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

                              
  Báječná pohoda v předvánočním Klubu seniorů vyvrcholi-
la předáváním drobných dárečků….     

Místní hasiči na výroční schůzi 15.12.  bilancovali svou 
práci v roce 2012 a plánovali aktivity pro rok 2013. 
 
Děti z druţstva Mladých hasičů předvedly ukázku záchran-
né akce (zával v místní hospodě), holky zahrály na flétničky 
a zatančily zumbu. Vystoupení mělo opět veliký úspěch u  
všech přítomných. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vpravo:  Radíkovská zima letos zatím nic moc,  led na přehradě 

opakovaně taje, sníh vydrţí jen chvíli. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
26.11.2012 - 67. RMO  
-návrh rozpočtu na rok 
2013 
 
27.11.2012 – 68. RMO 
-majetkoprávní záleţi-
tosti 
-petice, stánek ul. Zi-
kova 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 

-rozpočtové změny 2012 
-OZV (obecně závazná vyhláška) č.10/2010 
v pl. znění o místním poplatku 
-bytové záleţitosti 
-bytová druţstva 
-informace o pořizování „Územního plánu 
Olomouce“ 
-Svatý Kopeček, zastávka MHD 
-Topolany, demolice stavby 
-Římský tábor 
-Novosadský dvůr – rekonstrukce komunikace 
-opravy komunikací v r. 2012 
-přijetí daru – vybavení jednotek SDH 
-plán kontrolní činnosti na I. pol. r. 2013 
-dodatek ke „Zřizovací listině ZOO“ 
 
5.12.2012 – 69. RMO 

-veřejná zakázka 12119, vyloučení  
 
11.12.2013 – 70. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2012 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2013, rozpis 
neinvestičních příspěvků a grantů 
-OZV o místním poplatku za provoz, shromaţ-
ďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálního odpadu 
-koncepce vodního hospodářství města Olo-
mouce 
-cyklostezka Hlušovice, smlouva o spolupráci 
-MŠ Zeyerova 23, rekonstrukce suterénu 
-investiční příspěvky v oblasti sportu 
-změna statutu KMČ (odměňování) 
-SK Sigma Olomouc a.s. 
 
19.12.2012 – 71. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-převod agendy aquaparku 
-veřejná zakázka „Centrální informační sys-
tém“ 
 
2.1.2013 – 72. RMO 

-organizační záleţitosti 
-majetkoprávní záleţitosti 

15.1.2013 – 73. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti, souhlas se stavbou 
„Gastrocentrum SAFARI“ v k.ú. Sv. Kopeček 
-rozpočtové změny 2012 
-rozpočtové změny 2013 
-výsledky hospodaření za rok 2012 (předběţná 
informace) 
-výsledky spolupráce s exekutory 
-podzemní kontejnery 
-Jihoslovanské mauzoleum 
-Tuning Meeting 6 
-analýza rizik SMOl za rok 2012 
-zahraniční studijní cesta 
-Čechovy a Bezručovy sady, závěrečné vy-
účtování projektu 
-malé projekty 
-kalendář akcí r. 2013 
-cyklostezka Hlušovice 
 
21.1.2013 – 74. RMO 
-zrušení veřejné zakázky „Zaloţení krajinného 
prvku Holický les“ 
 
13.12.2012 – 17. ZMO 
-kontrola usnesení ZMO 

-majetkoprávní záleţitosti + dodatek č. 1 
-prodej domů + dodatek č.1 
-rozpočtové změny roku 2012 
-změna účelu vyuţití dotace 
-OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
ţívání a odstraňování komunálních odpadů 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2013 + dodatek 
-OZV, kterou se mění a doplňuje OZV              
č. 10/2010 v pl. znění o místním poplatku za 
uţívání veřejného prostranství na území města 
Olomouce 
-pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc 
-aktualizace programu regenerace MPR Olo-
mouc 
-bytová druţstva 
-ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 – doda-
tek č. 3 zřizovací listiny 
-dodatek č.1 ke zřizovací listině ZOO 
-kontrolní výbor – Plán kontrolní činnosti na 1. 
pololetí 2013 
-delegování zástupce SMOl na valnou hroma-
du OK4EU 
 
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. 
                                                  / z v/  
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

 
Prosinec 2012 (17.12.) 
-kontrola plnění úkolů 
z jednání KMČ 11/2012 
-došlá a odeslaná pošta 
-zajištění opravy vánoční 
výzdoby 

