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

                              
 

 
 

 

                                            V sobotu 30. září se děti loučily s prázdninami 
 

                    Gratulace bratru M. Richtrovi k 80 - tým narozeninám 
 
 
 
 
 

 
Knihu o historii Radíkova všem přítomným zájem-
cům podepisoval prof. PhDr. David Papajík Ph.D.                                                                                                                    
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
14.7.2014 – 124. RMO 
-majetkoprávní záleţi-
tosti 
-veřejné zakázky „Pro-
tipovodňová opatření 
II. Etapa, související 
investice, zahájení 
-rozpočtové změny 
2014 
-bytové záleţitosti 
-Moravská cyklotrasa 

Slavonín-Nemilany 
-cyklodoprava 
-Petice občanů Bocherova 3, 5 
-oprava komunikace ul. Darwinova 
-převod majetku kasáren Neředín do SNO a.s. 
Moravské divadlo, výměníková stanice 
 
24.7.2014 – 125. RMO 
-rozpočtové změny 2014 
-EIB – revize/konverze úrokové sazby 
 
31.7.2014 – 126. RMO 
-Malé projekty 
 
18.8.2014 – 127. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2014 
-návrh organizační podpory přípravy rozpočtu 
SMOl na rok 2015 
-bytové záleţitosti 
-územní studie OKR – křiţovatka Řepčínská – 
Křelovská 
-cyklostezky 
-přechody pro pěší 
-Kovošrot Chválkovice, řešení aktuální pro-
blematiky 
-převod kasáren Neředín a části letiště Neře-
dín do správy SNO a.s. 
-prodej domů (bod 8 – záměr prodat pozemek 
parc. číslo 405/2 zastavěná plocha a nádvoří 
v kú. Radíkov u Olomouce, budovu č.p. 
101(Na Pevnůstce 2a) dle důvodové zprávy 
(prodejna Hruška) 
-rozvoj kapacit MČ, výzva MŠMT 
-granty v sociální oblasti 
-kontrola hospodaření MŠ 
-projekt Stopy paměti 
-změny v odborných komisích  a změny v KMČ 
-hasičská zbrojnice Holice 
 
2.9.2014 – 128. RMO  
-majetkoprávní záleţitosti 
-pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobo-
vými zařízeními 

-prodej domů (bod 4 – revokace/zrušení zámě-
ru prodeje objektu prodejny Hruška v Olomouci 
- Radíkově (na základě nesouhlasu KMČ a 
písemné apelace na členy RMO) 
-rozpočtové změny 2014  
-Mlýnský potok, jez 
-Horní náměstí, odběrná místa energie 
-ZŠ Mozartova, hřiště 
-projekt „Riziková území při extrémních příva-
lových sráţkách“ 
-letecký den, organizace 
-příspěvky, ochrana obyvatel 
-pojmenování nové ulice - Slavonín 
-změny v KMČ 
-Městský bál 10.1.2015, FLORA – pavilon A 
-presentace umělého vodáckého kanálu 
-referendum, průběţná zpráva  
 

8.9.2014 – 129. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2014 
-Lošov, Liškovská, rekonstrukce komunikace 
-plavecký stadion, toboganová věţ 
-kontrola hospodaření MŠ 
-Kluby pro seniory 
-organizační záleţitosti, referendum 
-SK Sigma Olomouc a.s., navýšení základního 
kapitálu 
-změna – OZV č.10/2010 o místním poplatku 
za uţívání veřejného prostranství 

 
15.9.2014. – 28. ZMO 
-kontrola usnesení 
-vydání „Územní plán Olomouc“ 
-majetkoprávní záleţitosti (schválení darovací 
smlouvy na infrastrukturu SO dešťová, splaš-
ková kanalizace, vodovod v lokalitě Pod Bořím, 
kú. Radíkov u Olomouce) 
-rozpočtové změny 2014 
-smlouva o úhradě kompenzace za zajištění 
dopravní obsluţnosti území Olomouckého 
kraje 
-Lesy města Olomouce a.s., navýšení základ-
ního kapitálu nepeněţním vkladem 

 
 
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  jedná-
ní RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. 
pořízení kopie) na organizačním oddělení MMOl - 1. 
patro radnice dveře č. 12 nebo na webových strán-
kách Statutárního města Olomouce včetně důvo-
dových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před 
jednáním ZMO. 
                                                   / z v/  
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
 
Červenec (21.7.) 
-kontrola plnění usne-
sení z jednání KMČ 
06/14 
-došlá a odeslaná poš-
ta 
-operativní řešení do-
pravního značení (ul. 

