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

                              
 
 
 
Na výroční valnou hromadu 2013 mezi radíkovské 

hasiče i letos zavítala 
náměstkyně primátora 
Mgr. Machová spolu 
s vedoucím odboru 
ochrany Ing. Langrem. 
Hasičským sborům se 
opravdu věnují a maxi-
málně SDH podporují. 

 

 
 
 
 
 

 
Letošní zima zatím hodně šetří nejen sněhem, 
ale i penězi TSMO a.s. Kdo nejel s dětmi na 
lyže na pořádné hory a nebo alespoň za kopec 
do Hluboček nebo na Hrubou Vodu, tak počasí 
bylo jen na vycházky do okolí Radíkova. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
27.11.2013 - 105.RMO  
-pojmenování ulice – 
Nové Sady 
-Pravidla pro poskyto-
vání finanční podpory 
z rozpočtu SMOl – 
změna termínu pro 
podání ţádosti 
 
3.12.2013 – 106. RMO 

-majetkop. záleţitosti 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 
-bytové záleţitosti 
-MŠ Jílová, zprovoznění nového oddělení 
-aktualizace č. 2 „Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje“ 
-tramvajová trať – změna rozhodnutí 
-Holický les – rozhodnutí 
-vyhodnocení projektu „Podzemní kontejnery 
v MPR“ 
-pojmenování ulic 
 
11.12.2013 – 107. RMO 

-transformace Divadla hudby Olomouc 
-pronájem bytu Horní náměstí 21 
 
16.12.2013 – 108. RMO 

-EIB, čerpání III. úvěrové tranše 
-SK Sigma Olomouc a.s., účast na valné hro-
madě 
-návrh nové OZV č.5/2013 o regulaci provozu 

sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 
17.12.2013 – 109. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2013 
-bytové záleţitosti 
-Stará Víska, rekonstrukce ulice 
-fort Tafelberg 
-petice ulice Helceletova 
-přechod ulice Polská 
-dodatek č. 8 ke smlouvě ARRIVA MORAVA 
a.s. 
-projekt „Centrální informační systém“ 
-Moravská filharmonie, informace 
-stanovení termínů jednání RMO a ZMO v I/4 
2014 
-trţní řád 
-změny v KMČ 
 
13.1.2014 – 110. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-prodej domů 

-veřejné zakázky (pořízení vozidel na leasing, 
rolby pro ZS apod.) 
-rozpočtové změny 2013 
-rozpočtové změny 2014 
-petice občanů ul. Římská 
-rekonstrukce sídliště Povel – RC3 
-Nedvězí, Rybniční rekonstrukce komunikace 
-Analýza a hodnocení rizik SMOl za rok 2014 
-zahraniční kontakty SMOl za rok 2013 
-Trnkova ulice, parkoviště, dotace 
-Dolní náměstí, vymezení dopravního koridoru 
-postup rekonstrukce ţelezničního uzlu Olo-
mouc 
 
27.1.2014 – 111. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti (smlouva o nájmu 
s f. INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. na 
plakátovací válec č.p. 405/1 – kú. Radíkov u 
Ol. do 31.12.2016) 
-veřejné zakázky (dodatkové práce) 
-vyhodnocení vymáhání pohledávek 
-lokality dětských hřišť 2014 
-Lošov, komunikace příprava PD (ul. Hliník, 
Pod Hvězdárnou, Zlaté Doly, Liškovská) 
-Horní náměstí, osvětlení 
-Mlýnský potok, jez 
-optická přípojka Horní náměstí 
-prevence kriminality 
 
10.2.2014 – 112. RMO  
-1/2 Maraton 
-rozpočtové změny 2014 
-nový územní plán- informace 
-záměr v lokalitě kasáren 9.května, BEA 
-rozvoj výstaviště Flora Olomouc 
-Tunning Meeting 7 
-příspěvky v oblasti sportu 
-umělý vodácký kanál - presentace 
 
16.12.2013 – 24. ZMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 
-Divadlo hudby 
-OZV č.5/2013 o regulaci provozu sázkových 

her, loterií a jiných podobných her 
-pojmenování ulic 
-dodatky zřizovacích listin příspěvkových orga-
nizací města 
-delegování zástupců SMOl na valné hromady 
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 2013(16.12.) 
-kontrola plnění úkolů 
z jednání KMČ 11/13 
-došlá a odeslaná 
pošta 
-seznámení s rozpoč-
tem SMOl  na rok 
2014 (bez akcí pro MČ 
Radíkov) 
-hlášení závad na 

rozvodech nn na ČEZ Distribuce 
-velice kladné hodnocení akce „Rozsvícení 
vánočního stromečku“ – zabezpečili Mladí 
hasiči 
-informace o schůzce s historikem docentem 
Papajíkem 
-dokončení opravy informační tabule MČ Radí-
kov v prostoru RS chata Pod věţí 
-informace k návrhu rozpočtu KMČ na rok 
2014 
-přání občanům v závěru roku 2013 
  
Leden 2014 ( 21.1.) 
-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 12/2013 
-diskuse k rozpočtu KMČ na rok 2014, 
konzultace na OVVI – Mgr.Puhač 

-nekázeň občanů a chatařů v lokalitě ul. 
Přehradní (černá skládka odpadu) 
-informace o kontrole na Sv. Kopečku ve věci 
napojení občanů na kanalizaci 
-jubilanti v roce 2014   
 
Plán jednání KMČ v roce 2014  (19,00 hod.) 