-informace o schváleném rozpočtu města na 
rok 2013, poţadované akce MČ Radíkov neza-
řazeny (doplnění dětského hřiště, projekt re-
konstrukce objektu Náprstkova 1), v plánu je 
pouze oprava zvonice, prostředky pro opravy 
komunikací, chodníků v hodnotě cca 300 000,-
Kč 
-informace o průběhu výroční schůze místního 
SDH (přítomna náměstkyně primátora p. Mgr. 
Machová) 
-diskuse k moţnosti vydání profesionální publi-
kace k historii Radíkova 
-problémy kolem úklidu sněhu u místní hospo-
dy 
-problematika ořezu stromů kolem vedení vn 
22 kV do Radíkova a větví zasahujících do 
profilu místní komunikace Sv. Kopeček - Radí-
kov 
-přizvání patrona naší KMČ nám. primátora 
RNDr. Šnevajse na jednání v lednu 2013 
 
Leden 2013 ( 21.1.) 

-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 12/2012 
-diskuse s patronem naší KMČ p. RNDr. 
Šnevajsem (informace o způsobu práce a 
aktivitách naší KMČ, práce Klubu seniorů, 
činnost místního SDH Olomouc – Radíkov 
/společenské, sportovní a odborné aktivity 
našich hasičů/, poţadavky KMČ ve věci 
dalšího rozvoje Radíkova (výhledový plán 

investic), podání informací, které si pan 
náměstek vyţádal 
-došlá a odeslaná pošta 
-výsledky voleb dne 11.-12.1.2013 v MČ 
Radíkov 
-informace o postupu realizace publikace o 
historii Radíkova s vydáním v horizontu r. 2015 
-informace p. Prášilové o jubilantech v r. 2013 
-předloţení 1. návrhu rozpočtu KMČ na rok 
2013 
-příprava vydání „Radíkovského informačního 
zpravodaje č.1/2013“ 
-úkoly k řešení (rozhlasová ústředna, urgence 
ve věci úprav dopravního značení, rozpočet 
KMČ pro  r. 2013 apod.) 
 
Plán jednání KMČ v roce 2013   
18. února 19,00 hod. 
18. března 19,00 hod. 
15. dubna 19,00 hod. 
20. května 19,00 hod. 
17. června 19,00 hod. 
19. července 19,00 hod. 
20. srpna 19,00 hod. 
16. září 19,00 hod. 
21. října 19,00 hod. 
18. listopadu 19,00 hod. 
16. prosince 19,00 hod. 
  
Poznámka: Termín můţe být operativně 
změněn z důvodu zaneprázdnění členů v 
daném termínu.  Jednání je v úvodní části 
veřejné. 
       Zápisy z  jednání KMČ jsou umístěny ve 
vývěsní skříňce naproti zastávky MHD nástup 
v Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      
                                                                            
                                                                                  /zv/

 
JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY, REŢIM SVOZU BIOODPADU   

     
 BIOODPAD - svoz v únoru je 15.2.2013 a pravidelný 14-ti denní svoz bude zahájen 

15.3.2013 a bude probíhat kaţdý lichý pátek. 
Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit začne 2.4., dále kaţdé pondělí. 
Sběr šrotu proběhne v sobotu 20.4.2013. 
Tradiční jarní sběrová sobota bude 27.4.2013 (parkoviště za točnou autobusů). 

 
 

Sběrové soboty 

Odbor ţivotního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými sluţbami města Olomouce 
a.s. organizují a zabezpečují „Jarní sběrové soboty 2013“. 

 Akce začíná v sobotu dne 23. března 2013 a končí v sobotu dne 1. června 2013. Občané našeho města 

tak mají moţnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanoviš-
tím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který 
patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, ţidle, koberce, linolea, pneumatiky), pouţitého jedlého oleje, domá-
cích elektrospotřebičů (ledničky, pračky,  televizory, rádia, PC apod.), zde občané mohou ukládat také drobný 
nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie, zářivky apod.) a  organický odpad (listí, ořezané větvě), pro který 

bude určen samostatný kontejner. Dále můţete odevzdávat pouţitý  textil v rámci sběrových sobot i sběrových 
dvorů. Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají. 

 

http://www.olomouc.eu/radikov
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Na kaţdém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických sluţeb města Olo-
mouce  a.s., který bude dohlíţet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. 

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýţ den  
po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně ţádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto 
vyhrazeném čase. 

S dostatečným předstihem sdělujeme všem občanům, ţe v letošním roce budou  
(s ohledem na výši přidělených finančních prostředků) organizovány pouze jarní sběrové soboty 2013. 
Doporučujeme proto všem občanům v maximální míře vyuţít jednotlivé termíny jarních sběrových sobot. 

