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

 
 
Vlevo: 
     V závěru roku 2011 v sobotu 17.12. se opětovně sešli 
členové místního SDH Olomouc – Radíkov na výroční 
valné hromadě, aby zhodnotili svou činnost.  Mezi hosty 
byla náměstkyně primátora Mgr.Machová, vedoucí 
odboru ochrany Ing.Zapletal, zástupci vedení Hanáckého 
okrsku i  členové okolních SDH. 
 

 

 
     Zima zavítala do Radíkova až koncem 
ledna. Její nástup byl docela razantní, 
v závěru 3. týdne se prudce ochladilo a 
silný východní vítr byl docela nepříjemný.   

 

 
 
      Tuhé mrazy udělaly radost dětem i dospělým. 
Místní vodárenská nádrž zamrzla, led je kvalitní a 
tak jsou bruslaři spokojeni. Jen krutý mráz 
minimalizuje pobyt dětí na ledě, starší děti  a 
dospěláci se baví hokejem….. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
5.12.2011 - 31. RMO  
-majetkoprávní záleži-
tosti 
-přejmenování ulic 
-návrh rozpočtu na rok 
2012  
-Lesy města Olomou-
ce, audit 
 
13.12.2011 – 32. RMO 
-majetkoprávní záleži-

tosti (směnná smlouva – 1 m2 na parcely 
č.120/121 v kú. Radíkov u Olomouce) 
-veřejné zakázky 
-Akvapark, úprava ceníku 
-rozpočtové změny 2011  
-bytové záležitosti 
-Povel, revitalizace sídliště 
-rekreační využití Holického lesa 
-petice občanů MČ Nové sady proti výstavbě 
polyfunkčního domu Nároží 
-petice motokrosová trať Olomouc - Nemilany 
-letiště Neředín, sociální zázemí a bufet 
-cestovní ruch, plán veletrhů a prezentací na 
rok 2012  
-archeologický průzkum staveniště Výstaviště 
Flora Olomouc (VFO) 
 
3.1.2012 – 33. RMO 
-provedení mimořádné kontroly ve věci prově-
ření žádosti o nakládání s majetkem města 
Olomouce (Hřbitovy města Olomouce)  
-rozpočtové změny 2011  
-výběrové řízení na ředitele/ředitelku /VFO) 
 
17.1.2012– 34.RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-protipovodňová opatření, řešení nábřeží a 
mostů 
-rozpočtové změny 2012 
-problematika veřejných prostranství v novém 
územním plánu 
-lokality pro zimní rekreaci, sáňkovací kopce 
-vyhodnocení spolupráce s exekutory 
-zahraniční kontakty města Olomouce v roce 
2012 
-pasportizace objektů Lafayettova 
-Olomoucký hrad 
-plavecký stadion, rekonstrukce venkovního 
bazénu 
-ZOO, evropské safari 
-Bratislava Staré město - Memorandum o spo-
lupráci 
-Horní náměstí, lavičky 
 
 

 
31.1.2012 – 35. RMO 
-kontrola usnesení RMO a ZMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-zadávání veřejných zakázek po novele záko-
na o veřejných zakázkách 
-veřejná zakázka Povel – obytná zóna, revitali-
zace a regenerace sídliště 
-veřejná zakázka „Rozvoj výstaviště Flora, 
dodávka trafostanice“ 
-rozpočtové změny 2012  
-hasičská zbrojnice Topolany, studie 
-petice na ochranu lesa v lokalitě „Zlatý důl“ 
v Olomouci – Lošově 
-Rozárium, posouzení transferu růží 
-kategorizace lesů 
-odtahy vozidel 
-přechody pro chodce 
-granty (sport, kultura) 
-kalendář akcí 2012 
-prevence kriminality 
-změny v KMČ č.26 Olomouc - Topolany 
 
21.12.2011 – 9. ZMO 
-kontrola usnesení- 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2011 
-návrh rozpočtu Statutárního města Olomouc 
na rok 2012  
-OZV o místním poplatku na provoz shromaž-
dišť, sběru, přepravy a třídění, využití a od-
straňování komunálních odpadů 
-bytové záležitosti 
-přejmenování ulice 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňo-
vány  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radí-
kov    
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahléd-
nutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddě-
lení MmOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na 
webových stránkách Statutárního města Olo-
mouce včetně důvodových zpráv zpracováva-
ných pro zastupitele před jednáním ZMO. 
 
Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

Prosinec 2011 (14.12.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-předvánoční setkání Mgr. 
Puhače s předsedy KMČ 
-Radíkovský informační zpra-
vodaj č.6/2011, rozeslání 
novoročenek 2012 

-servis plynových topidel v objektu Náprstkova 
-setkání seniorů v předvánočním období, účast 
předsedy KMČ 
-zajištění vánoční výzdoby a nutnost její opra-
vy 
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Leden 2012 (16.1.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-problematika veřejné zeleně - připomínky 
občana 
-osazení dalších odpadkových košů na ul. 
Přehradní 
-jednání se zástupkyní odboru dopravy ve věci 
kvality prací po rozkopávkách místních komu-
nikací 
-nekázeň pejskařů, úhyny psů a nemoci psů 
v MČ Radíkov 
-havarijní stav komunikace k TV vysílači, opě-
tovně požádat TSMO a.s. o řešení 
-seznámení s objemem finančních prostředků 
na činnost KMČ a opravné práce, návrhy na 
čerpání. Bude uzavřeno v 02-03/2012 
-nacenění opravných prací dle požadavku 
OVVI. Zajistí se u TSMO a.s. 
 