Vrchní, Na Pevnůstce, Pod Bořím), jednání 
s odborem dopravy 
-předávání odvodňovacích ţlabů z odboru 
majetkoprávního na TSMO a.s. 
-zajišťování akcí 30. - 31.8.2014 (Ahoj prázd-
niny a Křest knihy Dějiny Radíkova) 
-uplatnění poţadavku občanů na svoz komu-
nálního odpadu z celé ulice Přehradní 
 
Srpen (18.8.) 

-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 07/14 
-došlá a odeslaná pošta 
-problematika natékání sráţkové vody z ul. 
Vrchní na soukromý pozemek 
-problematika značení drobných památek 
v MČ Radíkov, jednání s odborem majetko-
právním 
-zabezpečení tisku plakátů a pozvánek 
-problematika ukládání odpadů na stanoviště 
v chatové oblasti Na Suchých loukách 
-jednání ve věci prodejny Hruška s RMO 

-stanovení priorit investic v MČ Radíkov pro 
období r. 2015 (příprava rozpočtu města) 
-urgence úklidu posypového materiálu z krajni-
ce na místní komunikaci Sv. Kopeček - Radí-
kov 
 
Září (15.9.) 

-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 08/14 
-došlá a odeslaná pošta 
-zhodnocení akce Ahoj prázdniny a Křest knihy 
Dějiny Radíkova 
-poţadavek vedoucí prodejny na regulaci par-
kování před prodejnou 
-problematika skládek materiálu na veřejném 
prostranství, platí vyhláška města č.10/2010 
v platném znění – nutné povolení a platba 
-divoká skládka v lese na konci ul. Zedníkova 
-problematika obtěţování hlučností o víken-
dech (řezání dřeva, sekání trávy apod.)  
 
Plán jednání KMČ v roce 2014  (19,00 hod.) 

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/

 
ZÁVĚR PRÁZDNIN V RADÍKOVĚ. AHOJ PRÁZDNINY A SLAVNOSTNÍ 
KŘEST KNIHY DĚJINY RADÍKOVA SE VYDAŘIL. 
 

     Poslední prázdninový víkend se v Radíkově vyda-
řil (informaci o sobotní akci Ahoj prázdniny je v sekci 
SDH Olomouc – Radíkov).   
 
Radíkovská neděle 31.8. připravená místní KMČ s 
podporou SDH Olomouc – Radíkov byla završením 
dvouletého úsilí autora odborného pracovníka Kabi-
netu regionálních dějin při Katedře historie Filozofic-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. 
PhDr. Davida Papajíka Ph.D., který byl na křtu knihy 
přítomen. Kniha byla očekávána především místními 
občany, chataři i chalupáři se zvědavostí.  
   Přinese nějaké nové informace ze všech moţných 
archívů, z podkladů KMČ, hasičské kroniky i sou-
kromých sbírek a archívů? Pozvánky a plakáty na 
závěrečné akce měsíce srpna byly dle podkladů 
KMČ zpracovány grafičkou magistrátu. Slavnostní 
křest knihy DĚJINY RADÍKOVA jsme se snaţili peč-
livě a důstojně připravit s pomocí místního SDH a za 
finanční podpory magistrátu (konkrétně OVVI), snad 
se to i povedlo. V rámci programu nedělního odpo-