 
           Závěrem si Vás opět dovolujeme upozornit na moţnost uloţení kusového domovního odpadu včetně do-
mácích spotřebičů, pouţitého jedlého oleje, drobného nebezpečného odpadu i organického odpadu v areálu 
sběrových dvorů, které provozují Technické sluţby města Olomouce a.s., a které umoţňují ukládání uvedených 
druhů odpadů celoročně. 
Sběrový dvůr v Neředíně – za krematoriem   
Sběrový dvůr v Hodolanech – Chelčického ulice 
provozní doba je úterý aţ sobota od 9:00 - 13:00 a 13:30 – 17:00 hodin 

       Také upozorňujeme občany na moţnost uloţení stavebního odpadu a odpadu s obsahem azbestu za úplatu 
ve sběrovém dvoře v Chválkovicích  - ulice U Panelárny. Provozní doba je kaţdý pracovní den  od 6:00 - 
13:00 hodin. 

 
Více informací týkající se sběrových sobot, sběrových dvorů, separovaného sběru a odpadového hospo-

dářství obecně Vám rádi podáme na odboru ţivotního prostředí, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Ing. 
Karel Dreiseitl 588 488 332, karel.dreiseitl@olomouc.eu. 
                                                                                                                                                                                            /zv/                                                                                                                                                                              

 
OBČANÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV SE AKTIVNĚ ÚČASTNILI OBOU KOL 
VOLEB PREZIDENTA ČR 
 
     První přímou volbu presidenta ČR vzali radíkovští občané opravdu odpovědně. Výběr kandidátů 

v 1. kole byl bohatý a tak bylo z čeho vybírat. 
Ve dnech 11. – 12.ledna 2013 odvolilo 
v našem okrsku č.86 ze zapsaných 242 voličů 
celkem 178 občanů, coţ znamenalo účast 
73,55%, která takto byla nejlepší v celém 
volebním obvodu města Olomouce, kde 
bylo celkem 89 volebních okrsků. 
     Zahanbit se občané Radíkova nenechali 
ani ve druhém kole, kde se vybíralo ze dvou 
kandidátů, kteří postoupili z 1. kola. Volilo se 
ve dnech 25. – 26.1.2013, kdy  bylo registro-
váno 244 voličů a volby se účastnilo celkem 
179 občanů, coţ znamenalo účast 73,36 %, 
která byla opět největší v rámci okrsků ve 
městě  Olomouci. Podrobnosti jak se volilo, 
najdete na  http://volby.cz  
                                                              /zv/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
POČASÍ  
Prosinec 2012 

Průměrná teplota byla - 1,4 
o
C, od 10-ti letého normálu odchylka 1,8 

o
C, od 25-ti letého normálu od-

chylka - 0,4 
o
C. Nejniţší teplota  7.12. večer  byla -13 

o
C. Maximální teplota 3,2 

o
C byla 27.12. Naprše-

lo nám 25 mm, coţ je 66 % normálu. Nejvíc sráţek za den bylo 23.12. a to 7 mm. Následně 24.12. na 
Štědrý den déšť vytvořil ledovou krustu na tenké sněhové pokrývce. Jasných dnů bylo 5, zataţených 
15, sráţkových 20, s mlhou 8, s inverzemi 8, mrazových 13 a ledových 10, se souvislou sněhovou 
pokrývkou 16, asi čtyři dny se dalo vyjet na běţky. Teplotně byl prosinec proti 25-ti letému normálu 
těsně pod ním. Silný vítr byl naposled 6. srpna. Nefoukalo ani našim dětem na drakiádě. 
Extrémní teploty: maximální 14,6 

o
C 25.12.1983 a 14,9 

o
C 31.12.1929, minimální – 24,0 

o
C 

26.12.1853. Sluníčko na začátku prosince vycházelo 7:37 hod. a zapadalo 16:02 hod., na konci měsí-
ce vycházelo 7:58 hod. a zapadalo 16:08 hod. 

 
 

http://volby.cz/
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Leden 2013 

Průměrná teplota  -1,2 °C. Od 10-letého průměru odchylka  -0,3 °C, od 25-letého normálu 1,8 °C. 

Sráţek 29 mm tj. 93 % 10-letého normálu. Největší denní úhrn 5,0 mm 27.1. Maximální teplota. 8,4 

°C byla 4.1. ve 14.20 hod, minimální  - 11,3 °C byla 27.1. v noci.  

 

Jasné dny 2,5,  zataţených 28, 5 sráţkových 17, mrazových 12, ledových 15 se souvislou sněhovou 

pokrývkou  22 dnů. Od 11.1. aţ do 27.1. se dalo na veskovských  polích běţkovat, na ploše golfu byly 

dokonce projety stopy strojem. S mlhou bylo 15 dnů, se silným větrem 3 dny. Teplotně byl měsíc mír-

ně nad normálem. Sráţky 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. 
 