 
 

Plán jednání KMČ v roce  2012    
 
22. února 19,00 hod. 
19. března 19,00 hod. 
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.  
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/

 
JAK JE TO S POČTEM POPELNIC U RODINNÝCH DOMŮ ….. 
  

     Základem pro hospodaření s kapacitou popelnic 
je především důsledné třídění jednotlivých složek 
komunálního odpadu (plasty, papír, sklo, tetrapack) 
s odložením na kontejnerová stanoviště v Radíkově 
a využití vlastních bionádob. To vše vede k úsporám 
nákladů TSMO a.s. 
     Pokud je i přesto stav kritický, je třeba jednat o 
navýšení počtu popelnic vždy s oddělením OŽP 
MMOl (Mgr. Petr Swaczyna). TSMO řeší pouze 
výměnu popelnic "kus za kus" např. v případě po-
škození, prorezavění apod. 
      Přístup k počtu a velikosti nádob se snaží 
oddělení ŽP řešit vždy individuálně na základě kon-
krétní situace - v první fázi je rozhodující počet osob, 

ale následně zohledňujeme další hlediska - např. přítomnost malých dětí používajících jednorázové 
pleny, zdravotní důvody (užití různých hygienických, zdravotních nebo kompenzačních pomůcek 
apod.). 
Z vyhlášky č. 11/2007 vyplývá max. množství odpadu na osobu a den, a to 4 litry/os./den - v tomto 
množství je ale zahrnut i tříděný odpad (papír, plasty, sklo, tetrapack, bioodpad), takže to nelze jedno-
duše přepočítávat jen na objem popelnic na směsný odpad. 
Zjednodušeně lze tedy uvést následující počty: 
1 osoba - 1 x 120 litrů (klasická plechová nebo menší plastová popelnice) s vývozem 1 x měsíčně, 
2 (-3) osoby - 1 x 120 litrů s vývozem 1 x 14 dní (3 osoby jsou hraniční - obvykle záleží na dalších 
okolnostech), 
(3-) 4-5 osob - 2 x 120 litrů nebo 1 x 240 litrů s vývozem 1 x 14 dní, 
6-7 osob - 3 x 120 litrů nebo 1 x 240 litrů + 1 x 120 litrů s vývozem 1 x 14 dní, 
8 - 10 osob - 2 x 240 litrů (nebo 4 x 120 litrů, příp. kombinace obou velikostí) s vývozem 1 x 14 dní. 
Občané mohou volat přímo na Mgr. Swaczynu ( tel. 588 488 335, mobil:731 681 256) a situaci řešit.  
                                                                                                                                  /sw,zv/  
                                                                                                                                                                                  
KATASTRÁLNÍ MAPA RADÍKOVA Z ROKU 1834 
 
         Komise městské části při pátrání po historii obce pořídila kopii barevné katastrální mapy z roku 1834, která 
je k vidění v budově komise. Mapa vznikla při akci: Druhé vojenské mapování – „Františkovo“, které proběhlo 
v letech 1806 až 1869 na území Rakouska-Uherska. Měřítko mapování bylo 1:28 800. Popud k mapování dal 
císař František II. V Čechách a na Moravě se mapovalo na podkladě trigonometrických katastrálních sítí budo-
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vaných v letech 1806–1811, někdy se také uvádí, že šlo o vojenskou triangulaci, neboť de facto sloužilo jak pro 
vznikající katastrální mapy, tak pro mapování vojenské. Výchozím bodem sítě byla pro Moravu věž svatého 
Štěpána ve Vídni, pro Čechy byl výchozím bodem Gusterberg v Horním Rakousku. Roku 1816 začalo katastrál-
ní mapování. Získané katastrální mapy v měřítku 1:2 880 sloužily jako podklad pro vojenské mapování (1819–
1858). V letech 1836–1840 se provádělo mapování na Moravě a ve Slezsku, v Čechách se mapovalo 
v letech 1842–1852. Topografové používali metodu měřičského stolu, některé vzdálenosti se krokovaly. Jeden 
topograf zmapoval za letní období kolem 690 km². Čechy byly rozděleny do 267 sekcí, Morava a Slezsko do 146 
sekcí. Sekce tvoří čtverce. Mapové listy jsou též čtvercové. Nejčastěji se uvádí délka strany mapového listu 
527 mm, což odpovídá 2 rakouským mílím (15,17 km). Mapy byly lavírované v 11 barvách. Zveřejněny byly 
pouze odvozené zmenšeniny. Byly to: Speciální mapa Království českého (36 listů, vydáno 1847–1860, měřítko 
1:144 000), Speciální mapa Markrabství moravského a části Vévodství slezského (19 listů, 1844, 
1:144 000), Generální mapa Království českého (1876 měřítko 1:2 880) a Schedova generální mapa (1856–1868 
měřítko 1:576 000), z té pak byla odvozena v letech 1873–1876 Generální mapa Střední Evropy 1:300 000. 
 
