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

                              
             Jednou z velikonočních zvyklostí je 
chození s jedličkou. Co to vlastně jedlička je? 
Uříznutý vršek jedličky, na němţ sedí panen-
ka. Vršek je ozdoben různobarevnými stuha-
mi a papírovými květy. Před Velikonocemi na 
Smrtnou neděli dívky s jedličkou obcházejí 
vesnici, zpívají koledu a dostávají za to dá-
rečky nebo peníze.  

   Takto teple oblečeni a na sněhu vyráţeli radíkovští klapači 
v r. 2013 na předvelikonoční klapání. A  jak to bude letos? 
 
 
Vlevo:  Děvčatům na jedličku letos počasí opravdu přálo. 

 

 

Velikonoční pro holky 

 
 Kropenatá slepička 
 snesla bílá vajíčka, 
 obarvím je, vymaluji, 
 všechny chlapce podaruji, 
 pentličky si nastříhám, 
 na pomlázku jim je dám. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
24.2.2014 – 113. RMO 
-prodej domů 
-granty v oblasti kultury 
-příspěvky v oblasti 
sociální 
-rozpočtové změny 
2014 
-bytové záleţitosti 
-příspěvky v oblasti 
tvorby a ochrany ŢP 
-Legionářská – Stu-

dentská, rekonstrukce komunikace 
-Horní náměstí - osvětlení  
-opravy komunikací 2014 
-aktualizace registrací SDH Olomouc 
-výroční zpráva Informačního centra 2013 
 
10.3.2014 – 114. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-objekt Malinovského (předkládá nám. Mgr. 
Machová) 
-PZ Šlechtitelů 
-stavba nových mostů v rámci II.B etapy proti-
povodňové ochrany Olomouce 
-III. etapa protipovodňových opatření 
-koncepce vodního hospodářství města Olo-
mouce 
-VFO, presentace jarní etapy 
-dohoda o spolupráci s EKO-KOM a.s. 
-příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasi-
čů 
-kontroly hospodaření škol za rok 2013 
-sluţební cesta do Tampere 
 
 
1.3.2014 – 25. ZMO 

-majetkoprávní záleţitosti  
-prodej domů  
-rozpočtové změny roku 2013 
-rozpočtové změny roku 2014 – finanční vypo-
řádání hospodaření SMOl za rok 2013 
-program prevence kriminality 2014 
-rozpočtové změny roku 2014  
-dodatky zřizovacích listin příspěvkových orga-
nizací – škol 
-realizace Dohody o spolupráci na spojení 
Divadla hudby a Muzea umění Olomouc 
-smlouvy s obcemi 
-výsledky kontrolních akcí ve II. pololetí 2013 
-program regenerace MPR 
-přísedící Okresního soudu v Olomouci 
-SK Sigma Olomouc, a.s. – účast na valné 
hromadě 
 
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/  

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

 
Únor 2014 (17.2.) 
-kontrola plnění úkolů 
z jednání KMČ 01/14 
-došlá a odeslaná poš-
ta 
-příprava podkladů 
z archívu KMČ pro 
publikaci Historie Ra-
díkova (zpracovatel 
Doc. Papajík) 

-místní šetření svolané odborem dopravy 
MMOl ve věci přístupu k chatové lokalitě ul. 
Přehradní (II. řada chat) 
-pochůzka se zástupcem odboru dopravy ve 
věci opravných prací na místních komunika-
cích 
-odvolání předsedy KMČ v MČ Sv. Kopeček 
-schválení rozpočtu KMČ na rok 2014 
 
Březen 2014 ( 17.3.) 

