
Radíkovský informační zpravodaj 1/2011                                                                                                         1 
 

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

 
  I když letošní zima je docela nestabilní, 
přece jen se našlo období, kdy se dalo na 
místní vodárenské nádrži bruslit. Zájem měli  
především rodiče s dětmi….. 

 
Náměstkyně primátora paní Mgr.Machová se 
účastnila výroční valné hromady místního 
Sboru dobrovolných hasičů v sobotu 
18.12.2010. Na fotografii předává ocenění 
bratru Josefu Schwarzovi za 40 let činnosti 
ve SDH Olomouc – Radíkov……  

 
 

Voda natékající z lesa a namrzající na povrchu v ulici Na 
Suchých loukách nadělala mnoho nepříjemností všem 
občanům, chatařům, kteří tam bydlí nebo mají své ne-
movitosti…… 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

14.12.2010 - 4. RMO  
-majetkoprávní záleži-
tosti 
-bytové záležitosti 
-veřejné zakázky „Úspo-
ry energetické náročno-
sti budov ve vzděláva-
cích zařízeních SmOl“, 
„Rozšíření odděleného 
sběru BRKO v Olomou-
ci - nákup sběrných ná-
dob“ 

-rozpočtové změny 2010 
-tramvajová trať Nové Sady, harmonogram 
-koncepce činnosti MPO v období r.2011 – 2015 
-zajištění noční dopravy 
-Informační systém ZOO, smlouva o poskytnutí 
dotace 
-Přednádražní prostor, ukončení projektu 
-Knihovna města Olomouce, rozšíření oborů 
činnosti 
-Severní spoj 
-lokalita Zlatý důl v Lošově, nový územní plán 
-přesun autobusového nádraží, nový územní 
plán 
 
11.1.201 – 5. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-stanovení nájemného v městských bytech 
-rozpočtové změny 2010 
-tramvajová trať Nové Sady, studie proveditel-
nosti 
-vyhodnocení vánočních trhů 2010 
-personální změny ve složení „povodňové komi-
se města a ORP Olomouc“ 

-spolupráce s exekutorskými úřady 
-rozpracování usnesení 2. ZMO z 21.12.2010 
 
25.1.2011 – 6. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2011 
-veřejná zakázka „Hejčínské louky - inline 
stezka“ 
-komplex Nová sladovna 
-II. etapa povodňové ochrany – rozpracování 
dokumentace pro stavební povolení 
-cyklostezky 2011 
-Bike park Olomouc 
-IPRM, hodnocení projektů 
-odborné komise 
-Knihovna města Olomouce, stavební a inves-
tiční činnost 
 
21.12.2010 – 2. ZMO 
-kontrola usnesení 
-rozpočtové změny 2010 
-zrušení Fondu rozvoje bydlení 
-návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2011  
-projednání souboru vyhlášek 
-změny stávajícího územního plánu 
 
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/    

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc-Radíkov

 
Leden  2011 (18.10.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-úpravy pracovní doby deta-
šovaného a internetového 
pracoviště 
-problematika namrzání vody 

na ul. Na Suchých loukách 
-oprava počítačové sítě na intern.pracovišti 
-finanční uzávěrka prodeje mincí, akce 750 let 
-uplatnění požadavku na opravné práce na 
místních komunikacích v roce 2011 
-přehled jubilantů v r.2011 
-nekázeň s ukládáním odpadu na ul. Na Su-
chých loukách, kontrola odboru ŽP 
 
 
 