http://www.olomouc.eu/radikov
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ledne si druţstvo Mladých hasičů se svými 
vedoucími pro přítomné připravili několik 
skečů z historie Radíkova především 
z období, kdy se zakládali dobrovolní hasiči 
– r. 1892. A tak svým půvabem připomněli, 
jak to tehdy asi bylo. Scénky i jejich kostýmy 
a kulisy byly výstiţné a všichni přítomní si to 
uţili.  
       Důstojnost odpolednímu programu 
dodala přítomnost zástupkyně vedení města 
náměstkyně Mgr. Eva Machová, která za 
spolupráce s autorem publikace prof. PhDr. 
Davidem Papajíkem, Ph.D. provedla slav-
nostní křest knihy nezbytným šampaňským. 
Nejen hasiči, ale i přítomné osobnosti sená-
tor Ing. Martin Tesařík, zastupitel Mgr. Filip 
Ţáček, zástupci obce Radíkova u Hranic     
v čele se starostou p. Foltýnkem, starosta 
místního SDH a předseda místní KMČ po-

přáli k ţivotnímu jubileu – (80 roků) členu SDH panu Mirkovi Richtrovi. Po slavnostní části byl zahá-
jen prodej knihy a autorské podepisování. O knihu byl zájem, prodalo se 128 ks výtisků. Prodej po-
běţí i nadále a kdo zmeškal, můţe si knihu zakoupit od 17.9.2014 kaţdou středu na Detašovaném 
pracovišti Magistrátu města Olomouce v Radíkově a to v době od 13,00 do 16,30 hod. Kniha se 
prodává i v informačním centru radnice. Potěšitelné je, ţe z pozdějšího rozhodnutí OVVI magistrá-
tu bude i nadále kniha ke koupi za 100,- Kč/ks. 
       Po celé odpoledne program doprovázela Hanácká dechovka Příkazanka. Pronájem stanu na 
víkendové kulturní akce se určitě vyplatil. Závěr víkendové akce pokřtil v 17:30 hod. prudký hodi-
nový přívalový liják, při kterém napršelo 27 mm vody. Občané se odpoledne dobře bavili, někteří     
z nich na místě prohlíţeli knihu a začetli se do historie dávné i nedávné. 
      Jelikoţ jsou k dispozici i další dokumenty týkající se ţivota v Radíkově, které nebyly pouţity, 
zvaţujeme i moţnost publikování ve zpravodaji v dalším období. 

                                                                                                                                                                                            /zv/     
 

PODZIMNÍ SBĚR ŠROTU PROBĚHNE DNE 18.10.2014, SBĚROVÁ SOBOTA 
TSMO A.S. OPĚT NEBUDE. 
 
       Místní hasiči jiţ tradičně zajistí v sobotu 
18. října 2014 v době od 9,00 hod – 11,30 hod. 
sběr šrotu od občanů i chatařů. Kovový odpad 
(nikoliv veliké elektrospotřebiče typu lednice 
apod.) dávejte na ulici aţ ráno nebo ponechejte 
za brankou. Pokud je třeba těţší šrot vynést, 
kontaktujte hasiče, kteří s odnosem rádi pomo-
hou.  
               Podzimní sběrová sobota pořádaná 
TSMO a.s. z ekonomických důvodů nebude. 
Vyuţijte prosím maximálně separaci všech slo-
ţek komunálního odpadu. Odpad stavební nebo 
nebezpečný odvezte na sběrové dvory 
v Olomouci – Neředíně za hřbitovem a nebo 
v Olomouci – Hodolanech na ulici Chelčického.  
Podrobnosti včetně otvírací doby najdete na webu TSMO a.s. http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-
odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.  
 
        Pokud je to únosné, ponechte své nepotřebné věci prozatímně do jara 2015 doma a vyuţijte 
naplno jarní sběrové soboty 2015.  
                                                                                                                              /zv/                                                                                                      
 