Zvětšený výřez z katastrální mapy  
 

 
 
Obsah mapy 
Byly zaznamenány cesty, zděné budovy, kamenné mosty. Z přírodních prvků to byly pole, louky a pastviny, 
lesy, rybníky a toky. Výškové poměry jsou vyjádřeny Lehmannovými šrafami. Zakresleny a zaznamenány byly 
také nadmořské výšky bodů použité trigonometrické sítě. Po stranách každého mapového listu je k dispozici 
tabulka počtu domů a stájí a počtu možných ubytování mužů a koní pro každou obec. 
Na „naší“ mapě je zakresleno 35 domů. Z mapy je patrné, že základem Radíkova byl „Dvůr“ (dnešní ulice Ná-
prstkova), dále se dá identifikovat budova dnešní hospody, která byla hospodou od svého vzniku, ale v mapě 
není opatřena značkou pro hostince. Z jiných historických pramenů víme, že v Radíkově bylo hospod několik (až 
tři současně), ale na této mapě nemá značku ani jedna. U dalších domů se dá celkem spolehlivě určit, který dneš-
ní dům to je, ale v průběhu výměny generací se několikrát změnili majitelé, takže když dnes řeknu, že tento dům 
je statek/hospodářské stavení Křetinských, Adlerů, Zemánků, Zvěřů, Krumpholců atd. je to jen časový výsek, 
který já pamatuji a málokdo z dnešních obyvatel by se orientoval. Zajímavé jsou i místní názvy. Jsou jen tři - 
Dolansko, Pod Bořím, které přežily do dnešních dnů. Další - Za Humny - asi proto, že v horní části dnešní ulice 
Náprstkova byly „humna“ = stodoly. Dnešní název je Zahrádky. I když tento název dnes mylně používá „hlas“ 
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v autobuse pro zastávku Na Suchých loukách. Další zajímavost mapy je zákres nepravidelného osmiúhelníku 
v severní části, která patří do katastru Lošova a je do mapy přidaná, aby nebyla tak malá. Je to plocha téměř 20 
ha a v letech 1871 - 1882 zde byl vybudován fort Radíkov. Možná se někdy podaří odpovědět na otázku, kdy 
tam byl ten osmiúhelník nakreslen, jinak řečeno jestli už v roce kdy vznikla tato mapa nebo někdy později. Další 
zajímavost jsou dva názvy na kopci nad Radíkovem - „Stiemieřz“, v mapě není zaznačena trigonometrická kóta. 
Dnes tam je kámen s křížkem a značkou o nadmořské výšce 444 m, tento název píšeme jako Zdiměř a je větši-
nou spojován s hájenkou, kde bydlela rodina Johnova (lokalita směr Posluchov).  

                                                                  
/jb/                                                                         

BĚŽCI RADÍKOVSKÉ PATNÁCTKY, ALE I MAŠEŘI BUDOU OPĚT ZÁVODIT 
KOLEM RADÍKOVA… 
 V sobotu 18.02.2012 se v okolí Radíkova uskuteční další ročník závodu Ligy olomouckých stovkařů.  
Délka tratě: 15,6 km/ 7,8 km. Čas startu: 10:00 hod., místo startu: Chata pod věží. web závodu: 
http://www.liga100.cz ...  
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Hanácký muschers club informoval místní KMČ, že ve dnech 24. - 25.3.2012 v katastru Radíkova 
(start i cíl u ubytovny pod „věží“) - Svatý Kopeček u Olomouce a přilehlých lesních a polních cestách 
proběhne již tradiční muscherský závod psích spřežení na kárách jako závěr zimní sezony. Trať závo-
du nebude zasahovat do obydlených částí Radíkova, bude vedena po polních a lesních cestách směr 
Pohořany, katastr Hlubočky apod. 
- Start I.kola v sobotu ve 13.30 hod., plánované ukončení  v 17.30 hod. 
- Start II.kola v neděli v 9.30 hod.,  ukončení ve 12.00 hod. 

 
V průběhu akce je přísný zákaz volného pobíhání psů. Závod se koná 
za dodržení řádu na ochranu zvířat, řádu sportu psích spřežení a 
veterinárních podmínek stanovených KVS v Olomouci. 
    Pořadatel během a po ukončení akce uklidí trať, úvaziště a přilehlé 
okolí nejen po psech, ale i ostatních účastnících závodu (diváci, 
závodníci..). 
                                                                                                                                 /zv/                                                                                                                                              
POČASÍ    
Prosinec 2011 
Průměrná teplota byla 2,6 °C, od 10-ti letého normálu odchylka 2,2 °C, 
od 25-ti letého normálu odchylka 3,6 °C. Nejnižší teplota byla 20.12. 
ráno – 6,3 °C. Maximální teplota 8 °C byla 4.12. Napršelo nám 20 mm, 
což je 55 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 5.12. a to 11 mm a 
ještě večer vznikla na vozovkách ledovka. Vánoce byly nejteplejší za 
posledních 60 let. Na Štědrý den byla sice teplota kolem nuly, ale 
potom vyhoupla až na 5 °C. Atmosférický tlak byl velmi vysoký, ve 
dnech 25. a 26.12. se dostal až na 1032 mbar. Jasný den byl 1, 
zatažených 14, srážkových 13, s mlhou 8, a s inverzemi 3, mrazových 
10 a ledových 0. Se souvislou sněhovou pokrývkou 5, ale sníh byl 
mokrý a slabá vrstva nedovolila vyjet na běžky. Se silným větrem 4. 
Teplotně byl prosinec  proti 25-ti letému normálu výrazně teplý. 
 