17. března 
22. dubna (úterý po Velikonocích) 
19. května 
16. června 
21. července 
18. srpna 
15. září 
20. října 
18. listopadu (úterý po státním svátku) 
15. prosince 
 
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/

 
MAJÍ VŠICHNI MAJITELÉ RD, CHAT A CHALUP VYŘEŠENOU LIKVIDACI 
ODPADNÍCH VOD ?  
 
        Výstavba splaškové kanalizace a s ní částečná rekonstrukce dešťové kanalizace a rozšíření vo-
dovodních řadů v Radíkově byla ukončena v červnu 2008. Touto nemalou investicí vytvořilo město 
všem občanům podmínky k napojení na splaškovou kanalizaci.  
Tam, kde jsou v trase kanalizace chaty nebo rekreační objekty bylo moţno napojit i tyto objekty. Po 
vybudování splaškové kanalizace přestaly platit výjimky na znečištění dešťových vod v dané oblasti. 
Proto nyní začínají kontroly kvality vod odtékajících z obcí a také kontroly majitelů nemovitostí, kteří 
nejsou napojeni na splaškovou kanalizaci. V současné době taková kontrola probíhá na Sv. Kopečku. 
Sankce mohou ve správním řízení dosáhnout výše aţ 50 000,- Kč.  Kaţdý majitel nemovitosti by měl 
být schopen prokazatelně doloţit, jak nakládá s odpadními vodami (smlouva s vodohospodářskou 
společností na připojení a vypouštění, faktury za vývoz ţumpy na čistírnu apod.)  
        Je jen otázkou času, kdy kontrola proběhne v Radíkově, neboť nepovolené vypouštění splaško-
vých vod z domácností do dešťové kanalizace nebo do spodních vod v Radíkově můţe vést 
k znečištění Lošovského potoka, kterým je napájen jak rybník v lokalitě Poţár, tak následně i lošovská 
vodárenská nádrţ. Případné vypouštění do podzemních vod ohroţuje studny, ze kterých mnozí obča-
né berou vodu pro své domácnosti. 
       V případě, ţe nejste napojeni na splaškovou kanalizaci a nemáte vodotěsnou ţumpu, máte ještě 
moţnost napravit protiprávní stav. Informace poskytne MMOl – odbor ŢP, vodoprávní úřad a předejde-
te tak moţným sankcím. 
                                                                                                                                                                                            /zv/                                                                                                                                                                              

 

VALNÁ HROMADA MÍSTNÍHO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZHODNO-
TILA ROK 2013 

       Jako jiţ tradičně v předvánočním období se v sobotu 21. prosince 2013 sešli členové místního 

Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov na své valné hromadě v hospodě U Pulce. Přivítal je 

vytopený sál, u vchodu povinná registrace spojená s placením ročního členského příspěvku. Ozvučení 

http://www.olomouc.eu/radikov
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včetně doprovodné videoprojekce byla jako vţdy zabezpečena bratrem Lisou a Alešem Morbitzerem. 

Celkem solidní účast členů SDH Olomouc – Radíkov byla doplněna jiţ tradičně přítomností paní ná-

městkyně primátora města Olomouce Mgr. Evy Machové, vedoucího odboru ochrany magistrátu Ing. 

Jana Langra, mezi hasiče zavítal i bývalý vedoucí pracovník KHZS Miroslav Karlec, zástupce okresu, 

Hanáckého okrsku a zástupci okolních SDH Lošov, Droţdín, Chválkovice, Olomouc - město a  Holice. 

Ještě před zahájením valné hromady byla příleţitost si popovídat s kolegy bratry a sestrami, bilanco-

vat a zavzpomínat na záţitky i akce končícího roku 2013.  

     Jednání výroční valné hro-

mady zahájil starosta sboru SDH 

Olomouc – Radíkov bratr Miro-

slav Nemrava, přivítal váţené 

hosty i ostatní bratry a sestry. 

Minutou ticha přítomní uctili 

památku těch členů sboru, kteří 

uţ nejsou mezi námi. Bylo kon-

statováno, ţe jednání valné 

hromady je usnášení schopné. 