        

http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory
http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory
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REŢIM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU PŘED NASTÁVAJÍCÍM ZIMNÍM 
OBDOBÍM 2014-2015. ČERNÉ SKLÁDKY. 
1) K ukončení svozu z chatových oblastí dojde v pondělí 27.10.2014.  Upozorňujeme chataře, ţe 

odkládání odpadu na chatařská stanoviště je v zimním období zakázáno a odpad nebude 
odváţen. Opětovně odbor ŢP upozorňuje, ţe tato stanoviště jsou určena výhradně pro běţný 

směsný komunální odpad z domácností chatařů a musí 
být uloţený v zavázaných pytlích. Stanoviště neslouţí 
pro objemné odpady (např. nábytek, koberce apod.),  
stavební odpady (např. suť, cihly, izolační materiály 
/IPA/, okna, vybavení koupelen a toalet 
apod.) nebo tříděné sloţky odpadů (plasty, papír, sklo, 
nápojové kartony). Podrobnosti, jak nakládat s těmito 
druhy odpadů, jsou na stránkách města:                                              
http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/odpadove-
hospodarstvi  
Vlevo: Takto určitě nemá vypadat místo pro uloţení komunálních 
odpadů z domácností (lokalita na Na Suchých loukách).  

2) Černá skládka 
I kdyţ doba přinesla podstatné zlepšení povědomí obča-
nů o nakládání s odpadem, přesto se najdou místní ob-
čané, kteří jako za dob před rokem 1989 naváţí odpad 
na pozemky Lesů ČR s.p. na konci ulice Zedníkova. Je 

to ostuda, a tak se zvaţuje nasazení fotopasti s tím, ţe se snad viníci najdou…  
3) Zimní reţim svozu komunálu a bioodpadu v MČ Radíkov - se v blíţícím zimním období 

2014/2015 oproti zbytku roku nijak nemění. Zůstává zachován interval 1 x 14 dní (komunální od-
pad středa - sudé týdny), bioodpad v pátek v liché týdny. Svoz bioodpadu bude od prosince ome-
zen na interval 1 x měsíčně, konkrétní termíny pro Radíkov jsou následující: 
- poslední svoz ve 14-denním intervalu - 19.12.2014 (do tohoto data probíhají svozy v původním 
14-denním reţimu, tj. kaţdý lichý pátek). 
- další svozy bioodpadu budou v lednu - 16.1.2015, a v únoru - 13.2.2015. 
- od března 2015 bude opět zahájen 14-denní svoz bioodpadu a to konkrétně od 13.3.2015 (a pak 
opět kaţdý lichý pátek aţ do prosince 2015). 
                                                                                                       /ps,zv/                                        

PROVOZNÍ ŘÁD MÍSTNÍHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ….     (aby se rodiče nedivili…)  

Návštěvní řád 
Váţení návštěvníci, 

toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro vyuţití volného času a radosti Vašich dětí. Pro 
příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás ţádáme o dodrţování podmínek tohoto 
návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. 
Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 15 let, přičemţ je nutné zohlednit psychické a fyzické dis-
pozice dětí. Hřiště nepouţívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené! 
Děti do 6-ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. 
 
Návštěvní doba: květen – září                         8:00 – 20:00  
   říjen – duben   9:00 – 19:00 
 
Na hřišti platí zákaz: 

- poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat ná-
hradu nákladů vynaloţených na opravu) 

- vodění zvířat do prostoru hřiště  
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek 
- vjezdu motorových vozidel 
- stanování a rozdělávání ohňů 
- pořádání propagačních či reklamních akcí 

Návštěvník je povinen: 

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště 
- chovat se ukázněně tak, aby neohroţoval sám sebe ani ostatní návštěvníky  
- dodrţovat čistotu 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uloţit pokutu aţ do výše 
30 000 Kč. 

http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/odpadove-hospodarstvi
http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/odpadove-hospodarstvi
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Pokud se setkáte s poškozením zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii 
Olomouc na tel. č. 156. 
Pokud zjistíte závadu na zařízení, která vznikla při provozu, prosím oznamte ji na tel. čísle 585 700 025. Připo-

mínky můţete zasílat na  e-mail: barbora.koppova@tsmo.cz 
Důleţitá telefonní čísla: 
Hasiči: 150                   Záchranná sluţba první pomoci: 155  
Policie ČR:158                         Městská policie Olomouc:156  

 
Vlastník hřiště:                                  Provozovatel hřiště: 

Statutární město Olomouc,                     Technické sluţby města Olomouce, a.s. 
Horní náměstí 583          Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc   
779 11 Olomouc                    tel. 585 700 025, e-mail: dispecink@tsmo.cz 
 