Extrémní teploty: maximální 14,6 °C - 25.12.1983 a 14,9 °C - 
31.12.1929, minimální – 24,0 °C - 26.12.1853. Sluníčko na začátku 
prosince vycházelo 7:37 hod. a zapadalo 16:01 hod., na konci měsíce 
vycházelo 7:58 hod. a zapadalo 16:08 hod. 
Kolem 22.12. byly na Filipínách rozsáhlé záplavy a na Novém Zélandu 
silné zemětřesení. 
 
Leden 2012 
Průměrná teplota 0,8 °C. Od 10-letého průměru odchylka 1,7 °C, od 
25-letého normálu 3,8 °C. Srážek 36 mm tj. 116 % 10-letého normálu. 
Největší denní úhrn 5,0 mm z  19.1. Maximální teplota 6 °C byla 3.1. ve 
14 hod, minimální - 13,2 °C byla 31.1. v noci. Tím nastoupila série 
silných mrazů, které mají trvat víc jak dva týdny. 
Jasné dny 2 (74% 10-letého normálu), zatažených 12 (73 %), 21 
srážkových (142 %), mrazových 11 (121 %),  ledových 1 (43 %), se 
souvislou sněhovou pokrývkou 16 (95 %). Sníh padal od 16.1. a vytvořil 
postupně vrstvu kolem deseti centimetrů bílé břečky. Ve městě 
Jeseníku přitom museli 17.1. vyhlásit kalamitní stav, když napadlo 70 
cm sněhu za noc. Dne 22.1. měl Praděd čepici 230 cm a západní 
Čechy hlásily 2. povodňový stupeň na několika řekách. Kolem 25.1. 
byly u nás teploty kolem - 1,5 °C a Jizerka hlásila - 28 °C. Na konci 
ledna zamrzlo i u nás, od 29.1. se dá na veskovských polích běžkovat, 
ten stav přetrvává do dnes. S mlhou 9 (93 %), se silným větrem 5 (227 
%), nás zasáhly 5.1. dozvuky vichřice se jménem Andrea, která 
sužovala západní Evropu.  

Teplotně byl měsíc citelně nad normálem. Srážky jen slabě převýšily normál.  
Extrémní teploty: maximální 12,5 °C - 5.1.2007, 13,8 °C - 5.1.1999, 12,8 °C - 9.1.2007 – tyto teploty 
trvaly dva týdny, 16,7 °C - 10.1.1991, 17,4 °C - 12.1.1993, minimální – 21,4 °C - 1.1.1784, - 27,2 °C -
5.1.1789.  Sluníčko na začátku ledna vycházelo 7:58 hod. a zapadalo 16:09 hod. na konci vycházelo 
7:35 hod. a zapadalo 16:52 hod. 
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Změna klimatu na Zemi už posunula teplotní průměry 

Dlouhodobé teplotní průměry se brzy změní – teploty v posledních 35 letech byly vždy vyšší. 
Loňský rok, i když nepatřil k nejteplejším, trend oteplování potvrdil. Pro obyvatele mnoha regionů ze-
měkoule byl nadstandardně teplý. 

Průměrná teplota na Zemi se loni podle amerického Národního úřadu pro oceány a ovzdu-
ší (NOAA) pohybovala kolem 14,3 stupně Celsia. To je o půl stupně víc než průměr za celé 20. století. 
Loňský rok patřil po přelomu tisíciletí ke dvěma „nejchladnějším“, ale pořád byl teplejší než kterýkoli 
jiný rok minulého století – s jedinou výjimkou absolutně rekordního roku 1998. 

Detailní údaje o loňských teplotách potvrzují skutečnost, že globální oteplování není plošné, 
ale projevuje se výraznějšími extrémy. Například pro Španěly a Nory byl rok 2011 rokem teplotně 
rekordním, pro Američany ale jen o vlásek – 0,05 stupně – překročil průměr za 130 let, odkdy ve svě-
tě existují hodnověrné teplotní záznamy. Přesto byl rok 2011 „mimořádný” z hlediska velkých klimatic-
kých katastrof ve většině naší Země - od tornád přes sucho a záplavy až po extrémní bouře“, pozna-
menala Kathryn Sullivanová z NOAA. 

Podle opravdu dlouhodobých klimatických cyklů bychom měli být na prahu další doby ledové, 
ale zatím je každý rok o trochu teplejší než ten předchozí. Vláda ledu se tak odkládá, údajně o 1500 
let.  

Dne 24.1.2012 byla nejsilnější erupce na Slunci za posledních sedm let. Vlny zvýšeného 
elektromagnetického záření ohrožovaly činnost satelitů a pozemní komunikace. 

Geomagnetická bouře byla nejsilnější od roku 2005, na pětistupňové škále, ale dosáhla úrov-
ně tři a experti ji hodnotí sice jako silnou, nikoli však závažnou či extrémní, což jsou dva zbývající 
stupně.  
                                                                                                                                                                       /jb/                                                                                                                                                  
Veřejný pořádek a dodržování vyhlášky by mělo být zájmem nás všech. 
 