-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 02/2014 
-přítomnost zastupitele za ČSSD p. Filipa 
Ţáčka. Diskutovány problémy, se kterými se 
střetává naše KMČ.  
-připomínky občana Radíkova (problematika 
natékání vody na pozemek města, stav dřevin 
na městském pozemku a poţadavek na 
posouzení/skácení, úprava terénu na parcele 
č. 495. Bude řešit KMČ s odbory MMOl) 
-KMČ bude podávat námitku k další verzi 
„Územního plánu Olomouc“, s cílem zajistit 
vhodnou plochu pro volnočasové aktivity dětí, 
hasičů i ostatních občanů. Termín byl do 
10.4.2014 
-pochůzka po Radíkově ve věci moţných rizik  
plynoucí z přívalových dešťů v katastru 
Radíkova. Pochůzka proběhla za účasti 
zpracovatele dokumentace a Ing. Faltyse 
z odboru ochrany MMOl a předsedy KMČ  
-nekázeň ve věci odkládání odpadů v MČ 
Radíkov 
-problematika údrţby drobných vodotečí, 
povinnosti vlastníků sousedících parcel. Odbor 
ŢP MMOl byl poţádán o stanovisko.   
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Plán jednání KMČ v roce 2014  (19,00 hod.) 

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/

 
HASIČSKÁ SBĚROVÁ SOBOTA ŠROTU BUDE 26. DUBNA 2014, SBĚROVÁ 
SOBOTA TSMO a.s. AŢ 24. KVĚTNA 2014  
 
        Jiţ tradičně budou naši hasiči v sobotu 26.4. sbírat v době od 9 – 12 hod. kovový odpad. Pokud 
máte k odvozu těţší předměty, tak je hasiči vynesou. Upozorňujeme, ţe elektrospotřebiče typu pračky 
apod. se neberou.  Nachystejte kovový odpad aţ v sobotu ráno, nebo ponechte za plotem. 

 
         Sběrová sobota pořádaná TSMO a.s. proběhne bohuţel aţ 24. května v době od 8 – 13 hod. 
Kontejnery na odpad kategorie ostatní, nebezpečný i na objemný bioodpad budou přistaveny na par-
kovišti. Přítomen bude odpovědný pracovník TSMO a.s., který poradí, kam odpad uloţit. Uloţení od-
padu si musí kaţdý zajistit sám. Stavební odpad a stavební suť se nebere, tuto je nutno odvézt na 
sběrové dvory.  
                                                                                                                                                                                            /zv/     
 
 

LETOŠNÍ RADÍKOVSKÁ PATNÁCTKA PROBĚHLA 8. ÚNORA A BYLA BEZ 
SNĚHU      

I kdyţ počátek února 
byl bez sněhu, tak na 
tento zimní závod 
alespoň mrzlo. Pořa-
datel firma  IRICO 
OLOMOUC uspořáda-
la jiţ 12. ročník Radí-
kovské patnáctky jako 
Memoriál Ing. Ivana 
Cahela. 
 
       Závod je součástí 
Velké ceny vytrvalců 
Olomouckého kraje 
pro rok 2014. Start a 
cíl byl v Radíkově 
(chata Pod věţí), dél-
ka okruhu 7800 metrů. 
Běţelo se v kate-
goriích: muţi A, B, C 
dva okruhy, muţi D, E 
a ţeny jeden okruh. 
      Účast závodníků 

byla letos opravdu hojná. Dle výsledkové listiny se závodu účastnilo celkem 88 muţů a 46 ţen. 
V muţích bez rozdílu kategorie zvítězil  Bitala Václav, ročník 1977 z AK EZ Kopřivnice v čase 
00:56:04, v ţenách bez rozdílu kategorií Petra Kamínková, ročník 1973 z týmu Adidas Running Team 
v čase 00:29:52. Závodníci přijeli z celé Moravy, ale i z Ústí n. Labem. 
 
                                                                                                                                                                                             /zv/ 

 

http://www.olomouc.eu/radikov


Radíkovský informační zpravodaj 2/2014                                                                                                         4 

 

NA FORTU RADÍKOV PROBÍHÁ ŘADA ZAJÍMAVÝCH AKCÍ 
       Dne 8.5. 2014 proběhne na 

fortu Radíkov jiţ třetí ročník ukázky 
bojů z konce druhé světové války. 
Ukázky se zúčastní kolem padesáti 
uniformovaných příslušníků Rudé 
armády, Wermachtu, SS a partyzá-
nů. Bude moţné vidět dobovou 
přepravní techniku, ruční zbraně a 
uniformy. Kaţdý bude mít moţnost 
si zbraně prohlédnout i v rozloţe-
ném stavu. Jednotlivé druhy budou 
předvádět jejich majitelé v dobo-
vých uniformách. Na fortu bude 
instalovaná výstavka na téma „Dru-
há světová válka v regionu a osvo-
bození Olomouce“. 