Děkujeme Vám, ţe dodrţujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  /js/ 

POČASÍ  

Červenec 2014 

Průměrná teplota byla 21,4 °C, od víceletého nor-
málu odchylka 0,3 °C. Nejniţší teplota byla 9.7. 
ráno 17,0 °C. Maximální teplota 34,7 °C byla 20.7. 
Napršelo nám 105 mm, coţ je asi 92 % normálu. 
Nejvíc sráţek za den bylo 30.7. a to 37,2 mm. 
Jasných dnů bylo 15, zataţených 4, sráţkových 11 
a s bouřkou 4. Letních bylo 6, tropických 11. Tep-
lotně byl červenec nad normálem. V pátek 25.7. po 
obědě přišla malá bouřka, ale blesk nám uhodil do 
domu. Naštěstí jen dvě elektronická zařízení. 
Oprava stála 4 500 Kč 
Extrémní teploty: maximální 37,6 °C 7.7.1957, 
36,1 °C 4.7.1957. Minimální 7,9 °C 26.7.1958.  
Sluníčko na začátku července vycházelo v 4:55 

hod. a zapadalo v 21:12 hod., na konci vycházelo v 5:28 hod. a zapadalo v 20:43 hod. 

 
Srpen 2014 

Průměrná teplota byla 17,3 °C, od víceletého normálu – 2,3 °C. Nejniţší teplota byla 29.8. ráno 7,9 °C. 
Maximální teplota 33,6 °C byla 6.8. Letních dnů bylo 22, tropické 3. Napršelo nám 91 mm, coţ je v 
normálu. Nejvíc sráţek za den bylo 31.8. a to 27 mm. Jasných  dnů bylo 18, zataţené 2, sráţkových 
11, s bouřkou 4. Teplotně byl srpen mírně nad normálem.  
Extrémní teploty: maximální 35,0 °C 1.8.1927, 33,2 °C 3.8.1943. Minimální 7,1 °C 7.8.1967.   
Sluníčko na začátku srpna vycházelo 5:30 hod. a zapadalo ve 
20:42 hod., na konci měsíce vycházelo 6:14 hod. a zapadalo v 
19:45 hod. 

Sdělení: (pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. 

Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie Univerzity Palackého Olomouc).          

Ohlédnutí za létem, a je zde podzim..   

    Letošní léto je nenávratně pryč. Pokud se ohlédneme za tím, 
jaké bylo počasí, tak se zdá, ţe oba měsíce byly vcelku vyrov-
nané jak do počtu letních a tropických dnů tak i z hlediska srá-
ţek. Uţívali  jsme si letní pohody buď zde v Radíkově, a nebo se 
vydali na vysněnou dovolenou. Závěr léta jiţ vláhou nešetřil, ale 
slunných dnů podstatně ubylo. Kalendářně se nám v měsíci září 
zlomilo léto a je zde podzim. I vegetace letos po mírné zimě 
nějak pospíchá, plody našich zahrádek po celé vegetační období 
byly oproti průměrným rokům o 2-3 týdny dříve. Ukázala se jiţ i 
chladná rána, aby připomněla, ţe je třeba někde v šatníku vy-
hledat svetr… Dny se pomalu a neúprosně krátí, pouštíme se do 
podzimních prací na zahradě a pomalu nastane dušičkový 
čas….    
                                                                                                                                           /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Víte, ţe . . . . 

…… 3.8.2014 došlo k rozsáhlému poţáru na 
poli u silnice ze Sv. Kopečka na Lošov. Při práci 
kombajnu se vznítilo pole s obilím. Značné su-
cho a silný vítr hnali poţár aţ na hranici lesa 

směrem k Radíkovu (ke kótě Radíkův kopec),   
k i domkům a chatám v lokalitě příznačně na-
zvané „Poţár“. Značné nasazení cisteren pro-
fesionálních hasičů z Olomouce i povolaných 
jednotek SDH zabránilo tomu nejhoršímu a to 
vniknutí ohně do lesa a následně k moţnému 
průniku ohně lesem aţ k domům a chatám na 
straně Radíkova. Kritickou situaci dokresloval 
stoupající dým nad horizontem viditelný 
z Radíkova i zápach kouře v Radíkově. 
K dalšímu zahoření v lese poblíţ Radíkova 
došlo 7.8. na ploše cca 10 m