                                                                                                                                        /jb/                                                    

Víte, ţe . . . .  
 
…… novoročenky občanům a KMČ k Vá-
nocům a novému roku zaslali: primátor p. Mar-
tin Novotný, nám. primátora Ing. Ivo Vlach, 

nám. primátora RNDr. Ladislav Šnevajs, nám. 
primátora Mgr. Eva Machová, Ing. Martin Te-
sařík senátor za Olomouc a okolí, radní PhDr. 
Marcela Hanáková, radní Ing. Jan Dostál, rad-
ní RNDr. Aleš Jakubec, PhD, ředitel TSMO 
a.s. Bc. Petřík, odbor ŢP magistrátu, odbor 
ochrany magistrátu, starosta obce Radíkov u 
Hr. p.Luboš Foltýnek, rodina Báblerova ze 
Samotišek…….. 
…… mnoha občanům se zdá, ţe se aţ příliš 
solí TSMO a.s. komunikace. Není pouţívána 
ţádná drť vyjma nádob na posyp. Jiţ jednou 
řešila hygiena stíţnosti na zasolenost studní a 
byly stanoveny podmínky posypu. To, ţe 
v Radíkově je vodovod ještě neznamená, ţe 
se studny nepouţívají. Vţdyť cena vody je 
stále draţší a draţší a lidé šetří……. 
……. bruslení na vodárenské nádrţi počasí 
příliš nepřeje. Střídání sněhu, mrazu, oblevy, 
vytvořilo ne příliš kvalitní led…… 
………podle sdělení paní Renáty Mackové se 
závody psích spřeţení se střediskem u chaty 

„Pod věţí“ jako závěr zimní sezony uskuteční 
v termínu 16.3. – 17.3.2013 pod 
názvem Mushing na Radíkově - 
aneb rozloučení se sezó-
nou…….  
………. sobotní příloha Olo-
mouckého deníku ze dne 

26.1.2013 zveřejnila zajímavou dvoustránku o 
slečně, kterou zajisté dobře znáte, neboť 
s Radíkovem má mnoho společného….. 
………se v současné době projednává další 
etapa nového územního plánu města Olo-
mouc, která se samozřejmě dotýká i budouc-
nosti městské části Radíkov, kde ţijeme. Zají-
mavé změny v návrhu nového územního plánu 
jsou i v sousední MČ Svatý Kopeček. Doku-
mentace je vystavena na magistrátě na ul. 
Hynaisova. Své připomínky můţete uplatnit na 
příslušných formulářích, které jsou ke staţení a  
nebo na místě presentace územního plánu …. 
……..…kolem Radíkova je v lese označeno 
hodně stromů barevnými značkami a tak se jen 
můţeme domnívat, ţe nás v okolních lesích 
čeká těţba dřeva …… 
………..záměrem naší KMČ je zadat odborní-
kovi na historii z Univerzity Palackého v Olo-
mouci zpracování kniţní publikace o historii 
Radíkova. Stávající dokumenty, které jsou 
KMČ a SDH známy, budou poskytnuty. Další 
práce bude spočívat v badatelské činnosti 
v různých archívech, matrikách, kronikách, 
které by zpřesnily dnes dostupné informace o 
historii Radíkova, jeho vazbě na okolí, aţ po 
současné období. Cílem je vydání kniţní publi-
kace počátkem r. 2015. Věříme, ţe o tuto pu-
blikaci  bude  zájem  a  setká se  s  příznivým        
ohlasem u všech obyvatel, chatařů, chalupářů 
a příznivců městské části Olomouc – Radí-
kov……. 
 

                                                         /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: Ivo Škvařil, Josef Schwarz, Marie Kubíčková, Jiří                                       

Machek, Marie Řezníčková  
 

Duben:    Marie  Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníč-
ková, Hana Třísková,  PaedDr.Vlasta Zvěřinová, Jiří Mazáč, Zde-
něk Vašák, Zdeněk Pospíšil,  Antonína Smrktová, Věra Machková                              
                    
 Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických pod-
kladů nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových 

občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů 

a platné legislativy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace 

neposkytuje.  Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“, ať 
už při narozeninách nebo při narození dítěte….       

 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v 
dalším životě.   

 Pozn.: KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří ţijí v blízkém 
Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.  
 

                                                                                                                                                                                                /zv/ 

 
Sdělení občanům:                                                                                                                 

Detašované pracoviště Magistrátu města 

Olomouce upravuje svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Výběr poplatků za 

komunální odpad a psy byl zahájen ve středu 

6. února 2013. Základní poplatek na osobu 

za popelnici je 660,- Kč/rok 

1)  Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olo-
mouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 

 Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - 
Radíkov, Náprstkova 1  
Pouze:   St   13:00 – 17:00 hod. 