Zpracovatel výroční zprávy bratr 

Petr Bernard se ujal i 60-ti minu-

tové presentace výstiţné zprávy 

za rok 2013. Měsíc po měsíci 

byla váţně i s humorem analy-

zována všestranná činnost na-

šich hasičů zde v Radíkově, ale i 

při výjezdech a akcích mimo 

katastr městské části Radíkov. 

A šlo nejen o akce v České re-

publice, ale i v zahraničí u ka-

marádů na Slovensku a to 

v Bratislavě – Rusovcích. Celá 

zpráva byla doprovázena dobře 

zpracovanou projekcí fotodoku-

mentace z akcí váţných i těch, 

které dokázaly pobavit přítomné. 

Na zprávu o činnosti těch star-

ších členů SDH navázala zpráva 

o činnosti místních Mladých 

hasičů (celkem jich máme 21 a 

jsou chloubou celého okrsku) 

pod vedením Kláry Langerové a 

Zuzany Snášelové, kterou před-

nesl Karel Morbitzer. Videopro-

jekci pro obě zprávy připravil a 

sestavil Petr Bernard a Karel Morbitzer. Mladí hasiči a jejich vedoucí tentokráte na valné hromadě 

chyběli, neboť celé předvánoční období se soustředili na akci pro širokou veřejnost a to „Rozsvícení 

vánočního stromečku“ u místní zvonice. Nutno poznamenat, ţe toto vystoupení mělo velice kladný 

ohlas mezi občany Radíkova.   

          Velitel zásahové jednotky Čestmír Prudký přednesl své „poslední slovo velitele“ a na výroční 

valné hromadě oficiálně ukončil téměř 20-ti letou činnost velitele. Obdrţel dar a poděkování od ná-

městkyně primátora pí. Mgr. Evy Machové a Ing. Langra i ostatních hostů. Funkci po něm přebírá bratr 

Jiří Švestka. Oceněni za věrnost sboru byli bratři Zvěřina (20 let), Podlas (50 let) a Richter (55 let). 
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Přítomní členové SDH Ol. - Radíkov odsouhlasili i příspěvek 5 000,- Kč pro rok 2014 za aktivní účast 

na soutěţích pro Mladé hasiče. V závěrečné diskusi vystoupili a za práci poděkovali zástupci Magis-

trátu města Olomouce, za práci místních hasičů pro občany a děti (společenské, sportovní akce 

apod.) poděkoval předseda KMČ MČ Radíkov. Své zdravice s přáním hezkých Vánoc a do nového 

roku 2014 hodně zdraví, pohody i úspěchů popřáli i ostatní hosté. Starosta sboru jednání valné hro-

mady ukončil a pozval přítomné na občerstvení. 

Komentář na konec: 

Jednání valné hromady je příležitost se setkat s bratry, přáteli i kamarády. Neměla by to být příležitostí k tomu, 

aby několik málo „povzbuzených jedinců“ svou hlučností a neomaleným jednáním pokazilo presentaci činnosti 

sboru SDH Olomouc - Radíkov a ničili tak vynikající úroveň našich valných hromad. Přichází tak částečně nazmar 

i práce těch, kteří se na přípravě výročky podíleli. Ještě, že zde nebyli naši Mladí hasiči. Před zástupci města a 

hosty jsem se osobně docela styděl a odcházel jsem se smíšenými pocity…   Snad se ta 1,5 hodina dala vydržet 

ve slušnosti a zbytek dopoledne i odpoledne je prostor pro navazující volnou zábavu…    Zvěřina. 

                                                                                                                                                    /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
POČASÍ  

Prosinec 2013 

Průměrná teplota byla + 1,51 °C. Odchylka měsíční 
průměrné teploty od dlouhodobého průměru:  
+ 3,02 °C. Nejvyšší denní teplota v měsíci: + 9,9 °C 
dne 26.12., minimální teplota v měsíci: - 6,4 °C dne 
31.12.ve 4:36 SEČ. Měsíční sráţkový úhrn: 31 mm. 
Jasných dnů bylo 7, zataţených 24, sráţkových 19, 
s mlhou 6, s inverzemi 6, mrazových 17 a ledových 3, 
se silným větrem 6. Se souvislou sněhovou pokrývkou 
0. Teplotně byl prosinec nadprůměrný. 

Extrémní teploty: maximální 14,6 
o
C 25.12.1983 a 

14,9 
o
C 31.12.1929, minimální – 24,7 

o
C 29.12.1799. 

