. Vavřík Jan (ul.Dolanská) 
38. Foukal Ivan (ul.Dolanská) 
39. Šefl Jiří, Pospíšil Miloslav (ul.Zedníkova) 
40. Hanzlíková Olga (ul.Na pevnůstce) 
 

 
 

 
 

 
 

I když se jedná zajisté o fotografii z doby pozdější (cca 1910-1913), více méně po-
tvrzuje rozvoj tehdejší obce Radíkov. Mnozí z vás mohou  dohledat i místo, kde stojí 
ten váš dům, i když je nový nebo několikráte adaptovaný. Pohled je odněkud 
z prostoru „od skalky“ a je vidět, že v prostoru dnešní ulice Vrchní byl ještě les. 

/jsch,jb/ 
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