      Dne 16.5.2014 proběhne celo-

republiková akce "Muzejní noc" , do 

které je zapojen i Fort Radíkov. 

Mimo nočních prohlídek bude na 

fortu velký táborák a moţná se 

objeví i nějaký duch. Jednou uţ 

jsme ho vyfotili a fotka je na našich 

stránkách: www.pevnost-radikov.cz  

     Dne 14.6.2014 projedou fortem 

účastníci závodu horských kol Běl-

kovický řetěz.  

Ve dnech 12. - 16.8.2014  navštíví 

závodníci fort Radíkov v rámci Aka-

demického mistrovství světa v ori-

entačním běhu.                         /jb/                                          
 
 

NEVYSAZUJTE STROMY A KEŘE NA POZEMKU MĚSTA BEZ PROJEDNÁNÍ 
S ODBOREM ŢP MAGISTRÁTU  
          Obracíme se na naše občany, chataře i chalupáře, s ţádostí, aby nevysazovali dřeviny na po-
zemky města. Pokud máte zájem zvelebit své okolí, doporučujeme to konzultovat s oddělením ŢP 
magistrátu. Mnohdy je výsadba zcela nevhodná, neboť dochází k zasahování větví do vozovky nebo 
v daném pozemku jsou inţenýrské sítě. Je nutno si uvědomit, ţe z malého keříku během několika 
roků vyroste keř více jak metr široký a 1,5 m vysoký. Pokud si chcete zaclonit výhled do vaší zahrady 
touto formou, volte výsadbu na vaší straně plotu.                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
POČASÍ  

Únor 2014 

Průměrná teplota byla 3,8 °C, od dlouhodobého normálu odchylka 3,5 
°C. Nejniţší teplota byla 13.2. ráno – 4,4 °C . Maximální teplota 12,5 °C 
byla 26.2. Tato zima nepřinesla prakticky ţádný sníh a vzhledem 
k vysokým teplotám se nedá ani mluvit o „zimě“.  Napršelo celkem 16 
mm sráţek, nejvíc dne 11.2. napršelo 6,3 mm. Měsíc sráţkově pod-
průměrný. Jasných dnů bylo 20, zataţených 8, sráţkové 4, mrazových 
7.  
Extrémní teploty: maximální 15,1 °C 2.2.2002, 16,8 °C 8.2.1990, 17,9 
°C 24.2.2008, minimální – 26,2 °C 28.2.1785, - 27,1 °C 11.2.1829.  
Sluníčko na začátku února vycházelo 7:34 hod. a zapadalo 16:53 hod., 
na konci vycházelo 6:45 hod. a zapadalo 17:41hod.  

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


Radíkovský informační zpravodaj 2/2014                                                                                                         5 

 

 

Březen 2014 

Březen byl teplotně extrémně nadprůměrný, průměrná teplota byla 8,4°C (dlouhodobý průměr je 
4,8°C).  Letošní březen je zatím nejteplejším od roku 2004. Měsíční amplituda teplot činí 22,8°C (mi-
nimum -1,3°C, maximum 21,5°C). Sráţkově byl podprůměrný, napršelo 24mm (dlouhodobý průměr je 
33,7mm). Nejniţší teplota byla 8.3. ráno – 1,3 °C . Maximální teplota 21,5 °C byla 21.3. Nejvíc sráţek 
za den bylo 23.3. a to 9 mm. Jasných dnů bylo 18, zataţených 13, sráţkových 7, mrazových 1, sně-
hová pokrývka se neobjevila. Extrémní teploty: maximální 21,6 °C 18.3.2004, minimální – 27,6 °C 
1.3.1785.  Sluníčko na začátku března vycházelo 6:44 hod. a zapadalo 17:42 hod., na konci vycháze-
lo 6:39 hod. a zapadalo 19:30 hod. 