 
Plán jednání KMČ v roce  2011    
21. února  19,00 hod. 
21. března  19,00 hod. 
18. dubna  19,00 hod. 
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/
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RADÍKOVSKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010, VÝHLED DO BUDOUCNA….     
    Skončil rok, ve kterém po vybudování  inženýrských sítí byla na ulici Malinovského provedena 
rekonstrukce vozovky, bylo obnoveno veřejné osvětlení i rozhlas, opraveny chodníky, zřízena 
kontejnerová stanoviště na separovaný odpad a doplněn mobiliář. Bylo prodlouženo osvětlení 
na ulici Lošovské. Tímto doznal Radíkov  výrazných změn i z hlediska svého vzhledu. KMČ věří, 
že většina obyvatel,  ale i ti, co zde  přebývají jen krátkodobě nebo sem zavítají jako turisté do-
káží ocenit novou kvalitu. Očekáváme, že k hodnotám, které  byly vytvořeny  se budou všichni 
chovat ohleduplně, ať už jsou to komunikace, chodníky nebo veřejná zeleň. Žijeme zde přece 
my a chceme, aby se hezké prostředí nejen zachovalo, ale i nadále zlepšovalo. Významnou 
událostí, která zapadla do kontextu dokončené investiční akce, bylo i připomenutí 750. výročí  
založení Radíkova. Oslavy, které připravila KMČ spolu s místním SDH, byly příležitostí k setkání 
občanů, rodáků i přátel Radíkova. 
       KMČ bude i v dalším období usilovat, aby přidělené provozní prostředky byly vkládány do 
potřebných věcí a bude zajišťovat další zlepšování života v místě našeho bydlení. V současné 
době vedení města mimo jiné řeší i problematiku práce a složení komisí městských částí na 
další období. Je před námi období, kdy i provoz magistrátu hledá úspory. Důsledkem toho, ale i 
sníženého zájmu veřejnosti dochází k redukci provozních hodin internetového pracoviště nejen 
zde v Radíkově, ale i jinde.                                                                                                                              
                                                                                                                         /z v/                                                                                                                                        
       
BLÍŽÍ SE DOBA JARNÍHO ÚKLIDU - TSMO a.s. INFORMUJÍ….. 

I v letošním roce bude Magistrát města Olomouce spolu s Technickými službami města Olo-
mouce a.s. zabezpečovat 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 odpa-
du, objemného bioodpadu. Upozorňujeme, že stavební odpad se nebere. Nutno dbát pokynů pří-
tomných pracovníků TSMO a.s.   

Místní hasiči zajistí v sobotu dne 16.dubna 2011 svoz kovového odpadu. Nachystejte, pro-
sím, kovový odpad ke svým brankám (nebo ponechejte za brankou) až v sobotu ráno z důvodů elimi-
nace zcizení šrotu. Těžší předměty pomohou hasiči vynést. 

 
Jak dál s bioodpadem: Pravidelný svoz bioodpadu 

z hnědých bionádob bude zahájen v pátek 15.4.2011. Tímto 
upozorňujeme, že odvoz běžných popelnic s komunálním 
odpadem bude jako doposud ve středu v sudé týdny, odvoz 
bioodpadu vždy v pátek v liché týdny. 

 
Sezónní  odvoz komunálního odpadu od určených 

stanovišť v chatových oblastech (ul. Na Suchých loukách, U 
Skalky, Náprstkova – směr lokalita Zahrádky, Přehradní u hráze, 
Přehradní – u lesa) bude zahájen dnem 4. dubna (14. týden). 
Odpad ukládejte na stanoviště až o víkendu a v pevných pytlích. 
Nezneužívejte této služby k odkládání objemného komunálního 
odpadu a stavební suti. Jen vaše kázeň je zárukou, že služba 
bude fungovat i nadále. 

Během 1. pololetí 2011 lze předpokládat, že i v Radíkově 
bude k dispozici kontejner na odložení textilu vhodného k jinému 
použití pro potřebné. 

 
Někdo nerespektuje, že v zimním období se odpad neodváží … 

 
Jinak je možné běžně uložit odpad na sběrové dvory provozované TSMO a.s a to:  

na ul. Chelčického a v Neředíně. 
                                                                                                                                                                              Izv/ 

LIECHTENSTEINOVY PAMĚTNÍ DESKY U ZDIMĚŘSKÉ HÁJENKY – ČÁST II. 

Vysazené duby symbolizovaly 40 let vlády a věk knížete 
20 + 20 dubů mělo symbolizovat 40 let vlády, 18 dubů věk knížete při nástupu vlády a celkový počet 
58 dubů udával věk knížete. Kromě významu pietního měly mít skupiny dřevin i význam vědecký: měly 
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prokázat, jak duby prospívají na různých stanovištích a v různých nadmořských výškách. Doubravy 
byly ohrazeny laťovým plotem, po jehož levé straně byly vysazeny douglasky a po pravé borovice 
vejmutovky. 

Při pozornější prohlídce hájku u Zdiměře zjistí i laik, že ne všechny zdejší duby mají ten typický vykro-
jený tvar listu, ale že tu vedle sebe rostou různé druhy dubů. 