Sluníčko na začátku prosince vycházelo 7:37 hod. a 
zapadalo 16:02 hod., na konci vycházelo 7:58 hod. a zapadalo 16:08 hod. 
Ve dnech 5. a 6. zasáhl západ Evropy orkán Xaver, záplavami trpělo nejvíc Skotsko, Anglie a severní 
Německo. Český hydrometeorologický ústav, který vyhlásil nebezpečí i pro naši republiku, se naštěstí 
opět netrefil a Xaver nedorazil. 
V prosinci bylo počasí naruby. Na Štěpána bylo nejtepleji za 30 let. O vánočních svátcích meteorolo-
gové na některých místech republiky naměřili nejvyšší denní i noční teploty, které převýšily údaje za 
desítky let pozorování. V Přerově a Opavě třeba noční teploty ve čtvrtek neklesly pod 8,5 stupně 
Celsia, přes den tam pak bylo více neţ 11 stupňů, 80 dalších stanic překonalo rekord od začátku po-
zorování. Mezi stanice s rekordně vysokou minimální teplotou se řadí i tři z nich, které mají delší neţ 
stoletou řadu měření - jsou to zmíněné stanice Opava, Přerov a také Havlíčkův Brod. 
 

Leden 2014 

Průměrná teplota + 0,56 °C. Odchylka měsíční průměrné teploty od dlouhodobého průměru: + 3,31 
°C. Nejteplejší den byl 19. leden 13,1 °C. Nejchladněji bylo 25. ledna – 12,3 °C.  Sráţek 33 mm, nejvíc 
napršelo 20.1.celkem 15 mm.  
Jasných dnů 6, zataţených 25, sráţkových 6, mrazových 9, ledových 15, se souvislou sněhovou po-
krývkou 0, jen 9 dní vydrţel slabounký poprašek.  
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  a to 
5.1.1789.  Sluníčko na začátku ledna vycházelo 7:58 hod. a zapadalo 16:09 hod., na konci měsíce 
vycházelo 7:35 hod. a zapadalo 16:52 hod. 

Teplotní rekordy padly na měřicích stanicích i v lednu. Všechna překonaná dosavadní maxima byla z 
roku 2005. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali v Českých Budějovicích 14,6 stupně Celsia, 
ale dosavadní rekord 15,4 stupně z roku 2005 nepřekonalo.  Vane k nám jihozápadní teplý vzduch z 
Atlantiku místo obvyklého severovýchodního. Letošní zima má být téměř beze sněhu, coţ se 
v prosinci i lednu naplnilo. Příčin můţe být více. Diskutuje se například o tom, ţe na Sibiři napadlo 
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méně sněhu. Sníh totiţ při odtávání silně ochlazuje vzduch. Čím méně ho tedy na rozsáhlých pláních 
Sibiře je, tím menší vliv má na střední Evropu chladné vzdušné proudění z východu. 

Ve výšce asi 5 500 m nad mořem, říká se jí také hladina řídícího proudění, je moc dobře vidět sou-
časný mohutný proud, doslova "řeka" větru od severoamerického kontinentu aţ nad Evropu. A také je 
vidět, jak se proud po překlenutí Skalistých hor stáčí k jihu, zaplavuje studeným vzduchem celé USA 
včetně východního pobřeţí, kde se studený vzduch z dálného severu střetává s teplým a vlhkým 
vzduchem nad západním Atlantikem, který je silně pod vlivem Golfského proudu. Větrná řeka se pak 
stáčí k severu ke Grónsku a Islandu a dál fičí nad Evropu, kam přináší teplejší a vlhký oceánský 
vzduch. Silná tlaková níţe (laicky řečeno - obrovský vzdušný vír) nad Atlantikem, kolem níţ proudí od 
jihovýchodu do Evropy teplý vzduch, paralyzuje podle meteorologa kontinent Severní Ameriky. Tam je 
naopak podle stejné logiky "nasouván" od severu a severovýchodu studený arktický vzduch. Kdyţ se 
pak v Mexickém zálivu - tak jako nyní - setká s teplým a vlhkým Golfským proudem, sněţí dokonce i v 
Mexiku či na Floridě. Klima se prostě čas od času chová nevyzpytatelně a my se můţeme jen domýš-
let, proč tomu tak je.  

V noci na 18.1. zasáhlo zemětřesení o síle 4,8 stupně Richterovy škály centrální část Maďarska. Pod-
le úřadů nikdo nebyl zraněn, škody utrpělo kolem 50 domů. Většinou jde o pukliny ve zdech či v komí-
nech a o spadané tašky ze střech. Záchvěvy pocítilo i 100 kilometrů vzdálené hlavní město Budapešť. 
Škody jsou vesměs hlášeny z třinácti obcí v ţupě Heves. Třásla se zem i na Slovensku 

 

Sdělení: (pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie 

Univerzity Palackého Olomouc)                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     /jb/                                                                                                                                                                                                                                                                             