2
, ale ohnisko po-

ţáru bylo přivolanými profesionály z HZS 
v zárodku likvidováno…. 
…….v noci z 26. na 27.7.  zničil neznámý van-
dal sklo na vitríně KMČ a Klubu seniorů na 
zastávce MHD. Po vandalovi zůstaly z poranění 
jen krvavé stopy mířící k ul. Přehradní. A pro 
KMČ úkol zajistit opravu vývěsky cestou magis-
trátu OVVI…. 
………po dlouhém suchu, na které navázalo 
deštivější počasí, začaly konečně růst houby. 

Zatím co v Čechách houby rostly vydatně a 
(Olomoučané jezdili na houby směrem na zá-
pad) od Olomouce, kolem Radíkova začaly 
houby růst aţ v 35. týdnu. Poměrně brzy se 
objevily v lese i václavky a tak i letos okolní lesy 
přece jen zájemce uspokojily….. 
……..ráno 2.8.2014 byla na radíkovské přehra-
dě chycena solidní štika o délce 60 cm. Spoko-
jený rybář má chatu na stráni na ulici Přehradní 
a tak to domů s úlovkem neměl opravdu dale-
ko….. 
…….naše KMČ na základě poţadavku občanů, 
kteří trvale bydlí v lokalitě ulice Přehradní poţá-
dala o zajištění svozu komunálního odpadu 
vozidlem aţ z konce ulice o změnu zimní údrţ-
by místní komunikace. Svoz vozidly byl zamít-
nut s ohledem na úzkou komunikaci a špatnou 
moţnost otáčení. Jak to bude se zimní údrţbou 
zatím nevíme, čekáme na vyjádření…. 
…….za deštivého období došlo k zavlhnutí a 
poruše starého na kabelu veřejného osvětlení 
poblíţ hlavního rozvaděče a bylo nutné provést 
jeho opravu. TSMO a.s. závadu odstranily, 
rozkopaný terén i vozovka byly jiţ uvedeny do 
původního stavu….. 
……události v Radíkově z konce prázdnin zau-
jaly i média. Olomoucký deník dne 15. září 
2014 zveřejnil článek s názvem „Kvůli stavbě 
pevnosti vzniklo v Radíkově několik hospod“ a 
dále i v zářijových Radničních listech vyšel člá-
nek s názvem  „Vyšla kniha o dějinách Radíko-
va“……. 
…….. s ohledem na natékání vody při přívalo-
vých deštích na ul. Lošovskou z prostoru Ko-
pecké skalky, poţádala KMČ cestou revírníka 
Lesy ČR s.p. na Sv. Kopečku o zajištění vybu-
dování příčných odvodňovacích lapačů na ces-
tě a svedení vody do lesního porostu…… 
                                                        /zv/                 
 
 

                                                                                                                                                             
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  

 
Říjen: Jan Změlík Ing., Milan Obenaus Ing. arch., Jan Bednář Ing. 

 
Listopad: Vladimír Svrchokryl, Jitka Dosedělová, Marie Eichlerová, Ma-

rie Krumpholcová, Věra Kubáčková, Františka Prášilová  
 
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jiří Vlček , Jarmila Odstrčilová, Imrich Kulčár, 
Milena Vašáková, Jarmila Nemravová  

                                       
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo 
dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do 

Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legislativy magistrát 
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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.  
 
Blahopřejeme: 
Manželům Ing. Janovi a Bc. Denise Bednářovým k narození syna Richarda Jana. Přejeme do nového života hodně zdraví a rodi-
čům jen samé radosti.  
                                                                                                                                                                                        /zv/                                                                                                                                                   

 

Sdělení občanům:      

                                                                                                            
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomou-

ce má svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod. Kontaktní pra-

covník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Pokud potřebujete pora-

dit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté 

se vám dostane odborné rady. Probíhá i prodej knihy 

Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks. 