Pomníčky jsou rozmístěny po celé ČR 
Ač se pomníček ve Zdiměři může na první pohled jevit jako unikátní, opakuje se ve skutečnosti mno-
hokrát na různých místech Česka s malými obměnami. Vzhledem k velkému množství lichtenštejn-
ských panství a k tomu, že pomníčky vznikaly plánovitě podle zadání, jich muselo existovat velmi 
mnoho. Ne všechny se dochovaly a domnívám se, že není jisté, že všechny plánované (v lesních 
mapách zanesené) opravdu vznikly. 

Na některých místech přečkaly jen dubové háje bez kamenů, jinde byly vykáceny doubravy a zbyly jen 
pomníčky. Zdiměřská lokalita je v tomto ohledu dobře dochovaná, protože doubrava a kameny tvoří 
jeden celek. Podle ústní tradice se na tomto místě pořádaly slavnostní akty pasování knížecích lesní-
ků. Mnozí si možná vzpomenou, že zde býval udržovaný pramen. 

Pomník z břidlice 
Materiál použitý na pomníky odráží geologickou stavbu dané oblasti. Tehdejší zřizovatelé správně 
soudili, že je zbytečné dovážet kámen zdaleka, když je k mání v regionu. Na Blanensku proto poslou-
žil vápenec, na černokosteleckém panství říčanská žula, v Makoluskách a Mirošovicích u Ratají pís-
kovec, v Hrubém Jeseníku žula a u nás v Nízkém Jeseníku pochopitelně břidlice. 

Nápisy jsou psané latinsky, německy i česky 
Nápisům dominuje národnostně neutrální latina, která je řečí vznešenou a je též jazykem vědy (pojem 
quercetum je pro biocenózu užíván dodnes). Některé pomníky jsou ale české nebo německé. Text se 
proto opakuje s malými odchylkami, kdy sám oslavenec je nazýván Princ Joan, Princeps Joannes, 
Fürst Johannes či kníže Jan. 

Vytvořit databázi lokalit s jubilejními kameny má za cíl stránka http://www.jubilejnikameny.euweb.cz, 
kde lze řadu z nich nalézt. Mnoho kamenů, ale dosud chybí. Při pátrání po nich může pomoci soupis 
lichtenštejnských panství na uvedené stránce. Pro nás jsou zvláště zajímavá panství Dolany s Jívo-
vou, panství Hradisko s Lošovem a Radíkovem nebo statek Kožušany s dílem ve vsi Posluchov. 
Na ukázku uvádíme několik míst s jubilejními kameny, na které lze narazit   na různých webových 
stránkách:  Bousín (Drahanská vrchovina, vojenský újezd Březina), Bukovina, Habrůvka, Olomučany, 
Adamov (Školní lesní podnik Křtiny), Dobré Pole (Kostelec nad Černými lesy), Vysoký Potok (Králic-
ko), Hradešín (Kostelec nad Černými lesy), Kuželov (Bílé Karpaty), Makolusky (Uhlířské Janovice), 
Nevojice (Bučovice, Ždánický les ). 
Letitý spor mezi knížectvím Liechtensteinským a naší republikou vyvrcholil kolem roku 1993 na poli 
Evropské unie – Liechtensteinsko blokovalo náš vstup do unie. Spor se táhl až do roku 2009, kdy byla 
navzájem uznána nezávislost. V minulých dnech proběhla v Olomouci mezinárodní konference histo-
riků, kteří se zabývají rodem Liechtensteinů za účasti nyní vládnoucího knížete Hanse Adama II. Ten 
také otevřel výstavu zaměřenou na rodinu Liechtensteinů na hradě ve Šternberku. V sobotu 4.12.2010 
proběhla slavnostní vernisáž výstavy Liechtensteinská dominia Střední Moravy. Výstava potrvá do 
31.10.2011 a vstupné činí 20,- Kč. Více informací na: http://www.hrad-sternberk.cz/ 
 
Prameny:  

- Společnost LČR, s.p., Blanenský deník, Pavel Juřík: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. 