 

2)  Místní knihovna (vedoucí  p. Večeřová)    
            Dlouhé zimní večery s knihou jsou tady. Co je nového, se můţete podívat na webové stránky 

http://www.kmol.cz/radikov , které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově nebo 
v kniţním fondu Knihovny města Olomouce.   

3)  Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně, 
BIOODPAD – PÁTEK v liché týdny v určeném období. Jen připomínáme, ţe další svozy bioodpadu 
budou 15.2.2013 a 15.3.2013. 

4) Zimní období stále trvá: Upozorňujeme všechny majitele vozidel, aby omezili parkování na místních 
komunikacích s ohledem na nutnost provádění zimní údrţby (pluţení, posyp). Taktéţ je nutné 
s ohledem na zúţení komunikace vlivem sněhových bariér umoţnit odvoz komunálního odpadu. Kr i-
tická je situace především na ul. Zedníkova. Neparkujte na ulici Malinovského. Řidiči TSMO a.s. ne-
budou riskovat poškození vozidel. Vaši spokojenost se sluţbami TSMO a.s. ovlivníte svým vstřícným 
přístupem. V případě problémů se obracejte přímo na dispečink zimní údržby TSMO a.s. – 
605 201 686.  
- Upozorňujeme taktéţ na zákaz vyváţení sněhu na veřejná prostranství. 

http://www.kmol.cz/radikov
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- 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. 

- TSMO a.s. děkují za pomoc při úklidu chodníků a prosí, aby sníh nebyl vyhazován na uklizenou 
komunikaci na ul. Malinovského, ale pouze na okraje nebo zelené plochy. 

 
                                                                                                                                                                                  /zv/                         

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
  

 Po úspěšném 
zahájení no-
vého roku v 
rodinách jsme 
se zase začali 

pravidelně 
scházet. Po 

nezbytném plánování na nejbliţší měsíce 
jsme také provedli volbu předsednictva. Le-
den vůbec byl samé volby. Také jsme navští-
vili výstavu obrazů v muzeu. Další týden byla 
naplánovaná návštěva solné jeskyně, aby-
chom také pečovali o své zdraví. Poslední 
středu v měsíci jsme měli najednou dvě akce. 
Jedna skupina pojede do Ústí nad Orlicí na 
mimořádnou výstavu betlémů, která měla 
pokračování i v jednotlivých rodinách, které nám umoţnili návštěvu u nich doma. Pro ostatní bylo nor-
mální posezení v našem klubu. Na další měsíce plánujeme návštěvu Moravského divadla, ale o tom 
vás budu informovat aţ příště.                                                                                               
             Ještě mi dovolte, abych všem občanům poděkovala za hojnou účast v obou kolech 1. přímé 

volbě prezidenta. Je dobře, ţe všichni uvědomělí občané mají zájem a čas nám ukáţe. 

Na setkání s vámi se těší vedení Klubu seniorů MČ Radíkov               

                                                                                                                                                             /fp/                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Městská policie je tu pro vás:   

                                         
 
Výsledky činnosti MPO v Olomouci–Radíkově za rok  2012 

 
Stráţníci MP Olomouc v roce 2012 v městské části Olomouci-Radíkově řešili 18 
událostí, z toho v 8-mi  případech se jednalo o přestupky v dopravě a 5 přestup-
ků týkajících se porušení pravidel upravujících volný pohyb psů na území města 
Olomouce. Další 2 případy dokazují, ţe mezi obyvateli této městské části jsou 
poctiví a všímaví lidé, kteří nejsou lhostejní k druhým.  V 1. případě stráţníci MP 

Olomouc zajistili předání ztracené cyklistické brašny svému majiteli, čímţ mu nálezkyně ušetřila nemalé 
výdaje. Brašna totiţ obsahovala kromě zanedbatelné finanční hotovosti a nářadí potřebného k opravě 
jízdního kola i svazek klíčů od bytu s přesnou adresou uvedenou na občanském průkaze. Ve 2. případě 
se jednalo o toulavého psa, kterého obyvatelka této městské části odchytla a předala stráţníkům. Ti jej 
následně převezli do útulku v Olomouci - Neředíně, kde si jej mohl vyzvednout jeho majitel, či nalézt 
nový domov. V hodnoceném období byl dále jeden podnět předán v rámci kompetencí k dořešení sta-
vebnímu odboru MMOl, oznámení týkající se podání alkoholu mladistvé osobě se nepotvrdilo a za při-
spění stráţníků se podařilo urovnat i případ narušení sousedských vztahů.                                    