Víte, že . . . .
…… TSMO a.s. se i tuto stávající zimu věnují 
zimní údrţbě dřevin, které mají ve správě. Jed-
ná se o ořezy stromů a keřů, které zasahují do 
profilu chodníků nebo soukromých pozemků, 
ale i stříhání podrostů u líp. KMČ děkuje za 
pravidelnou údrţbu….. 
…….letošní zima si s námi opravdu pohrává. 
Něco velmi málo ukázala v prosinci a pak na-
stalo téměř jarní počasí. Na nezamrzlé vodá-
renské nádrţi se pohybovaly dva páry kachen, 
které zřejmě přilétly z nedaleké ZOO a vypada-
lo to, ţe se chystají zahnízdit. Na Štědrý den 
krásně svítilo sluníčko a tak idylka zimních 
svátků vánočních nenávratně zmizela. Příno-
sem mírné zimy je snad jedině to, ţe všichni 
ušetříme na topení. Plynárny a energetika z 
toho určitě radost nemají. Uvidíme, jak to do-
padne s těmi avizovanými slevami na energi-
ích……. 
…… stále se opakují černé skládky odpadů z 
domácností na sezonním místě pro odloţení 
odpadů (duben - říjen). Tentokráte to bylo opa-
kovaně na konci ul. Přehradní a tak někdy člo-
věk pochybuje, zda umí dotčení číst. Odpad 
nakonec roztřídil místní pracovník TSMO a.s. a 
uloţil do kontejnerů u prodejny. Za toto KMČ 
děkuje……… 
…… i kdyţ hladina na přehradě zamrzla, přesto 
s ohledem na tenkou vrstvu ledu naštěstí niko-
ho neláká k bruslení. Ono propadnout se do 
vody na rybníku na Sv. Kopečku a nebo v Ra-
díkově, kde je u hráze hloubka cca 4 m, je roz-
díl a zajisté i značně riskantní záleţitost….. 

…… místní vandalové poškodili osvětlení na 
venkovní rampě za prodejnou. Ranní návoz 
zboţí spojený s couváním vozidel to dost kom-
plikuje. Poděkování patří SNO a.s. (Správa 
nemovitostí Olomouc), která svítidla opravila a 
zprovoznila na poţádání naší KMČ…... 
……… řada občanů i v Radíkově se vrátila z 
ekonomických důvodů k topení pevnými palivy, 
coţ se projevuje v MČ Radíkov zhoršením čis-

toty ovzduší, obzvláště pokud je bezvětří. Čás-
tečně to mohou ovlivnit i provozovatelé, a to 
řádným roztopením na provozní teplotu a při-
kládáním v rozumném mnoţství tak, aby nedu-
sili oheň a minimalizovali zakouření. Do médií a 
to konkrétně do hlavních zpráv TV Prima se 
dne 9.2.2014 dostala i obsáhlejší reportáţ o 
znečišťování ovzduší, topení petkami a znečiš-
těným dřevem. Dostalo se i na Radíkov včetně 
komentáře majitele místní hospody U Pulce. 
Spot najdete na internetu v archívu TV Prima… 
….                                   

                                                                                                                                                             /zv/ 
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Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  

                         
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. 

Karel Frank CSc, Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena 
Večeřová 
 
Březen: Ivo Škvařil, Josef Schwarz, Marie Kubíčková, Jiří Ma-

chek, Marie Řezníčková  
 

Duben:    Marie  Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníč-
ková, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová PaedDr., 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.  
 
Smuteční oznámení:  V samém závěru roku 2013 se rodina a známí rozloučili v obřadní síni olomouckého krematoria s nejstarší 
občankou paní Annou Bednářovou, která se doţila 98 roků.  
 
                                                                                                                                                                                               /zv/ 

Sdělení občanům:                                                                                                                 
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomou-

ce 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. V měsíci únoru aţ květnu 

2014 se opět vybírají poplatky ze psů a za odvoz 

komunálního odpadu. 

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)    
Zimní období se nám láme, den se nám prodluţuje, v teple domova s knihou je dobře. Za měsíc a 
půl je tady pomalu jaro. I přesto je příleţitost k navštívení naší knihovny. Místní knihovnice paní Ve-
čeřová vám zajisté poradí. Co je nového, se můţete podívat doma i 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 – bude v zimním období odváţen v následujících termínech : 14.3.2014 a následně jiţ 

ve 14-ti denním reţimu v liché týdny. Odvoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokali-
tách započne v dubnu 2014. 

4)  Upozorňujeme na zákaz vyvážení/vyhazování  sněhu ze svých pozemků na veřejná prostran-
ství. 

5)  Obracíme se na všechny majitele vozidel, aby k parkování využili své pozemky a odstavová-
ním vozidel na místních komunikacích nebránili nejen plynulému silničnímu provozu, ale i 
zimní údržbě vaší ulice. Neodstavujte vozidla na chodnících, otevřete bránu a parkujte doma. 