- : Marek Bohuš:  http://www.hlubocky.eu/lichtenstejnovy-pametni-desky-ve-zdimeri/ 

       - http://www.viktoria-hohe.net/index.php?ids=2&idc=89
                                                                                                                                                    /jb/ 
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PUBLIKACE SVATÝ KOPEČEK – GENIUS LOCI 
    
  Ve druhé polovině roku 2010 vydala Matice svatokopecká 60-ti 
stránkovou publikaci „Svatý Kopeček – genius loci“ autorů Jana 
Nedělníka a Miroslavy Titzové. Předmluvu napsal Bohuslav Smejkal, 
knihovník, publicista, bibliofil. Domnívám se, že většina z nás, kteří 
zde v Radíkově žijí, ale i ti co mají rádi blízký Svatý Kopeček, budou 
fotografiemi z dob minulých i současných potěšeni. Pro místní starší 
generaci je Svatý Kopeček místem, kde jsme chodili do školy, do 
kostela, na hřbitov, za kulturou, k lékaři, za nákupy, do cukrárny, 
máme tam své kamarády, spolužáky. Kniha nás provází  
podrobnými informacemi o významných památkách, ale i 
současností a je doplněna barevnými a černobílými fotografiemi. 
Připomene nám význam i krásu objektů, kolem kterých chodíme 
mnohdy bez povšimnutí… Nejsou opomenuty ani významné osob-
nosti, které nyní na Svatém Kopečku žili a žijí. Kdo si knížku vezme 
do rukou a má rád historii blízkého okolí bude potěšen. Publikaci lze 
koupit v muzeu Matice svatokopecké za 80,- Kč ( v období zim.času: 
So 12 – 16 hod., Ne a svátky 10 – 16 hod., v období let. času : So 
12 - 17, Ne a svátky 10 - 17). Vchod do Muzea je vlevo od hlavního 
čelního vchodu do baziliky. Publikace je k dostání také v prodejně 
křesťanské literatury (Matice cyrilometodějská) v Olomouci, Dolní 

náměstí 24 ( vedle obchodu s textilem – bývalý Hubáček).          
 
                                                                                                                                                                      /zv/               
POČASÍ  
 
Prosinec 2010 
Průměrná teplota byla - 3,6 oC, od 5-tiletého normálu odchylka – 3,0 oC. Nejnižší teplota byla 9.12. 
ráno – 14,8 oC (na Jizerce rekordní teplota -30,5 oC). Maximální teplota 9 oC byla 24.12. Napršelo nám 
42 mm, což je 139 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 1.12. a to 15  mm ve formě sněhu. Jasný 
den byl 1, zatažených 15, srážkových 17, s mlhou 17, a s inverzemi 10, mrazových 7 a ledových 19, 
se souvislou sněhovou pokrývkou 20. Největší vrstva sněhu dosáhla 17 mm, ale proběhly 2 oblevy. 
Běžkovat se dalo asi 3 dny. Se silným větrem 3. Teplotně byl prosinec  proti 25-ti letému průměru 
výrazně chladnější. 
Extrémní teploty: maximální 17,3 oC 5.12.1961, minimální – 16,0 oC 4.12.1885, - 23,8 oC 17.12.1788.  
Sluníčko na začátku prosince vycházelo 7:36 a zapadalo 16:01, na konci vycházelo 7:59 a zapadalo 
16:08. 
 