Mgr. Magda Václavíková   
  tiskový mluvčí     

   Městská policie Olomouc 
   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 

   tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814 
                                                                                                         mluvci@mp-olomouc.cz                                                                                                                                                                              

www.mp-olomouc.cz 

                                                                                                                                                                    

 

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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Představují se radíkovští šipkaři – tým s názvem „Stříkačka Radíkov“ 
         Jsme šipkařský tým, který vznikl před pěti lety. Hrajeme šipky registrovaně pod Unií šipkových 
organizací a to konkrétně 3.B Olomouckou ligu. Naším domácím hracím místem je „Hospoda u Pulce“ v 
Radíkově. Aktuálně si drţíme 1.místo v tabulce a doufáme, ţe to letos bude na postup do druhé ligy. 
Většina našich členů je z Radíkova a to ve sloţení: kapitán: Eva Sobotková, Pavel Hudec, Lukáš 
Hudec, Filip Hudec, Jaroslav Kováčik, Jan Rudický a dále Jaromír Dostál a Michal Škůrek. Dresy, 

startovné a veškeré výdaje si hradíme sami, coţ pro nás mnohdy 
není snadné. 
 Jsme úspěšní i mimo svoji ligu. Účastníme se turnajů i 
oblastních mistrovství. Za zmínku jistě stojí účast Jaromíra 
Dostála, Lukáše Hudce a Evy Sobotkové na finále ČDS Cupu 
2012. Dále nás Eva Sobotková reprezentovala na Bull´s turnaj 
mistrů jako první nasazená kategorie „D“ za Olomoucký kraj. 
Celkově skončila ve své kategorii na 4. místě v republice. Dále 
jsme se jako tým probojovali mezi 8 nejlepších v poháru za rok 
2012. 
 Rok teprve začal a začínají nové turnaje a pro nás nové 
výzvy. Rádi bychom tento rok pořádali turnaj i u nás v Radíkově a 
začali tak novou tradici a dostali se do podvědomí místních 
obyvatel. Šipkařský sport je sport „hospodský“. My bychom ale rádi 
dokázali, ţe to není jen o tom pivě, ale také o týmové spolupráci, 
snaze být stále lepší a zdokonalovat se v tom, co nás baví. Jsem 
moc ráda za tým, který máme. Kluci jsou skvělí a berou svůj 
koníček velmi váţně a za to jim patří veliký dík.      Děkujeme 
všem, co nás podporují.                                
                                                                                      /es/                                                                                                                                                       
Fotka je z Bull´s turnaj mistrů v Atlantu v Olomouci – 5.1.2013 

 

    „Co jste hasiči, co jste dělali“ (hodnotili na valné hromadě činnost za rok 
2012, byli na tříkrálovém guláši, chystáme dětský karneval a tradiční ples, na-
plánovali jsme akce r.  2013).  
 

 Činnost našeho SDH Olomouc -  Radíkov zhodnotila valná hromada, která proběhla 

v sobotu  15. prosince 2012.      
Příjemné prostředí 

místní hospůdky po-

skytlo zázemí pro konání 

jiţ tradičního závěreč-

ného setkání členů 

místního SDH, ale i pro 

jejich hosty.  Pozadí této valné hromady SDH 

poprvé dotvářel slavnostní prapor SDH Olo-

mouc – Radíkov spolu se stuhou bývalého 

hejtmana Ing. Martina Tesaříka, který sbor 

obdrţel v rámci oslav 120 let zaloţení sboru. 

Jednání navštívili hosté z magistrátu i zástup-

ce okolních sborů hanáckého okrsku. Příto-

men byl i zástupce HZS Olomouckého kraje.  

Magistrát města zastupovala náměstkyně 

primátora Mgr. Eva Machová a vedoucí od-

boru ochrany Ing. Jan Langr. Tentokráte bylo přítomné celé vedení SDH Olomouc – Radíkov. Jednání valné 

hromady zahájil starosta p. Mirek Nemrava, zprávu o činnosti za rok 2012 přednesl pokladník Petr Bernard. 

Jako vţdy byla zpráva vtipná, výstiţná „tradiční radíkovskou formou“, doprovázená projekcí fotek z akcí ro-

ku 2012, proloţená reklamou s hasičskou tematikou na nejmenovanou telekomunikační společnost, která za-

jisté přispěla obnosem do pokladny SDH. Bilanční zpráva o hospodaření sboru dokladovala odpovědný pří-

stup pokladníka i výboru k problematice financí i v této exponované době finančních škrtů naší vlády. Čin-

nost zásahové jednotky rozebral její velitel Čenda Prudký. Zpestřením a novým prvkem na schůzi sboru bylo 

vtipné a tematické vystoupení dětí z druţstva Mladých hasičů, kteří pod vedením Kláry Langerové a Zuzky 

Snášelové předvedli ukázku zásahu při závalu kamarádů v radíkovské hospodě, holky se pochlubily hrou na 

flétničky a zatančily zumbu. Od přítomných sklidili zaslouţený potlesk. Video i fotky z vystoupení Mladých 
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hasičů i jednání hasičů na stránkách http://www.sdh-

radikov.estranky.cz. Uplynulý rok byl velmi náročný na 

pořádané akce jak 6. ročníku soutěţe v „Netradičním 

poţárním útoku v Radíkově, tak i zdařilých oslav 120 

let zaloţení SDH Olomouc - Radíkov.   