       KMČ se na svém jednání zabývala i problematikou vyhlášky v podmínkách Radíkova. Od Měst-
ské policie jsme spolu s ostatními KMČ (Lošov, Sv.Kopeček, Droždín) obdrželi v závěru prosince 2011 
níže uvedené upozornění s žádostí o vyhlášení v místním rozhlase, umístění do vývěsek (bylo prove-
deno). 
„ …… zajišťování udržování veřejného pořádku a čistoty. V souvislosti s pohybem psů  se množí stížnosti 
spoluobčanů – návštěvníků - na volný pohyb psů – tedy psů bez náhubku či vodítka jak v lokalitě Svatý Kope-
ček, Lošov, Radíkov tak i Droždín. 
 Nerespektování shora uvedené vyhlášky může být řešeno na místě v blokovém řízení až do výše 1.000 Kč. 
 Pro připomenutí jde o povinnost majitele psa či osoby která jej doprovází, mít psa pod neustálou aktivní kon- 
trolou, psa mít na vodítku nebo s náhubkem. K tomu také patří povinnost po svém psovi uklidit  exkrementy. K 
povinnostem chovatele či majitele psa taktéž patří vytvořit taková opatření, aby pes nemohl volně utíkat z pro-
storu, ve kterém je chován. Nerespektování těchto povinností může být důvodem k předání správnímu orgánu 
k řešení.“ 
     Bohužel KMČ byly předány i informace o tom, že v MČ Radíkov došlo k úhynům několika psů a 
dále řada psů byla postižena trávícími problémy. Majitelé museli se psem vyhledat veterinární ošetře-
ní. Z indícií v některých případech vyplynulo, že psi požili jed používaný na hubení myší. Jelikož 
v součtu problémových stavů  přesahuje více jak 10 případů, byla o situaci informována Městská poli-
cie a ta předala informaci Policii ČR ve Velké Bystřici.  KMČ na svém jednání taktéž rozhodla, že po-
žádá odbor ŽP Magistrátu o doplnění počtu odpadkových košů pro možnost ukládání psích exkremen-
tů a vytvoří tak lepší podmínky pro pejskaře a plnění jejich povinností.  
    Domníváme se, že po Radíkově s pejsky zbytečně nikdo nechodí, ale ne každý bydlí na okraji Ra-
díkova a je třeba se dostat se psem do okolního lesa nebo polí.    
                                                                                                                                                                   /zv/ 
 
 
Víte, že . . . .  
……….mírná zima, která vydržela i přes závěr 
roku pokračovala i první tři týdny v lednu 2012. 
Místní děti si bohužel nezajezdili, na sněhu, 
nezabruslili a ti, co počítají náklady na vytápění 
RD byli spokojeni. Nástup suchého a velmi 

studeného vzduchu, který k nám vpadl od vý-
chodu, včetně ledového větru, nás probral 
z pohodového stavu. Z plynoměrů se staly 
rychle se otáčející větrníky, běhání do kotelny 
na pevná paliva se zrychlilo. Děti mohly ko-
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nečně začít bruslit, ale mrazy i přes den kolem 
-12oC moc pohodu při bruslení nevytváří. Ran-
ní teploty se pohybují těsně pod 20o C. Mrzne 
nám už více jak 14 dnů a tak uvidíme, co bude 
následovat. O to více se těšíme na jaro……. 
……..na webech jak města Olomouce, tak i 
webech olomouc.cz, v regionálním tisku jako 
Olomoucký den a deníku MF Dnes v příloze 
Olomouc (2.2.2012) se objevilo několik článků 
týkající se olomoucké pevnosti a fortových 
pevností kolem Olomouce. Obsáhlé informace 
byly i kolem radíkovského fortu. I na tyto kul-
turní památky chce město Olomouc a majitelé 
pevností přilákat v následujících letech turis-
ty….…….. rozpočet města Olomouce na rok 
2012 byl schválen a tak jste se jak v denním 
tisku tak i Radničních listech mohli dočíst, kam 
půjdou investice města. Všem KMČ byly přidě-
leny finanční prostředky v součtu na jednu 
KMČ cca 450 000,- Kč. Také naše KMČ bude 
rozhodovat, které drobnější opravné práce na 
majetku města v MČ Radíkov proběhnou 
v roce 2012………. 
 
……… místní KMČ dostala informaci o tom, že 
i hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesa-
řík byl požádán o sponzorský dar na prapor 
místního SDH Olomouc – Radíkov. Jeho reak-
ce je kladná……. 

……… probíhá v blízkém okolí Radíkova doce-
la intenzívní těžba dřeva a to především 
v lokalitě kolem cesty ZOO – pevnůstka, blíže 

k Radíkovu je několik holin. Haldy kvalitního 
řeziva asi směřují na export. Lesy kolem Radí-
kova ve většině lokalit dosáhly věku pro inten-
zívní těžbu a tak se v dohledné době můžeme 
dočkat průseků, kde z Radíkova bude vidět 
směrem na Olomouc a nebo na Jedovou……. 
 
  
                                                                                 /zv/        
                        

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
 

Dodatečně blahopřejeme pí. Jitce Hanouskové (leden). Přejeme pevné 
zdraví.                               
 