 

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

Univerzity Palackého Olomouc)                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     /jb/                                                                                                                                                                                                                                                                             

Víte, ţe . . . .
…… TSMO a.s. jiţ podruhé provedli, na zákla-
dě upozornění naší KMČ opravu poškození 
zádlaţby v místě napojení ulice Na Suchých 
loukách a ulice Dolanské a Pujmanové. Došlo 
opětovně k uvolnění dlaţebních kostek vlivem 
pojezdu těţkých vozidel. Otázkou je vhodnost 
daného stavebního řešení a nebo otázka kvality 
prací….. 
……..dnem 10.4.2014 končila moţnost podat 
námitky k upraveným částem návrhu ÚZEM-
NÍHO PLÁNU OLOMOUC v rámci opakované-
ho veřejného projednávání návrhu. Některé 
námitky občanů, byly akceptovány, jiné, včetně 
námitky i naší KMČ akceptovány nebyly. Bohu-
ţel, zatím je plocha vhodná jak pro činnost 
hasičů, Mladých hasičů i pro naše nejmenší 
v nedohlednu a to z důvodů negativního stano-
viska dotčeného orgánu státní správy ochrany 
přírody a krajiny. Pro změnu byli i zpracovatelé 
ÚP Olomouc, s cílem vytvořit lepší podmínky 
pro bydlení a sníţit migraci obyvatel za spor-
tovními aktivitami. Tímto je perspektiva dalšího 
vývoje MČ Radíkov někde v nedohlednu ….. 
 ……. důvodem vypnutí proudu dne 24. března 
byla výměna poškozeného rozvaděče na za-
čátku ulice Na Suchých loukách, do kterého 
v zimním období nabouralo auto…..    
……boj s kůrovcem v okolí Radíkova pokraču-
je. Kácí se zaschlé stromy, které ovšem stále 
přibývají. Holiny se postupně osazují novými 
stromky, někde volně, na jiných místech do 
oplocenky. Po mnoha letech se opětovně obje-
vují feromonové lapače pro kůrovce, které byly 
dříve hojně pouţívané…... 
……. v rámci opravných prací budou vyměněny 
na ulici Na Pevnůstce rozpadající se obrubníky, 
předláţděn chodník, výškově upravena uliční 
vpusť, budou vyměněny obrubníky a předláţ-
děn chodník na ulici Pujmanové, opraven 

prasklý asfalt na spojovací komunikaci ul. Na 

Pevnůstce – parkoviště. Na příští rok se počítá 
se zbývající opravou na ulici Pujmanové…. 
…… i v letošním roce se příznivci mushingu 
sešli ve dnech 29. - 30. března v Olomouci – 
Radíkově v RS chata Pod věţí, aby se rozloučili 
s končící zimní sezonou 2013/2014. Počasí 

bylo spíše jarní, příjemné pro závodníky, svítilo 
sluníčko, a tak se sešlo docela hodně závodní-
ků i aktivních účastníků se svými pejsky. Po-
drobnosti najdete na oblíbených  stránkách 
http://hanackymushersclub.webnode.cz  ……… 
                               

                                                                                                                                                             /zv/ 

 
 
 

http://hanackymushersclub.webnode.cz/
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Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
Duben:    Marie  Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčko-
vá, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová PaedDr., Jiří Mazáč, Zdeněk 
Vašák, Zdeněk Pospíšil, Antonína Smrktová  
 
Květen: Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Ing. Miroslav Rešl, 
Zdeňka Bahníková, Olga Titzová, Petr Malík 
 
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krump-

holcová, Jindřich Melcer, Ladislav Pudil, Marie Prudká, Mikuláš Roz-
sár, Jaroslava Eschlerová, Petr Šmejkal, Petr Eschler 
                    
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 legis-
lativy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace neposkytuje.  

Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“, ať už při narozeni-

nách nebo při narození dítěte….       

 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dal-
ším 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 penzio-

nu v Olomouci - Chválkovicích.  
 
                                                                                                                                                                                               /zv/ 

Sdělení občanům:      

                                                                                                            
Detašované pracoviště Magistrátu města Olo-

mouce 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 květ-

nu 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)    
Nastává čas, kdy se den prodluţuje a nás všechny, kdo máme nějaký kousek zahrádky, to láká ven 
dát si vše po zimě do pořádku. I tak zůstává nějaký čas pro chvíli odpočinku s pěknou knihou, kterou 
si vyberete v naší knihovně. Místní knihovnice paní Večeřová 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 – OD 14.3.2014 je jiţ ve 14 - ti denním reţimu a to v pátek v liché týdny. Odvoz ko-
munálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách započal dnem 7. dubna 2014, s předpokla-
dem ukončení koncem října 2014. 

4)  Obracíme se na všechny majitele vozidel, aby k parkování využili své pozemky a odstavová-
ním vozidel na místních komunikacích nebránili plynulému silničnímu provozu. Mnohdy po-
rušujete platnou silniční vyhlášku a riskujete pokuty. Neodstavujte vozidla na chodnících, 
neparkujte na nepřehledných místech, jako je ulice Na Pevnůstce. Otevřete bránu a parkujte 
na svém pozemku – doma nebo využívejte místní parkovací plochu. 
 

 
                                                                                                                                                                                              /zv/                         

http://www.kmol.cz/radikov
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Klub seniorů Radíkov informuje…. 
     

          Mírná letošní zima je konečně za námi a my se můţeme dívat, jak 
se probouzí jarní příroda.  Ta nám přináší radost, potěšení  a především 
dosti práce.   
Není to ovšem na závadu, aby náš Klub seniorů stále dobře plnil svůj 
úkol a fungoval. Proto se snaţíme a stále něco nového připravujeme. 
Máme na  programu školení o péči našeho pamatování, abychom byli 
stále funkční. Je přitom dosti legrace, kdyţ si můţeme kontrolovati vý-

sledky našich domácích úkolů. Také jsme měli pěkné filmové odpoledne s našimi přáteli z Filmového 
klubu.   
Nezapomněli jsme ani na  dobré tradice Popeleční středy a  návštěvy solné jeskyně. Na  vycházky se 
zatím moc nedalo, ale jistě si to brzy 
 vynahradíme. 
Měli jsme i uţitečné školení Městské 
policie, která ve spolupráci s Policií 
ČR nám podávala informace  a prak-
tické rady. Ne nadarmo se přednáška 
jmenovala „Nástrahy ţivota“. Je to 
zásluha programu  EU, která má zá-
jem i o důstojné proţití stáří občanů v 
unii. Taktéţ jsme navštívili  mimořád-
nou výstavu ŠANGRI-LA, která byla 
delší dobu v Olomouci. Velmi nás 
nadchla svým pojetím o ţivotě lidí v 
jiném světadílu. Výstava se nyní bude 
stěhovat do Plzně. 
         Máme naplánovanou prohlídku 
kláštera Hradisko a plavbu na raftech 
po řece Moravě. Také navštívíme 
Moravské divadlo, čeká nás balet i 
veselý muzikál. 
              Také mi dovolte všem milým občanům popřát hezké velikonoční svátky a především hodně 
příznivého sluníčka.  
                                                                                                                                                                /fp/       

 

Městská policie je tu pro vás:   
 