Ve svém vystoupení nám. primátora Mgr. Machová i 

vedoucí odboru ochrany Ing. Langr zhodnotili kladně 

práci radíkovských hasičů a přislíbili pomoc i v da-

ším období činnosti sboru. V otevřené diskusi zá-

stupci HZS Olomouckého kraje, Hanáckého okrs-

ku, jednotlivých sborů Hanáckého okrsku i místní 

KMČ popřáli další úspěchy v práci, ale i hezké Vá-

noce a do nového roku pevné zdraví. Výroční 

schůze byla zakončena posezením s podáním tra-

dičního řízku s bramborovým  salátem. Bylo o čem 

diskutovat i při následném posezení, které pokračovalo i v odpoledních hodinách.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plánované akce r. 2013 (slavíme 121 let)  

  5.ledna 2013   3-králový guláš  - vaří Čenda 

16. února  2013   7. dětský karneval   

         2.března 2013   Tradiční hasičský ples  

     Duben                 Sběrová sobota 

  1.května 2013                     Stavění májky  

  4.května 2013   1. hasičská soutěţ - okrskové kolo 

18.května 2013   120 let SDH Chválkovice 

  1.června 2013                      Nohejbalový turnaj 

              15.-16.června 2013   7. ročník soutěže v Netradičním požárním útoku v Radíkově 

29.června 2013                 Soutěţ „ Na kanálu – RUSOVCE ( SK )“ 

  6.července 2013                120 let SDH Lošov 

28.-29.července 2012   Pohár starosty SDH v Kobylí   

    Srpen                               ŢENATÍ : SVOBODNÍ – fotbálek o sud piva na horním hřišti 

20.-25.srpna 2013  Cvičení na raftu – sjíţdění Váhu ( Slovensko )  

24.srpna 2013                 Historická soutěž RUSOVCE ( SK )  

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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31.srpna 2013         120 let SDH Droždín 

  1.září 2013                 AHOJ PRÁZDNINY  - soutěţní odpoledne   

     Říjen                                Sběrová sobota 

     Říjen                                 Drakiáda a burčákový košt 

     Listopad                  Společné cvičení sborů MmOL 

  7.prosince 2013     Mikulášská nadílka 

14.prosince 2013   Valná hromada za rok  2013 

 
 Valné hromady SDH našeho hanáckého okrsku, které proběhly na  kterých byli naši zástupci 

SDH Olomouc - Droţdín             5.1.      U Šišků ( Smrkta Vl. , Kovačík J.)  

SDH Olomouc - Chválkovice    12.1.      Na Scestí ( Kováčik J.,  Nemrava M. ) 

SDH Olomouc - Lošov              12.1.      Hasičská zbrojnice ( Foukal  A. ) 

SDH Olomouc - Holice             19.1.       Na Statku ( Bernard P., Lisa M., Prudký Č. ) 

SDH Olomouc - město              19.1.       U Goliáše ( Nemrava M., Hudec P., p. Richter) 

 

Podrobnosti na http://www.sdh-radikov.estranky.cz. 

 

 Tříkrálový guláš 2013 

       Jiţ třetím rokem vítáme nový rok hasičským gulášem, který nazýváme tříkrálový. Tak tedy začátkem to-

hoto roku jsem byl na řadě já. Po získání důleţitých informací jak a z čeho se takový guláš vaří, jsem zakou-

pil veškeré suroviny a ingredience a spěchal domů „zatopit pod kotlem“. Na zpěněnou cibulku vloţíte na 

kousky nakrájené hovězí maso atd. Jak zní staré české přísloví „ve dvou se to lépe vaří a guláš obzvlášť“, 

pomyslel jsem si a ani jsem nedutal. Od té chvíle to šlo jako po másle a bylo vidět, ţe se „moja“ v kuchyni 

vyzná. Za slabé dvě hodinky bylo vše hotovo. „Výstupní kontrola neshledala ţádné pochybení“, pronesl jsem 