Únor: Zdeněk Střelák, Ing. Zdeňka Stojaspalová, Doc. PhDr. Karel Frank 
CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová 
 
Březen: Ivo Škvařil, Josef Schwarz, Marie Kubíčková,  Jiří  Machek, 
Marie Řezníčková 
 
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Hana 
Třísková, PaedDr. Vlasta Zvěřinová, Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk 
Pospíšil, Antonína Smrková, 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.  
 
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. 
    
                                                                                                                            /z v /  
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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 února, 
března a dubna 2012 budou opětovně vybírány poplatky 
za komunální odpad pro rok 2012, následně i poplatky 
ze psů. Složenky nutno vzít ssebou. 

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) Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2011 – březen 2012) 
     Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-ti litrových nádob ve městě Olomouci 

bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu 
v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících prosinec, leden, únor a březen jsou 
pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce. 

 
Lokality Únor Březen 

Droždín, Lo-
šov, Radíkov, 
Sv. Kopeček 

(lichý pátek) 

17.2.2012 16.3.2012 

 
     K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu 

dubna 2012: 
     Sudý (14.) týden – od 3.4.2012. 
     Lichý (15.) týden – od 10.4.2012 – !!! v tomto týdnu dochází výjimečně k posunu svozového dne.    
Z důvodu velikonočních svátků bude přesunut z pátku na sobotu, v dalším období pak bude svoz již 
v původních svozových dnech !!! 
 
4) KMČ upozorňuje občany, chataře a chalupáře, aby v nastávajícím 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 na komunikaci  
zúžený profil pro průjezd techniky, nebude možné realizovat obsluhu ulice. V případě problému 
se obracejte přímo na dispečink zimní údržby TSMO a.s. – 605 201 686.  
- Upozorňujeme taktéž na zákaz vyvážení sněhu na veřejná prostranství. 
- TSMO a.s. děkují předem všem, kteří si odklidí sníh před svými domy. Kapacity pracovníků 

TSMO a.s. jsou omezené a úklid nejde realizovat ihned. 
 
5)  Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    

      Je zima, večery jsou dlouhé a tak kromě televize zůstává i více času na hezkou knihu. Již předem 
se můžete podívat na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou, jaké kni-
hy jsou v místní knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce.   

                                                                                                                                                                                           /zv/ 

Městská policie je tu pro vás:   
 
Výsledky činnosti MPO v Olomouci–Radíkově v roce 2011 
 
Strážníci MPO v městské části Olomouci - Radíkově v roce 2011 řešili 72 udá-
lostí, z toho jen v dopravě vyřešili 38 přestupků. V průběhu minulého roku 
strážníci v Radíkově odchytli 2 psy, kdy jednoho z nich se podařilo vrátit přímo 
majiteli, jeden pes byl převezen do útulku v Olomouci – Neředíně. V hodnoce-
ném období strážníci na místě prošetřili 19 oznámení. V jednom případě roz-
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hodli o umístění osoby, která nekontrolovala své chování a tím bezprostředně ohrožovala sebe nebo 
jiné osoby o jejím umístění na protialkoholní záchytné stanici, tři zjištěné události strážníci předali k 
dořešení správnímu orgánu magistrátu města, v jednom případě majitel po intervenci ze strany stráž-
níků odklidil z pozemní komunikace nepojízdné vozidlo a za účasti strážníků se smírem vyřešil jeden 
sousedský spor. Strážníci dále vyřešili 13 přestupků spáchaných porušením vyhlášky SMOl o udržo-
vání čistoty a pořádku na území města Olomouce, která řeší i volný pohyb psů.  

  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…. 

  

    V novém 
kalendářním 

roce 2012 
jsme se popr-
vé setkali 11. 
ledna.  Bylo o 

čem povídat. Vánoce, Silvestr a Nový rok 
jsou svátky, kdy se setkávají rodiny a na-
vštěvují  příbuzní a známí.  V klubu oslavily 

půlkulaté narozeniny hned 3 naše členky - 
paní  Dosedělová, paní Uhlířová a paní Ja-
rošová, takže jsme celý leden jen slavili a 
hodovali. Kulturu jsme ale nenechali stranou 
a navštívili jsme varhanní  koncert v kostele 
na Svatém Kopečku, divadelní představení 
"Tajemný hrad v Karpatech“ /návštěvu nám  
bezplatně umožnil Magistrát města  
Olomouce, sociální odbor/ v divadle 
Tramtárie a v Moravském  divadle zase 
zhlédli krásný balet "Mackbeth" se skvělými 

sólisty. 
          Kvůli velkým mrazům a náledí se na 
procházky do přírody chodit  nedá, a tak se 
těšíme na jaro, které nám to, doufáme, 
vynahradí. Přesto se na schůzky těšíme, neboť 
je u nás v klubu příjemné prostředí pro povídání 
a výměnu informací o dění v místě našeho 
bydliště. Na „přetřes“ přijde často i potřeba 
rozšíření  objektu města na ul. Náprstkova 1, 
neboť s ohledem na počet členů klubu seniorů 
se jen posadíme a na další aktivity v podobě 
prostoru pro cvičení apod. není místo.  
Kdo jste poctivě četli „Radniční listy č.1/2012“, 
zajisté jste nepřehlédli na str.27 příspěvek naší 
předsedkyně paní Prášilové s názvem 
„Představujeme klub seniorů z Radíkova“.                                                                                                
 
                                                                                                                Na předvánočním posezení zahrála na flétničku Janička Čapková 

                                                                                                                                     /ar, fp/ 
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„Co jste hasiči, co jste dělali“ (připravujeme oslavy 120 let SDH Ol. – Radíkov, 
proběhla valná hromada místního SDH Ol.-Radíkov, účastníme se výroček sbo-
rů Hanáckého okrsku, chystáme hasičský ples v Radíkově).  
 