 

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

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
     

         Po moc hezkém proţití vánočního času se nestačíme divit, jak ten 
čas utíká, kdyţ je dobře a účelně proţit.  Snad je to těmi hezkými záţitky 
  - a mohu potvrdit, ţe je máme my senioři velmi rádi.   Ať to byla výbor-
ná taneční veselice ve slavonínské tělocvičně anebo zaloţení nové tra-
dice rozsvěcování stromečku i v Radíkově. V prosinci 2013 jsme se sešli 
v našem 
klubu při 

Mikulášském posezení. V lednu nás 
seniory zaujala přednáška pro seniory o 
procvičování paměti. Počátkem února 
mezi nás zavítala historička Dr. Milada 
Písková. V polovině února nás čekalo 
pozvání na cimbálovku do Domu armá-
dy.   
            Inu lidé se dokáţí těšit ze ţivota 
různou formou. Proto si čas zase bude-
me dál zpříjemňovat, zvláště kdyţ uţ 
můţeme čerpat dotace na kulturní akce. 
Proto jsme také zahájili kurs „Trénování 
 paměti“, půjdeme na filmy pro seniory a 
uskutečníme zdravotní návštěvu solné 
jeskyně. Jedinou vycházku v lednu jsme 
věnovali obchůzce souboru krásných  

I pánové mají k řešení své problémy…. 

 
barokních kašen a pěknému pose-
zení v příjemném prostředí. Budeme 
také spolupracovat s nejnovějším 
Klubem seniorů v Droţdíně, který je 
uţ v pořadí 18. na území města 
Olomouce. Dokonce dvě zástupkyně 
vedení byly u nás jiţ na obhlíd-
ce. Také tam bude záleţet na míst-
ních občanech, jak se do činnosti 
klubu zapojí. Podmínky mají dobré.  
 
Vlevo:  ..a chodil taky Mikuláš    

            
Pozvánka pro seniory od Městské 
policie - „Nástrahy života aneb 
senior v nebezpečí“ 
    Informační středisko Europe Di-

rect Olomouc pořádá ve spolupráci s Městskou policií Olomouc a Policií ČR akci s názvem „Nástrahy 
ţivota aneb senior v nebezpečí“.  
    Přednáškový seminář konaný v rámci Evropského roku občanů, který bude sloţen z několika téma-
tických bloků, se uskuteční 27. 3. 2014 od 9:00 hod. v konferenčním sále MMOl na ulici Hynaisova 
v Olomouci.  
    Stráţníci Městské policie Olomouc představí přednášku o základních pravidlech bezpečného chová-
ní, která volně navazuje na projekt „Bezpečný senior“.  Olomoucká městská policie spolu s Policií ČR se 
pak budou věnovat činnostem obou sloţek a důraz bude kladen také na to, jak tyto sloţky rozeznat a 
jaká jsou zákonná oprávnění stráţníků a policistů.  
    Evropský rozměr celé akce poskytne ve svém bloku středisko Europe Direct Olomouc, přičemţ bude 
objasněna problematika bezpečnosti a ochrany seniorů v kontextu evropského práva.  
    Vstup na akci je zcela zdarma, k dispozici bude malé občerstvení a drobné dárky pro všechny účast-
níky. 
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Zájemci se mohou registrovat přímo ve středisku EUROPE DIRECT Olomouc, které sídlí na Horním náměstí v 

podloubí radnice nebo na kontaktech: tel.:585 513 391, mobil: 602 585 870 a emailová adresa: europedi-

rect@olomouc.eu. 
                                                                                                                                                                    /fp/       

Městská policie je tu pro vás:   
                                         

Rok 2013 a činnost strážníků MP Olomouc v Olomouci-Radíkově  
 

Stráţníci MP Olomouc v průběhu loňského roku v příměstské části Olomouci - 
Radíkově řešili celkem 11 událostí. V 5 případech se jednalo o čtyřnohé tuláky, 
kdy 3 z nich (psy) stráţníci převezli do útulku v Olomouci - Neředíně, jeden pes 
před příjezdem stráţníků utekl neznámo kam, ani údajně zraněná kuna, která se 
dle oznamovatele schovala ve psí boudě na ulici Přehradní, na stráţníky nečeka-
la. Ve 2 případech stráţníci vyřešili domluvou na ulici Náprstkova porušení obec-

ně závazné vyhlášky upravující volný pohyb psů. Leţící podnapilý muţ na ulici Na Pevnůstce odešel 
z místa po probuzení a 3 přestupky v dopravě stráţníci vyřešili dle platných právních předpisů: 
v jednom případě v blokovém řízení, kdyţ na ulici Na Pevnůstce 28 - letý muţ z Olomouce vjel do míst, 
kde je to místní úpravou povoleno jen dopravní obsluze a ve dvou případech domluvou, kdyţ 52-letý 
muţ z Olomouce-Radíkova své vozidlo zaparkoval na ulici Náprstkova v rozporu se zákonem a na ulici 
Na Pevnůstce, kde 35-letý muţ z Olomouce vjel do míst, kam to měl místní úpravou zakázáno.  