Jarní práce a s tím související problematika odpadů  
    

       Podle zákona o odpadech je odpadem kaţdá movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze sku-
pin odpadů uvedených v příloze tohoto zákona. Komunálním odpadem je veške-
rý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob  a který je uveden 
jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Fyzické osoby 
jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, 

kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromaţďovat, třídit a 
předávat k vyuţití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. 
Na území města Olomouce je systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem upraveno vyhláškou SMOl č. 11/2007.  
Přestupku proti veřejnému pořádku se dopustí fyzická osoba, která odkládá odpadky nebo odpady mi-
mo vyhrazená místa nebo neoprávněně zaloţí skládku (§47/1i zák. 200/1990 Sb.) V případě prokázání 
viny lze za tento přestupek uloţit ve správním řízení pokutu aţ do 50 000 Kč, stráţník v blokovém řízení 
(tzn. na místě) do výše 1000 Kč.  
Zákon sice hovoří zcela jasně, ale na druhou stranu je zjevné, ţe se mezi občany dodrţujícími zákony 
najdou i občané, kteří si s dodrţováním právních norem hlavu nelámou. V tomto případě je nutné dodat, 
ţe v případě prokazování přestupků je podezření nutné doloţit konkrétními důkazy, a proto pokud 
stráţník takovou osobu nechytne doslova tzv. za ruku, musí se spoléhat na svědecké výpovědi od spo-
luobčanů. V situaci, kdy stráţník zjistí porušení zákona, ale pachatele se nepodaří ustanovit, učiní 
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oznámení na odbor ţivotního prostředí, který zajistí pouze odklizení odpadu.  Výsledkem je bohuţel 
podíl všech poctivých občanů na úhradě následného úklidu.  
Nebuďte ke svému okolí lhostejní a buďte všímaví. V případě podezření z protiprávního jednání veškeré 
podněty tohoto druhu předejte stráţníkům, na které se vzhledem k nepřetrţitému provozu můţete kdy-
koliv obrátit.                                           

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                                                                                                                                                                    
     

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (bavili jsme se na tradičním 
místním plese, připravili jsme karneval pro děti, sešli jsme 
se u ceny z plesové tomboly, chystáme turistickou akci i 8. 
ročník netradiční hasičské soutěţe…)  

 
 Tříkrálový guláš – kdyby to Kašpar, Melichar a Baltazar věděli, do Betléma 

ani nedojdou …Je to jiţ 4 roky, co jsme zaloţili novou tradici a zdárně v ní 

pokračujeme. Někdo z nás navaří gulášek, suroviny si zaplatíme sami a sejdeme se na příjemné posezení 

v místním hostinci. Na tříkrálovém guláši se nás sešlo opět hodně. Snad za to mohly 14 denní vánoční 

svátky nebo nedořešené věci z valné hromady sboru      

v závěru roku 2013, uţ si nepama-

tuji. Kuchařského vybavení se 

tentokrát ujali Standa a Laďa      

(poprvé kuchařský tandem snad 

podle hesla „ve dvou se to lépe 

táhne“ nebo ţe by jiná motivace?). 

Kaţdopádně předvedli gulášek 

v kombinaci hovězího a vepřového 

masa s lehkým pálivým ocáskem a 

decentním zahuštěním, avšak 

v dávce pro dva hasičské sbory. A 

tak si návštěvníci střídavě přidáva-

li a doplňovali talíře, ale ne a ne se 

podívat kastrůlku na dno. Dorazil i 

staronový člen sboru bratr Bernard 

Jaroslav, který posílil sbor od 

ledna 2014.  Oba kuchaře přišly 

podpořit manţelky, které se také 

na přípravě guláše podílely a tak 

bylo u stolu veselo. Řešil se nejen 

nový rok 2014, ale také rozvoj 

hasičů v Radíkově. Padaly různé návrhy a nápady,  jak sbor vylepšit. Bratr Tomáš Řezníček zavoněl půl-

litrem čerstvě vypálené slivovice a toho času 

řidič a nepijan, bratr Bernard Petr pohotově 

uskutečnil objednávku 5 litrů na horší časy. 

Jak říká velitel Čenda, příjemně strávený ve-

čer. 
 

 Netradičně v pátek 14.února proběhl tradiční 

hasičský ples. 