Meteorologické hodnocení roku 2010 
Průměrná teplota 9,1 oC, od pětiletého průměru odchylka - 1,1 oC, srážek celkem 847 mm, což je  
152 % pětiletého průměru. Největší úhrn srážek byl v srpnu 180 mm, nejnižší 7,2 mm v říjnu. Maxi-
mální teplota 30,9 oC  byla 12.6. a minimální - 17 oC byla 27.1. 
Jasných dnů 125, zatažených 122, srážkových 173, letních 27, tropických 14, mrazových 48, ledových 
51, se souvislou sněhovou pokrývkou 78, s mlhou 71, se silným větrem 18, s bouřkou 23 a 
s inverzemi 110. Celkově lze rok hodnotit jako mírně chladnější. Listopad ale je novým teplotním ex-
trémem od roku 1960. Roční srážky byly extrémní. Navíc srpen byl extrémní od začátku 20. století. 
Zažili jsme i kalamity - sněhová byla od 8. do 12. ledna, napadlo 30 cm sněhu. Sněhová pokrývka 
vydržela víc jak dva měsíce, byly dobré podmínky pro běžkování. Ale už 26. března bylo 19 oC a 
v republice na dvaceti místech padly teplotní rekordy. Od 15.5. opět začaly povodně, napřed 
v Čechách a následně se 16.5. vylila Bečva a Odra, v Olomouci Morava nedosáhla ani prvního stup-
ně. Kolem 24.5. přívalové deště zatopily řadu měst na jižní i severní Moravě, naštěstí všechny povod-
ně Olomouc obešly. Dne 2. června nastal I. stupeň povodňové aktivity i v Olomouci, potom 7. srpna 
pohrozila Nemilanka (nenápadný potůček který má „pramen“ rozplizlý na parkovištích a střechách 
obchodního megacentra v lokalitě Velký lán = Terno, Tesco, OBI Aquapark atd.) a zatopila několik 
domů ve Slavoníně. Dne 27. září bylo pod vodou mnoho obcí na severu Čech. Teploty v listopadu 
byly i v noci kolem 11 oC, ale už 2. prosince napadlo 15 cm sněhu, který 8.12. roztál. Konec roku byl 
ve znamení sněhových kalamit kolem našeho regionu a také v jiných státech i v takových, kde sníh 
dosud neviděli. Přesto se na Štědrý den vyhoupla teplota na  + 9 oC. Takže počasí připomíná nebez-
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pečnou a nevyzpytatelnou houpačku a zákeřného nepřítele. Vláda si s tím neví rady, tak to vyřešila 
povodňovou daní, takže v roce 2011 se už nemusíme ničeho obávat. 
Ve světě byly také přírodní katastrofy. Dne 27.2. bylo v Chile extremně silné zemětřesení o síle 8,8 
Richterovy stupnice. Dne 14. dubna začala chrlit popel islandská sopka a omezila leteckou dopravu. 
Katastrofální povodně v Pákistánu, Indii a Číně. V závěru roku sužovaly Austrálii obrovské požáry a 
následně nebývalé povodně. V jednom televizním pořadu geolog, klimatolog, filosof, krajinolog a spi-
sovatel v jedné osobě RNDr. Václav Cílek konstatoval, že žijeme ve velmi bouřlivé době jak z hlediska 
společnosti, tak přírodních pochodů a předpověděl, že tento stav bude trvat třicet až sto let. Kdo by se 
chtěl dozvědět o naší heroické době víc, tak doporučuji přečíst si některou z mnoha publikací, jichž je 
V. Cílek autorem (např. Krajiny vnitřní a vnější nebo Makom). 
 
Leden 2011 
Průměrná teplota byla - 0,3 oC, od 5-tiletého normálu odchylka 0,5 oC. Nejnižší teplota byla 31.1. ráno 
– 12,1 oC . Maximální teplota 9,4 oC byla 15.1. Napršelo nám 20 mm, což je 65 % normálu. Nejvíc 
srážek za den bylo 8.1. a to 4 mm. Jasný den byl 1, zatažených 20, srážkových 22, s mlhou 17, 
s inverzemi 12, mrazových 10 a ledových 9. Teplotně byl leden  slabě nad normálem. Ani leden nepřál 
běžkařům, jezdit se dalo asi 4 dny. 
Extrémní teploty: maximální 12,5 oC  - 5.1.2007, 13,8 oC - 5.1.1999, 12,8 oC - 9.1.2007 – tyto teploty 
trvaly dva týdny, 16,7 oC - 10.1.1991, 17,4 oC - 12.1.1993, minimální – 21,4 oC - 1.1.1784, - 27,2 oC - 
5.1.1789.  Sluníčko na začátku ledna vycházelo 7:58 a zapadalo 16:09, na konci vycházelo 7:35 a 
zapadalo 16:52. 
                                                                                                                                                                          /jb/                                                                                                                                                       
 
 
Víte, že . . . .  
……….na základě podání na KMČ řeší sta-
vební úřad s majiteli RD na ul. Malinovského č. 
95 problematiku stavu tohoto RD. Bylo prove-
deno nové posouzení statikem, který potvrdil 
zhoršující se stav. Taktéž odborné složky 

v oblasti rozvodů el. energie byly stavebním 
úřadem vyzvány k urychlené přeložce konzoly 
přípojky na sousední RD. Uvidíme, zda aktivní 
přístup dotčených předejde možnému krizo-
vému stavu…. 
……..v sobotu 19. února 2011 se poběží tra-
diční vytrvalostní závod olomoucké ligy stovka-
řů a to Radíkovská 15. Kdo jste se odhodlali 
běžet, neváhejte si ověřit svou kondici…… 
……..další závody psích spřežení na kárách 
pořádá ve dnech 26.3. (od 13:30 – 17:30 hod.) 
- 27.3.2011 (9:30 – 12:00 hod.) s centrem v 
prostorách RS chata Pod Věží Hanácký 
mushers club. Závody budou probíhat v okolí 