Novinky v roce 2014 
Od 1. 1. 2014 začalo platit na území města Olomouce „Nařízení č. 7/2013 (trţní řád)“, kterým je na 
území města upraven podomní a pochůzkový prodej včetně poskytování sluţeb. 
Podomním prodejem a poskytování sluţeb se rozumí všechny formy prodeje zboţí a poskytování slu-
ţeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboţí či sluţeb, které jsou provozovány fyzic-
kými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů, jakoţ i objektů slouţí-
cích k rekreaci. 
Pochůzkový prodej a poskytování sluţeb jsou povoleny na celém území statutárního města Olomouce 
vyjma určitých ploch, jejichţ konkrétní výčet je v nařízení jasně stanoven. Podomní prodej a poskytová-
ní sluţeb se tímto nařízením zakazuje na celém území statutárního města Olomouce.  
V praxi se ovšem velmi často setkáváme se situacemi, kdy právní norma je věcí jednou, ale její dodrţo-
vání je věcí druhou. V těchto případech je třeba připomenout několik důleţitých zásad bezpečného cho-
vání, neboť je vţdy lepší problému předcházet, neţ jej následně řešit: 
   

 Dveře do bytu či domu považujme za vstupní bránu do našeho území – pouze na nás 
záleží, koho do něho vpustíme. 

 Případné podvodníky může odradit i text vizitky na dveřích či zvonku. Nikdo nemusí 
vědět, že v bytě či domě bydlí osamocená žena či muž – jedinec je vždy snadnější kořistí. 

 V případě bytu panoramatické kukátko slouží k tomu, abychom zjistili, kdo je za dveřmi a 
zvážili, zda dveře otevřeme. V případě rodinného domu se nejdříve podívejme oknem – 
naší povinností není otevřít dveře na každé zazvonění. 

 Řetízek či závora na dveřích (v případě domku např. branka od předzahrádky) slouží 
k tomu, abychom nezvaného návštěvníka udrželi v bezpečné zóně = za dveřmi – opět 
platí, že je pouze na našem zvážení, koho dovnitř vpustíme. 

 Buďte nedůvěřiví – nejčastější triky podvodníků: 
o Výhodné nákupy – Pozor, každý prodejce má v úmyslu především vydělat sám. 
o Odečty elektřiny a plynu musí být řádně ohlášeny předem. 
o Nositelé vzkazů se žádostí o peníze pro příbuzné – ve většině případů se nositel 

zprávy s oním příbuzným vůbec neznají. 
o Přeplatky chodí buď převodem na účet, nebo složenkou – nikdy ne v hotovosti.  

 Pokud čekáte opraváře, předem si nachystejte platbu v předpokládané výši – nikdy 
neukazujte, kde máte schované peníze na chod domácnosti. 

 Snažte se udržovat přátelské vztahy se sousedy – v případě problému jsou vždy nejblíže.  

      V případech, kdy se za dveřmi svého bytu či rodinného domu setkáte s osobou prodávající zboţí či 
nabízející sluţby bez předchozího přivolání, buďte ostraţití, mějte na vědomí, ţe se tato osoba dopouští 
protiprávního jednání a přivolejte stráţníky MP Olomouc.   

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:europedirect@olomouc.eu
mailto:europedirect@olomouc.eu
mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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„Co jste hasiči, co jste dělali“ (bilancovali jsme naši činnost 
za rok 2013 na valné hromadě, naplánovali akce našeho 
SDH na rok 2014, účastnili se valných hromad sborů Ha-
náckého okrsku, připravovali ples roku 2014…)    
 

 Plánované akce v roce 2014 – slavíme 122 let 

             11. ledna 2014             tříkrálový guláš, vaří Laďa a Standa 

             14. února 2014             tradiční hasičský ples  

             duben 2014             sběrová sobota 

1. května 2014            stavění májky  

květen 2014             1.hasičská soutěţ - okrskové kolo 

31. května 2014             nohejbalový turnaj 

14. - 15.června 2014      8.ročník soutěţe v Netradičním poţárním útoku v Radíkově 

21. června 2014              oslavy 130 let zaloţení SDH Holice  

29. června 2014             soutěţ „ Na kanáli – RUSOVCE ( SK ) „ 

26. - 27.července 2014   Pohár starosty SDH v Kobylí   

8. - 10.srpna 2014 cvičení na raftu – sjíţdění Váhu ( Slovensko )  

srpen                          ŢENATÍ : SVOBODNÍ – fotbálek o sud piva 

23. srpna 2014             Historická soutěţ BRATISLAVA - RUSOVCE ( SK )  

říjen                          sběrová sobota 

říjen                          Holické kombajn 2014 

říjen                          Drakiáda a burčákový košt 

Listopad              společné cvičení sborů MMOL 

6. prosince 2014   Mikulášská nadílka 

             20. prosince 2014 Valná hromada za rok  2014 

 

 Valné hromady okolních sborů Hanáckého okrsku, základní informace 

- 11.1.2014  SDH Olomouc – Chválkovice  (delegáti Nemrava Miroslav, Hudec Pavel) 

Restaurace Na scestí – Chválkovice, 14:00 hod. Tradiční průběh, rozšířeno o videoprojekci s hudbou,  

tradiční  občerstvení 

  

- 11.1.2014  SDH Olomouc – Lošov (delegáti Titz Michal, Sobotka Jan) 

  místo konání – zbrojnice, 10:00 hod.   