Internetové  pracoviště –  Nápr stkova 1,  Ol o-

mouc –  Radíkov (kapaci ta –  2 počí tače)  

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

1)  Místní knihovna (vedoucí  pí. Večeřová)    
Místní knihovna se opětovně otevřela našim čtenářům. Je tady podzim, občas nevlídné počasí a tak 
se najde čas třeba i na knihu. 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. Hezké chvíle 
s knihou Vám přeje pí. Večeřová.  
 

2)  UPOZORNĚNÍ: Sezonní svoz komunálního odpadu (duben- říjen) je vstřícnou nabídkou města pro 
chataře a chalupáře, jak se legálně zbavit komunálního odpadu. Svoz se provádí kaţdé pondělí ráno 
a proto je nutné odpad uloţit na stanoviště v ul. Na Suchých loukách, U Skalky, Náprstkova (Za-
hrádky), Přehradní (u hráze) a Přehradní (u lesa) nejlépe koncem víkendu. Upozorňujeme, ţe bio-
odpad se neodváţí. K dispozici pro všechny jsou bionádoby a sběrová sobota. Přesto počínání ně-
kterých uţivatelů naši KMČ udivuje. Začínají odpad ukládat ihned po odvozu v pondělí, a to zeleň, 
pytlíky s jídlem (roztahají kočky), nevytříděné plasty, sklo, ale i stavební materiál apod. Nádobu na 
bioodpad si lze objednat na odboru ŢP magistrátu. Buďte vstřícní a dodrţujte nastavená pravidla pro 
třídění komunálního odpadu. Stanoviště na separovaný sběr jsou v Radíkově celkem 4, a proto vás 
ţádáme o důsledné třídění komunálního odpadu, jak je v kraji dobrým zvykem.  

 

3)  VÝZVA PRO OBČANY, CHATAŘE I CHALUPÁŘE. „BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ“ 
Pro většinu z nás je odpoledne všedního dne a mnohdy i víkend dobou, kdy se pouštíme do činností, 
na které nezbyl přes pracovní týden čas. Specifickým případem jsou aktivity, které produkují hluk a 
to při řezání dřeva, sekání trávy a další činnosti. Někdy ruší i přespříliš hlučné venkovní posezení 
s přáteli na zahradě. Jelikoţ i KMČ sbírá „připomínky“ občanů a město nemá svou vyhlášku dotýka-
jící se této problematiky, obracíme se na všechny místí občany, chataře i chalupáře s ţádostí, aby 
alespoň neděle byla dnem, kdy v Radíkově zavládne klid a bude moţno si na zahradě či terase 
v klidu posedět, a nebo na lehátku zdřímnout. Prostředí k bydlení a rekreaci si vytváříme sami svým 
přístupem k okolí. 
 

4 Nesvítí u vašeho domu veřejné osvětlení ?    
Sdělte, prosím tento stav členům KMČ s udáním ulice, čísla stoţáru veřejného osvětlení nebo sloupu 
energetiky. Závada bude nahlášena na dispečink TSMO a.s. Poruchu je moţno i vámi nahlásit elek-
tronicky na http://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/. Technické sluţby s tímto hlášení operativně pracují. 

                                                                                                                                                                                              /zv/                         

 

http://www.kmol.cz/radikov
http://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
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Klub seniorů Radíkov informuje…. 
     
       Po prázdninách jsme se vrhli na příjemné vyuţití volného času 
různými akcemi  jako přehlídka vojenských hudeb v OLOMOUCI a zahá-
jení nové divadelní sezóny v Moravském divadle.  Magistrát nám připra-
vuje tolik aktivit, ţe se ani nestačíme divit.  Koloběh se roztáčí, Dny se-
niorů před námi. 
       A také jsem si spl-
nila sen nejen já, ale i 