Radíkova, nikoliv přes Radíkov. Přesto vás 
žádáme, abyste v době konání závodů ne-
pouštěli psy na volno. Pořadatelé se těší i na 
vaši návštěvu…. 
……. poděkování patří i našim hasičům, kteří 
v letošním nestabilním zimním období dvakráte 
upravili plochu pro bruslení na místní vodáren-
ské nádrži nejen odhrabáním sněhu, ale i jejím 
přestříkáním vodou. Spokojené byly nejen 
naše děti, ale i dospěláci……. 
…….. vandalismus a krádeže narůstají. Rozbi-
tá výloha na prodejně, počátkem února ukra-
dené plynové bomby z boxu u prodejny, vykra-
dená chata v lokalitě U Skalky. Kam kráčí doba 
i v poklidném Radíkově?....  
………. vlhký prosinec, voda vytékající z lesa 
do prostoru komunikace ul. Na Suchých lou-
kách a nástup mrazů ve vánoční svátky vytvo-
řily pro všechny, kteří mají nemovitosti v této 
lokalitě velmi nepříznivý stav. Voda postupně 
namrzala až do výšky 30 cm na komunikaci a 
bránila vjezdu na soukromé parcely. Problé-
mový stav byl pro ty, kteří zde trvale bydlí.  
První pracovní den roku 2011 bylo na místě 
jednání s TSMO a.s., odborem dopravy a 
KMČ. Situaci bude nutné co nejdříve řešit 
ihned a to během jarního období v součinnosti 
s Lesy ČR s.p………   
                                                               /zv/                                   
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Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ : 

                                 
Únor: Zdeněk Střelák, Ing. Zdeňka Stojaspalová, Doc. PhDr. Karel 
Frank CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová 
 
Březen:  Ing.Vladimír Stříbrnský, Josef Schwarz, Helena Maiznerová, 
Marie Kubíčková, Jiří Machek, Marie Řezníčková   
 
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Ha-
na Třísková, PaedDr. Vlasta Zvěřinová, Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, 
Zdeněk Pospíšil, Věra Machková 
 
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.      
 
Blahopřání k sňatku:  V závěru roku 2010 potvrdili svůj dlouhodobý vztah uzavřením sňatku starosta místního 
SDH pan Miroslav Nemrava a paní Jarmila Polesová. Přejeme vše nejlepší, pohodu v rodině a pevné zdraví.                                           
                                                                                                                              / 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 a to 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)  KMČ upozorňuje občany, chataře a chalupáře, aby v probíhajícím zimním období parkovali přede-

vším na svých pozemcích a to z důvodů bezpečného plužení komunikací, ale i svozu TKO. Řidiči 
těchto vozidel nebudou riskovat poškození soukromého majetku (auta). Pokud bude zúžený profil 
pro průjezd, nebude možné realizovat obsluhu ulice. V případě problému se obracejte přímo na 
dispečink zimní údržby TSMO a.s. – 605 201 686.  

 
2)  Upozorňujeme taktéž na zákaz vyvážení sněhu na veřejná prostranství. 
3)  TSMO a.s. děkují předem všem, kteří si odklidí sníh před svými domy. Kapacity pracovníků TSMO 

a.s. jsou omezené a vše nejde ihned. 
 
4)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 

     Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  
 

Pouze :   St   9:00 – 12:00 hod a 12:30 – 17:00 hod 
 
5) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    

       Začalo období dlouhých zimních večerů a je zde příležitost si půjčit hezkou knihu i v naší 
knihovně. Paní knihovnice je tu pro vás a ráda poradí každou středu. Již předem se můžete podí-
vat 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/                                                                                         



Radíkovský informační zpravodaj 1/2011                                                                                                         8 
 

 
Městská policie je tu pro vás:   

 
Výsledky činnosti  MPO v Olomouci – Radíkově v roce 2010  
                        (aneb Radíkovská černá kronika 2010) 
 