 

- 25.1.2014  SDH Olomouc – Droţdín (delegáti Kovačík Jaroslav) 

Restaurace U Šišků, avizováno 10:00 hod., nástup na výročku na 2x (cvičně dopoledne, naostro na 14 

hodin) 

program o 19 ti bodech - toţ na to zatím nemáme… 

                  * zajímavé prezentace výročních zpráv – taky jim chybí fotografové… 

                  * tentokrát pouze jedno taneční představení – dvě nadějné dorostenky… 

     * na stole domácí pečené rohlíčky – chutnaly skvěle… 

                  * řízek s bramborem – po pár pivech skvělá tečka za schůzí v Droţdíně… 

 

- 25.1.2014 SDH Olomouc – město (delegáti  Nemrava Miroslav, Smrkta Vlastimil) 

  Restaurace U Goliáše 10:00 hod. 

                    * schůze připravena do detailu včetně zprávy  

                    * občerstvení OK, na stole talíře, kančí guláš 

                    * pitný reţim bez závad 
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 K zásahu profesionálních hasičů KZHS Olomouc i SDH Velká Bystřice došlo ve středu 29.1.2014 při 

zahoření ve sklepě RD v Olomouci – Radíkově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tady stále topná sezona a tak dbejte maximálně na poţární bezpečnost při obsluze topidel. Díky všímavosti  

občanů a včasnému nahlášení poţáru ve sklepě RD k váţnějším škodám na majetku nedošlo. 

  

 Mladí hasiči informují …… 

- sponzorský dar ve výši 30 000,- Kč jsme vyuţili k nákupu našeho vybavení (nové dresy , helmy, hadice 

a 2 vzduchovky - dotace skupiny ČEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V sobotu 22. února od 15,00 hodin pořádají Mladí hasiči spolu 

s ostatními členy SDH v místní hospodě U Pulce 

Dětský karneval. Zveme všechny děti i jejich rodiče. 
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Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 

www.sdh-radikov.estranky.cz     

       
                                                                                   /jk, tm, pb.,km, kl  pro  web. stránky ,upravil zv/ 

 
 Sport  

 
Tým šipkařů – Stříkačka Radíkov  http://www.strikackaradikov.wbs.cz 

 

Konec roku přinesl pro 

místní šipkaře další 

cenné skalpy. V první 

řadě je to vítězství 

Evy Sobotkové v tra-

dičním celoročním turnaji ČDS CUP 2013, 

kterého se zúčastnilo více neţ 250 hráčů a 

hráček z celé Moravy a za druhé je to druhé 

místo jiţ zmíněné hráčky v turnaji Bull´s tur-

naj mistrů. Tento turnaj je srovnatelný s MČR, 

sejdou se v něm nejlepší hráči svých kategorií 

ze všech krajů, aby se poprali nejen o finanční 

odměny, ale i o prestiţ, kterou tento turnaj 

přináší. 

Začala nám i druhá polovina ligového ročníku, 

zatím se drţíme uprostřed tabulky, coţ pova-

ţujeme za úspěch, jelikoţ v druhé lize bojuje-

me poprvé.  

Jak se jiţ stalo tradicí, je v plánu opět květnový turnaj o „Pohár Radíkova“, který se loni setkal s velkým ohlasem 

a který bychom letos opět rádi pořádali. 
                                                                                                                                                                            /es/                                    

 
 
INZERCE  

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 
k nákupům 
    Měsíc leden je za námi a MČ Radíkov ţije aţ příliš po-
klidným ţivotem. Zimní počasí na úrovni zastydlého jara, 
málo sluníčka a ţádný sníh neláká ani chataře ani přízniv-
ce běţkování. I naše prodejna proţívá čas, kdy lidé šetří a 
shazují přebytečná kila a tak ani trţby v místní prodejně 

netěší paní vedoucí i provozovatele prodejny HRUŠKA. Je na nás jak se k prodejně zachováme a bu-
deme vyuţívat jejich sluţeb. Buďme trochu patrioty a podpořme svými nákupy naši prodejnu HRUŠKA. 
Co se týče sortimentu, mohou nám sousední městské části jen a jen závidět. Sortiment zboţí nabízí 
také letáky, které jsou v prodejně  a nebo je dostanete do svých schránek.  Na vaši návštěvu se těší 
personál prodejny.    
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