slavnostně, ochutnávaje právě odstavený guláš. „Nekecej a míchej“, zněl jasný rozkaz „šéfkuchaře“. Po čás-

tečném vychladnutí jsem toho mohl 

zanechat a jít si přilehnout. Byl nej-

vyšší čas, neboť uţ byla skoro půl-

noc. Na druhý den jsem hned po rá-

nu, celý nervózní vtrhl do kuchyně 

přesvědčit se, jestli se něco po dobu 

mé nepřítomnosti s gulášem nestalo, 

ale vše bylo v pořádku a na svém 

místě. Během dopoledne se ještě 

mnohé doladilo, a tak jsem v předve-

čer mohl s klidným svědomím a vě-

domím donést tento „náš“ výtvor do 

místního stánku „U Pulce“ k pohoš-

tění přizvaných sester a bratrů. Natě-

šený hostinský Eda uţ mě vítal ve fu-

trech se slovy: „Tak se ukaţ Šéééfe“. 

Po ochutnání guláše mlčky sáhnul do regálu pro majoránku, na kterou jsme v té nervozitě úplně zapomněli. 

.„Tak a teprve teď je dokonalý,.....můţeme ohřívat“, dodal pyšně provozní. Po chvíli se začala plnit i hospoda 

a tak se mohlo  přikročit ke stolování. „Vy snad jdete po čuchu?“, zval hosty zjevně spokojený Čenda a do-

dal:  „Jen to začne trochu vonět,.... uţ jste zde“. Takovou návštěvnost si uţ ani nepamatuji, švitořil číšník a 

opravdu se měl se co ohánět, protoţe pro strávníky nebylo kde šlápnout. Mastné brady, významné pohledy a 

spokojené pomlaskávání bylo jasnou známkou toho, ţe všem náramně chutnalo. „No to mně řekni, kde jsi se 

tak naučil vařit“, zatnul pichlavou otázku do mého sebevědomí natěšený nimrod Jirka. Nebylo to lehké, ale 

musel jsem jít s pravdou ven.  „Přece jsem si před léty nevzal maroda na ruce a tak mi s tím moje drahá polo-

vička trošku pomohla“, zabalil jsem kulantně svoji odpověď. „Zřejmě dobrá volba“, souhlasně přitakávali a 

přikyvovali ostatní. „Nestyďte se a berte si“, vybídl znovu k přídavku hostitel Čenda a šel přikrájet chleba. 

Vše bylo pomalu snědeno, zalito několika škopíčky pěnivého moku, v kuchyni se hromadilo špinavé nádobí 

a ve vzduchu visela ještě jedna nezodpovězená otázka. Kdo bude kuchař příště??? Bez sebemenšího nátlaku 

přislíbili bratři Laďa Langer a Standa Mičkal. Při nekonečné diskusi a nepřeberném mnoţství duchaplných 

dotazů jsem při pohledu na své hodinky usoudil, ţe uţ je čas pomýšlet na odchod. Sbalil jsem si svých „pár 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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švestek“, tím myslím špinavý hrnec a se slovy „tak zase za rok“, vypadl ze dveří provoněné hospody. Sviţ-

ným krokem, šikmo po tanečním směru, během okamţiku jsem stanul před brankou. „To je dost ţe uţ jdeš, 

nechali jste mi něco?“  Bylo 22 hodin, těsně před průšvihem.  

Vtipné povídání napsal: Čestmír Prudký                

 

                                      

    

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

v Olomouci–Radíkově                                                                                  

pořádá v sobotu 2. března  2013                                                                                                            

TRADIČNÍ HASIČSKÝ 

PLES                                                                                                                     

v hospodě  U PULCE zahraje  

MELODIK ŠTERNBERK.  

Začátek  ve  20:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.sdh-radikov.estranky.cz 
                                                                                                            /čp ,pb, km,kl, upravil zv/ 

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

Nevlídné a chladné počasí a také prázdnější peněţenky 
po vánočních a novoročních svátcích nás příliš nelákají do 
naší prodejny. Je to doba, kdy i většina chatařů opustila 
chatoviště a to vše je vidět na trţbě v místní prodejně 

Hruška. I za této situace jsme s nabídkou maximálně spokojeni, a kdo porovná stav prodejny v Lošově 
a prostory k prodeji na Sv. Kopečku, můţe nám jen závidět. Sortiment nabízí také letáky, které jsou 
v prodejně a nebo je dostanete do svých schránek. Pamatujte, ţe i ekonomičnost provozu prodejny 
rozhoduje o její budoucnosti a podpořte ji i vy svým nákupem zde v Radíkově. 
 
         Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
/zv/      

 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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Zatím je únor, ale březen přijde….                                      

                                          Mgr. Vl.Puhač 
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