 OSLAVY 120 LET TRVÁNÍ SBORU A DOPROVODNÉ AKCE PRO VŠECHNY  
       V rámci roku oslav jsme se rozhodli uspořádat několik akcí, tak aby se do našich oslav mohl zapojit opravdu 
každý. Vše zakončí dvoudenní oslavy, které  proběhnou o víkendu 1.-2.září 2012. Zábava bude připravena pro 
všechny generace. Slavnostní schůze pro členy SDH a hosty, odpoledne pro děti s hasičskou tématikou,  hudební 
produkce pro milovníky rocku i lidovek, vyhodnocení výtvarné a fotografické soutěže.  
DOPROVODNÉ AKCE – 120. výročí založení SDH Radíkov  
- rok 2011 - do 31.května 2012        Veřejná sbírka na slavnostní prapor  
- od 1.března – do 31.května            Fotografická soutěž pro dospělé  
- od 1.března – do 31.května            Výtvarná soutěž pro děti  
- sobota 23.června                            6. ročník NETRADIČNÍ SOUTĚŽE (vodárenská nádrž Radíkov)  
- víkend 1. - 2. září                          VÍKEND PLNÝ OSLAV (120 LET) 
- září – říjen                                      Zájezd tentokrát na sever Moravy  
 
JAK POKRAČUJE FINANČNÍ SBÍRKA NA NÁŠ SLAVNOSTNÍ PRAPOR ?  
      V posledních číslech Radíkovského informačního zpravodaje jste se dozvěděli, jak debatujeme nad podobou 
nového praporu. Mezitím pokračovala veřejná sbírka a na našem účtu již přibyly první částky. Mimo členy naše-
ho sboru, chtějí naši akci podpořit hejtman Olomouckého kraje – M. Tesařík, primátor města Olomouce – M. 
Novotný a další osobnosti a instituce. Z našich spoluobčanů zatím nepřispěl nikdo, přestože jsme zaznamenali 
kladné ohlasy a sliby, k činům zatím nedošlo ?!  Žádáme tímto spoluobčany, kteří chtějí přispět jakoukoliv část-
kou, ať kontaktují naše hasiče co nejdříve.  
      V rámci rozhodování jsme navštívili několik výrobců a získali základní informace. Dozvěděli jsme se infor-
mace o výrobních postupech, používané technologii, materiálech a vzorech. Také jsme se zajímali, jaká je život-
nost takového praporu a jeho údržba. V neposlední řadě nás zajímalo jak takový prapor skladovat, aby vydržel v 
nejlepší kvalitě. Také jsme věnovali hodně času vzhledu v souvislosti s tradicí a symboly našeho sboru. Takže 
jaký bude náš slavnostní prapor  ?  
    - vybrali jsme materiál - samet 
    - všechny aplikace budou vyšívané ručně se strojním došíváním  
    - rozměr 100 x 150 cm – dvojité zlaté lemování s lipovou větvičkou v rozích  
    - barva – líc červená  -  „ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, zal. 1892, Radíkov „  + znak SDH z doby    

vzniku našeho sboru  
    - rub – modrá – „ VLASTI K OBRANĚ – BLIŽNÍMU K OCHRANĚ „ + postava Sv.Floriána, text a postava 

z   našeho medailónku                
     Žádáme nyní všechny, kteří se chtějí zapojit se do veřejné sbírky a přispět finančním darem ( vše bude podlo-
ženo darovací smlouvou ), kontaktujte co nejdříve členy hasičského sboru - osobně pan Pavel Hudec ( tel : 604 
705 581 ) nebo pište email na sdh-radikov@volny.cz . Všem dárcům předem děkujeme !  

Uzávěrka Veřejné sbírky je k 31.5.2012 ! 
 
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.  
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- Všechna díla vrátíme !!!  
 

 Valná hromada SDH Olomouc -  Radíkov zhodnotila činnost sboru a nastínila problémy, které je třeba řešit.      
 Pošmourná sobota 17. prosince 2011, příjemně 
vytopený sál radíkovské hospody U Pulce 
s plápolajícím ohněm v krbu, opětovně přivítal 
jak členy místního SDH, hosty z okolních sborů 
Hanáckého okrsku, vedoucího odboru ochrany 
Ing. Radka Zapletala a náměstkyni primátora 
Mgr. Machovou. Jednání zahájil starosta SDH 
Olomouc – Radíkov pan Mirek Nemrava. 
Omluvil nepřítomného Petra Bernarda, 
pokladníka sboru a neopomenutelného člena 

našeho sboru, který výroční zprávu nejen vtipně 
zpracovává, ale i presentuje. Tentokráte ho 
v presentaci zastoupil Jarda Kovačík, který i toto 
dobře zvládnul a zpráva se opět všem líbila. Bilance 
aktivit sboru je bohatá a tradicí se stala i soutěž v 
„Netradičním požárním útoku“, jejíž 5. ročník (2011) 
byl úspěšný. Za zmínku stojí i účast řady členů míst-
ního SDH spolu s dalšími hasiči z Hanáckého okrsku 
na soutěži v Bratislavě - Rusovcích. Hospodaření 
sboru je vyrovnané a příjmy převažují nad výdaji. Ocenění za dlouhodobou práci v místním SDH převzali bratr 
Petr Malík a Miroslav Titz. Nezapomnělo se ani na ocenění dlouhodobé spolupráce s místním SDH pro paní 