        Strážníci MPO v městské části Olomouc - Radíkov v roce 2010 řešili 86 událostí, z 
toho jen v dopravě vyřešili 64 přestupků. V průběhu minulého roku v Radíkově odchytli 
4 psy, kdy 3 z nich  se podařilo vrátit přímo majiteli, jeden pes byl převezen do útulku v 
Olomouci – Neředíně. V hodnoceném období na místě prošetřili 10 oznámení,  kdy 1 
zjištěnou událost strážníci předali k dořešení magistrátu města a 1 v rámci kompetencí 
Policii ČR. Strážníci v Radíkově dále řešili 3 přestupky proti majetku, které předali k 

dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu a zjistili 1 podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí 
věci, které předali k dořešení místně příslušnému oddělení Policie ČR. V tomto případě se jednalo o rýhy, kterými 
neznámý pachatel poškodil vozidlo tovární značky AUDI. Strážníci dále vyřešili 4 přestupky spáchané  porušením 
vyhlášky SMOl, o udržování čistoty a pořádku na území města Olomouce, která řeší i volný pohyb psů. Celkově 
strážníci MPO v roce 2010 uložili blokové pokuty v Olomouci – Radíkově ve výši 15 700,- Kč.  
 

  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…. 

Kalendářní rok 2011 jsme zahájili posezením v klubu s malým 
pohoštěním a povídáním o prožitých vánočních svátcích a ukončení 
roku 2010 v kruhu našich nejbližších. Přišel za námi jako každoročně 
náš předseda KMČ Ing.Zvěřina, který nám popřál k nastávajícímu roku 
hodně zdraví a spokojenosti a my pak na oplátku i hodně úspěchů 
v práci pro naši městskou část.  

V zimních měsících se kvůli počasí nedá moc chodit do přírody a proto 
je využíváme k návštěvě kulturních programů. Hned 8.ledna jsme byli v kině Metropol, kde se přímým 
přenosem z Metropolitní opery v New Yorku přenášela opera „Dívka ze zlatého západu“, která pojed-
návala o životě amerických zlatokopů z dob zlaté horečky. Další dvě středy jsme věnovali návštěvě 
výstavy Olomoucké baroko. Prohlídky byly s průvodcem a dozvěděli jsme se mnoho z historie města 
Olomouce a jeho okolí. Vystavená umělecká díla jsme moc obdivovali a žasli nad dovedností našich 
předků. V únoru máme v plánu navštívit představení opery Prodaná nevěsta a koncert Petry Černoc-
ké. Zimní měsíce také využíváme ke vzdělávání – každý druhý čtvrtek navštěvujeme „Školičku inter-
netu pro seniory.“ V „Centru sociálních služeb Klíč“ ve Chválkovicích se nám obětavě věnují. Také 
chceme využít slev pro seniory návštěvou Aquaparku, kde každý čtvrtek se ve vodě cvičí pod vedením 
instruktorů. Všichni se též ale těšíme na jaro, ale co budeme podnikat, o tom vás budeme informovat. 
Na setkání s vámi se těší vedení místního Klubu seniorů v Olomouci – Radíkově.    

                                                                                                                                      /fp,ar/ 

„Co jste hasiči, co jste dělali (byli jsme na výročce našeho SDH, navštěvovali 
jsme výročky sborů našeho okrsku, oslavili počin starosty SDH, chystali se na 
plesovou sezonu 2011)  

 
 sobota 18.12. – Výroční členská schůze SDH 

Olomouc - Radíkov ... 
     Naplněný sál hospůdky U PULCE přivítal 
18.12.2010 účastníky výroční valné hromady naše-
ho sboru. Bohatý program, skoro 30 minutová 
„Zpráva o činnosti“ v uplynulém roce 2010, doplně-
ná o fotografie k jednotlivým událostem a další za-
jímavé body schůze, nalákaly snad všechny domá-
cí členy. Je pravda, že některé členy odradilo zave-
dení nekuřácké hospody, ale tolerantní kuřáci si 
vždy na chvíli odskočili. Mezi hosty jsme poprvé  
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přivítali i náměstkyni primátora paní Mgr. 
Machovou, která spolu s vedoucím odboru 
ochrany Ing.Zapletalem zastupovala MmOl. Ta 
se také zúčastnila bohaté diskuse, kde většina 
diskutujících chválila naši pestrou činnost, naši 
Netradiční soutěž a průběh celé valné hromady. 
Na závěr došlo i na ocenění , kde za 40 let 
členství obdržel uznání bratr Schwarz Josef. 
Novinkou byla „Čestná cena SDH Radíkov“, 
kterou získal bratr Pavel Hudec – za mimořádné 
zásluhy o rozšíření sboru – již 4 členové rodiny 
Hudců jsou ve sboru. Na závěr jsme přijali 2 
nové členy sboru – Tomáše Hudce a Jakuba 
Kováčika. Hasičský sbor má tedy dnes 45 členů. 
Tolik slávy a pochval se muselo také oslavit a tak 