Letošní hasičský ples a zároveň jediný ples 

v Radíkově se vydařil ke spokojenosti přítom-

ných i hospodského Edy. Začátek plesu byl 

stanoven na 20°° hod. Vstupenky jiţ tradičně 

prodávali Mirek Nemrava a Aleš Morbitzer. 

Po první taneční sadě hudebního seskupení 

MELODIK ze Šternberka, při neúčasti konfe-

renciéra Petra Bernarda, přivítal přítomné 

bratr  Prudký. Pak uţ šlo vše po pořádku: ta-

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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neční série doplňovaly zábavné soutěţe, taneční vloţka a bohatá tombola.  

Soutěţe: výhradně soutěţili jen Hudcovi -  Pavel, Lukáš a Filip. 

-          Snězení suchého rohlíku a konzumace piva lţičkou z polévkového talíře na čas. 

-          Ruská pivní ruleta, otevírání šesti plechovek, z toho jedna důkladně protřepána. 

Kulturní vloţka: orientální břišní tanec tanečnice JANAHARA s kolegyní 3 vystoupení, velmi se líbilo, 

pozitivní ohlas všech přítomných.  

První cenu - uzené sele vyhrál jiţ podruhé bratr Miloš Lisa. Velmi děkujeme sponzorům!!!!! Končili 

jsme v ranních hodinách. 

Nakonec dorazilo asi 50 návštěvníků, coţ je menší počet, ale i přesto se ples velmi vydařil ke spokoje-

nosti všech přítomných. 

            Hasiči děkují tímto  manţelům Mičkalovým za sponzorský dar.  

 

 Poseděli jsme nad  první cenou tomboly hasičského plesu a nic nezbylo 

 

Ve vzpomínkách je jen krásné zátiší, které 

snad bude i v roce 2015… 

 
 Členská schůze 21. února.  Byly projednány 

nejdůleţitější organizační záleţitosti týkající 

se  činnosti sboru v 1. pololetí r. 2014 

 

 Vydařený dětský karneval potěšil naše děti 

v sobotu 22. února.  

      V sobotu 22. února odpoledne pořádali 

Mladí hasiči v radíkovské hospodě 

dětský karneval. Tato jiţ tradiční akce 

přilákala přibliţně 60 dospělých a 

dětí, místních i přespolních.  Nejroz-

manitější masky-  princezny, čaroděj-

nice, upír, anděl, muchomůrky, řez-

ník, havajská tanečnice, hasič, Bořek 

stavitel, vodnice, ninjové, Spider-

mann, tanečnice, víly, tygřík a další se 

po celé odpoledne nestačily nu-

dit. Všechny masky byly oceněny, ni-

kdo neodcházel s prázdnou. Lidoţrout 

Pavel a uprchlý trestanec Mi-

loš připravili pro malé tanečníky pes-

trý program plný různých soutěţí. Le-

tošní tombola byla zpestřena hlavní 

cenou – ţivou ţelvou, kterou chtěly 

vyhrát všechny děti. Největší štěstí 

měla Adélka. Trochu slziček dětí, kte-

ré ţelvu nevyhrály, brzy rozehnaly 

další zábavné soutěţe. 

Dobrá nálada vydrţela aţ do sedmé 

hodiny, kdy děti spolu s rodiči odchá-

zeli znaveni domů. 

 Sběr starého železa proběhne v sobotu 26.dubna 



 

Radíkovský informační zpravodaj 2/2014                                                                                                         10 

 

 

 Sobota 10. května – 1. ročník Hasičského pochodu  –  rodinná akce v délce cca 10 - 15 km okolo Ra-

díkova  

     V sobotu 10. května 2014 zve místní SDH všechny přátele a příznivce na HASIČSKÝ POCHOD. 

Zahoďte hrábě, motyky a televizní ovladače a vyrazte s námi do přírody v okolí Radíkova. Značená trasa 

10 km vás příjemně protáhne a probudí všechny smysly. Jen tak do těla dostanete tu správnou jarní ener-

gii. Start a cíl bude u hasičské zbrojnice, na závěr posezení s bohatým občerstvením. Kaţdý účastník ob-

drţí Pamětní list. Na všechny turisty se těší hasiči z Radíkova. 