Jarku Nádeníčkovou a Lenku Hudcovou, které ač 
nejsou členkami, přesto vždy ochotně pomáhají, a to 
především na pozici vedoucí bufetů při různých akcích. 
        Padla i slova jak se říká „do pranice“ a to 
problematika neúspěchů na okrskových soutěžích a i 
nekázni některých členů. Že úspěchy na vlastní soutěži 
chutnají jinak než porážky na soutěžích okrsků, 
poznávají i členové. Vždyť vítězství a  nebo místo na 
„bedně“ určitě motivuje….   Zde je třeba hledat cestu ke 
zlepšení jak v přípravě na soutěže, tak i nasazení „za 
Radíkov“ ve vlastních soutěžích. Nelze opomenout, že 
město do Sborů dobrovolných hasičů investuje nemalé 
prostředky. Místní hasiči usilují spolu s KMČ a Klubem 
seniorů o rozšíření objektu Náprstkova 1 v Radíkově, 
což zajisté povede ke zlepšení zázemí pro práci SDH, 

ale i pro aktivity radíkovských seniorů respektive všech občanů Radíkova. V diskusi vystoupila jak Mgr. Ma-
chová, tak i Ing. Zapletal, své pozdravy a přání přednesli i okolní SDH i předseda KMČ Ing. Zvěřina. 
     Závěrečný řízek s bramborovým salátem a nápoj pro přítomné otevřel prostor k volné zábavě, která pokračo-
vala až do odpoledních hodin.      
 

 Valné hromady SDH našeho hanáckého okrsku 
SDH Olomouc - Chválkovice      7.1.        14:00     Na Scestí ( T. Řezníček, M. Nemrava ) 
SDH Olomouc - Droždín             8.1.        9:30       U Šišků ( Smrkta Vl. , Kovačík J.) - zápis na webu ! 
SDH Olomouc - město              14.1.      10:00       U Goliáše – nahoře ( V. Smrkta ) 
SDH Olomouc - Lošov              21.1.      9:00         Hasičská zbrojnice ( Švestka J., Foukal A. ) 
SDH Olomouc - Holice             21.1.      14:00       Na Statku ( P. Bernard, M. Lisa, Č. Prudký ) - zápis na webu ! 
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 Tříkrálový guláš 2012  
           Minulý rok to bylo poprvé, kdy jsme se sešli na neformálním posezení na začátku nového roku…. Znáte 
to, cukroví, teplo rodinného krbu, křik dětí, neustálá přání manželek a rady prarodičů...kdo by se netěšil chvilku 
si povyrazit a změnit téma hovoru. Myšlenka na tuto akci již padla před pár lety, ale až loni došlo na činy.  
Uběhl další rok a byl čas na repete. Pomyslel si bratr Bernard Petr. Ten, snad díky absenci na VVH 2011, zařídil 
vše od guláše, cibule, chlebu, sálu, pozvání všech a tak jsme se sešli v sobotu 7. ledna 2012 u slavnostní tabule. 
Ač se někteří omluvili sešlo se nás dostatek : Řezníček T., Preiner J., Hudec P., Hudcová L., Hudec F., Hudec L., 
Rudický J., Švestka J., Prudký Č., Nemrava M., Bernard Pa., Titz M., Titz Mich., Kovačík J., Lisa M., rodák 
Preiner Kuďa a nemohl chybět organizátor Bernard P. Guláš vařil tchán bratra Bernarda, bývalý kovářský mistr a 
tak není divu, že nás příjemně pálil jazýček....  a tak na závěr bylo hodnocení velitele kladné s pochvalou a otáz-
kou, kdo uvaří guláš příští rok……...  
 
 Všechny nás zastihla smutná zpráva, že dne 27.1. 2012 nás náhle opustil ve věku 48 let pan Ing. Radek 

Zapletal vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce. 
Poslední rozloučení s naším kamarádem se konalo v pátek 3.2.2012. v 10:40 ve smuteční síni olomouckého 

krematoria ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 zve k ná-
kupům 
 
Nejen Radíkovem vládne krutá zima, po oslavách nové-
ho roku nastává období střídmosti a šetření. To se zcela 
jistě projevuje i na tržbách místní prodejny. Lyžařů moc 

není a tak lepší časy lze očekávat až s příchodem jara. Ale i tak v naší prodejně najdete vše, co potře-
bujete  a co navíc, po nákupu jste během několika minut zase u teplých kamen. Čas i  náklady na 
cestu do Olomouce šetří naši 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/                                          
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Pohled z Dolanska na Radíkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pohled z Radíkova na Dolansko 
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