není divu, že pevné jádro schůzovalo až do podvečera.   
Co připravuje SDH Olomouc – Radíkov  na rok 2011 (119 let činnosti SDH) 
- leden ….. výroční schůze  
- 7.leden…..Tříkrálový gulášek s posezením 
- 19.únor….Tradiční hasičský ples 2011 
- 12.březen…5. dětský karneval  
- Bowlingový turnaj  ? 
- duben ……..sběrová sobota 
- 1.květen……stavění májky 
- 1.hasičská soutěž - okrskové kolo 
- 4.červen…….kácení májky – nohejbalový turnaj 
- 18.-19.červen …….5. ročník soutěže v „Netradičním požárním útoku v Olomouci – Radíkově“ 
- 30. - 31.červenec……Pohár starosty SDH v Kobylí    
- srpen……ŽENATÍ : SVOBODNÍ – fotbálek o sud piva 
- srpen …cvičení na raftu – sjíždění Oravy ( Slovensko ) ? 
- 27.srpen ………soutěžní odpoledne „AHOJ PRÁZDNINY“ 
- září – říjen…….sběrová sobota 
- říjen……..“Drakiáda a burčákový košt“ 
- listopad……společné cvičení sborů MmOl 
- 4.prosinec…….Mikulášská nadílka 
- 17.prosinec…….Valná hromada za rok 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 sobota 7.ledna….Tříkrálové posezení u guláše i na počest rozhodujícího životního kroku našeho 

starosty Mirka Nemravy ( guláš výborně navařil Jirka a zalil ho Mirek) 
 tradiční maratón výročních schůzí sborů našeho okrsku (podrobnější informace na webu) 

- 8.ledna 2011, 9:00 hod. SDH Olomouc – Chválkovice , klubovna na hřišti, naši delegáti Nemrava, Kováčik 
- 15.ledna 2011, 9:00 hod. SDH Olomouc – Lošov, hasičská zbrojnice, naši delegáti Smrkta, Kováčik 
- 22.ledna 2011, 14:00 hod. SDH Olomouc - Holice, restaurace Na statku, naši delegáti Prudký, Lisa, Bernard 
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- 23.ledna 2011, 9:00 hod., SDH Olomouc - Droždín, restaurace U Šišků, naši delegáti Morbitzer, Hanzlík    
 

 pátek 28.ledna – členská schůze SDH Olomouc – Radíkov 
 
 sobota 29.ledna – SDH Kobylí – hasičský bál v prostředí jižní Moravy 
 
 sobota 19.února 2011 tradiční hasičský ples v Radíkově 
 

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

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

 
Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   
           S blížícím se začátkem sezony se mužstvo pod vedením manažera poma-
lu, ale jistě připravuje na jarní část ligové soutěže. Vše bylo za dlouhých zimních 
večerů analyzováno a plány a cíle na jarní část jsou jasné….. Musíme se udržet, 
případně ještě vylepšit svou pozici po podzimní části ligy.  

                                                                                                                              /mn/                                                        
INZERCE 

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.  
vás zve k nákupům 
Období po vánočních a novoročních stravovacích hodech 
je časem, kdy se opět zamyslíme nad svým zdravím, „figu-
rou“ a nahlédneme očkem i do rodinné kasy. Tento rituál 
se odrazí bohužel i na tržbách v místní prodejně. Personál 
vybírá dovolenou, turistů a chatařů nic moc, ale přesto je 

v naší prodejně zboží dostatek  a najdete zde vše nejen k obživě rodiny, ale i pro uspořádání 
pohoštění pro své přátele, oslavy narozenin a pod. Zajímavé jsou i naše ceny, o kterých jste pravidel-
ně informováni letáky od HRUŠKY.  Na vaše nákupy, ale i brzké jaro se těší personál prodejny Hruška 
v Olomouci – Radíkově. 
                                                                                                                                                                            /zv/ 
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Tel: 585385051, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu, 
Tisk:  Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00,  provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00 

 Uzávěrka 13.2.2011 - vychází:  18.2.2011 