 

 8. ročník Netradiční hasičské soutěže se začíná připravovat – bude 14. - 15. června 2014. Startovní lis-

tina se začíná naplňovat 

Více informací o soutěţi, počet přihlášených účastníků i další pokyny pro účastníky najdete na:              

www.sdh-radikov.estranky.cz        

      

  Mladí hasiči informují …… (Termíny jsou předběţné, mohou se změnit.) 

V měsíci březnu hasiči uskutečnili opětovně sběr papíru a další chystají 

6.4. zorganizovala děvčata chození s jedličkou po Radíkově 

30.4  - Pálení  čarodějnic  a stavění májky 

17. 5. Branný závod pro rodiče a děti 

30. 8. Ahoj prázdniny 

                 6. 9. Soutěţ Olomoucký drak 

11. 10. Soutěţ Nové Dvory BZPV 

31. 10. Halloweenský lampionový průvod 

  7. 12. Rozsvícení vánočního stromečku 

Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 

www.sdh-radikov.estranky.cz     

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

  

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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Sport  

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

  

 

 

              Ráda bych pozvala všechny příznivce šipkového 

sportu na jiţ druhý ročník turnaje o „Pohár Radíkova“ 

v moderních elektronických šipkách, který se uskuteční 

v pátek 9.května 2014 v místní hospůdce U Pulce. Jste 

všichni srdečně zváni. Opět nám začala jarní část série turna-

jů ČDS Cup 2014, které se účastní tři naši hráči (Eva Sobot-

ková, Jaromír Dostál a Michal Škůrek). První zmiňovaná 

bude letos v prosinci obhajovat loňské vítězství v tomto 

prestiţním turnaji. 

V ligovém ročníku se nám zatím daří drţet šesté místo 

v tabulce, coţ povaţujeme za úspěch. 

V termínu 18. - 20.4.2014 se koná v Českých Budějovicích 

jiţ druhá letošní Republiková Gran Prix. Té se zúčastní 

pouze naši dva hráči a to Eva Sobotková a Jaromír Dostál. 

Budeme bojovat o co nejlepší umístění v kategorii dvojic, 

mixů a jednotlivců po 3 dny. RGP se účastní na pět set nej-

lepších šipkařů z celé České republiky. Drţte nám palce. 

 
                                                                                        /es/                                                                                                                    

INZERCE  
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 
k nákupům 
    S blíţícím se teplým obdobím se začínají vracet na své 
chaty i chalupy jejich majitelé. Radíkovem prochází turisté 
a rádi nahlédnou do naší prodejny. Je opravdu z čeho 
vybírat. Je na nás všech, jak se k prodejně zachováme a 
budeme vyuţívat jejich sluţeb. Velikonoce jsou tady a 

zboţí i s tematikou nadcházejících svátků jara je dostatek. 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 nebo je dostanete do svých schránek.  
Na vaši návštěvu se těší personál prodejny.    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  
                   A opět jako každý rok jsou tu Velikonoce 

                                                                                                                                                                                                    
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

        Velikonoční pondělí se určitě kaţdému vybaví ve spojení se zvykem velikonoční pomlázky. Kole-

dování o vejce nebo vinšování k Velikonocům patřilo menším chlapcům. Jiţ trochu zapomenutým zvy-

kem je zvyk "velikonočního polévání". Velikonoční polévání nemá ţádné vztahy ke křesťanským Veliko-

nocům. Má smysl jako pomlázka: "prašivý bude ten, kdo nebyl politý vodou". 

http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
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Přišlo jaro, slunce svítí, 

v zahradách je plno kvítí. 

Co to ptáci štěbetají? 

Ţe mi tady rádi dají, 

malovaná vajíčka, 

co jim snesla slepička.                    
                                                   
 
                                                     Koleda, koleda proutek z vrby, 
                                                           mlsný jazýček mě svrbí. 
                                                          Koleda, koleda holoubek, 
                                                              dejte něco na zoubek. 
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