další zájemci o návštěvu vesnice stejného jména Ra-
díkov,  ale u Hranic. 
      Jiţ po léta přijíţdí představitelé této obce k nám na 
různá setkání při slavnostních událostech a naši jim to 
patřičně oplácí. Jen pro zajímavost, kontakty byly na-
vázány v roce 1997. Ale jsou mezi námi lidé, kteří také 
nikdy v Radíkově u Hranic nebyli a velmi nás to zají-
malo. Proto jsem si o prázdninách udělala sólo výlet, 
abych zjistila vše potřebné pro případné zájemce o 
výlet.  Vlakem je dobré spojení do HRANIC, dále se 
musí počítat se spojem autobusem do Radíkova. Ces-
ta trvá jen půl hodiny. Obec je jistě plošně větší neţ 
náš katastr a ve větší nadmořské výšce (kolem 500 m). 
 Jedinou chybou je autobusové minimální spojení. Jistě 
hodně pouţívají vlastní auta. Je tam vidět také pěkná 
výstavba a opravy stávajících domů.  A kdyţ je krásný 
den, je pohoda všude. Ale krajina je tam více otevřená. 
       Chloubou vesnice je  místní hasičský sbor s dlou-
hou tradicí a s velikými úspěchy v poţárním sportu 
nejen v kategorii muţů, ale i ţen. Pohárů a diplomů mají hodně, to se musí opravdu vidět, a ţe jsou 
právem hrdi na své výsledky, to se dá snadno pochopit.  Zvelebuje se i obec, nyní tam dělají úpravy 
chodníků na návsi kolem autobusové zastávky, protoţe se blíţily hody. Bývá tam velká sláva na sv. 
Václava. 
      Další chloubou je nově vybudované golfové hřiště na ploše 8 ha v katastru obce. Po naší objíţďce 
hřiště se tam začali sjíţdět hráči, kteří tomu sportu holdují. Po krátkém vysvětlení jsme i my pochopili, 
ţe to není nic lehkého.  A ještě to sportovní vybavení! Měli jsme také moţnost si to vyzkoušet a pak s 
radostí pozorovat borce, kteří golf dobře ovládají.  Po dobrém pohoštění od přátel z Radíkova, jsme se 
rozloučili a odjeli do našeho Radíkova. 
      Senioři z Radíkova (u Olomouce) tímto moc děkují zástupcům obce Radíkov, starostovi L. Foltýnko-
vi, pí. Sohrové a všem dalším, kteří nás svou obcí provedli, ukázali nám hasičskou zbrojnici a připravili 
nám nejen pohoštění, ale i pohodový a příjemný výlet.    

       Na další akce našeho Klubu 
seniorů se těší vedoucí. 
 
 
INFO z akcí pro seniory: Radí-
kovští členové Klubu seniorů se 
aktivně zapojili do branné soutěţe, 
kterou pro ně připravila Městská 
policie v úterý 23.9. I kdyţ počasí 
akci moc nepřálo, tak se účastnilo 
celkem 14 druţstev a naši zástupci 
(2 druţstva) získali 3. a 4. místo. 
Gratulujeme..     

  
Foto:Jan Andres 

                                           
                                                         /fp/                                                                                                                                                                  

 
 



 

 
Radíkovský informační zpravodaj 5/2014                                                                                                               10 

 

Městská policie je tu pro vás:   
 

Jak postupovat v případě nálezu věci (z nového občanského zákoníku) 
       Má se za to, ţe kaţdý si chce podrţet své vlastnictví a ţe nalezená věc není 
opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího povaţovat za opuštěnou a při-
vlastnit si ji (§ 1051 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
       Dle občanského zákoníku je nálezce povinen vrátit nalezenou věc tomu, kdo 
ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného (§1052 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb.). 
        Teprve poté, nelze-li z okolností poznat, komu má být nalezená věc vráce-
na a nepovaţuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného od-
kladu nález obci, na jejímţ území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li 
však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, 
odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle 
jiných právních předpisů a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem (§ 1052 
odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.). 
         Pokud takto nálezce neučiní a úmyslně neoprávněně uţívá cizí majetek 

nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, dopustí se v případě, ţe 
hodnota věci nepřesahuje částku 5 000,- Kč, přestupku proti majetku (§ 50 odst. 1 písm. b) zák. č. 
200/1990 Sb.). Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty (5 000,- Kč a více), která se dostala do 
jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, dopustí se trestného činu zata-
jení věci (§ 219 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).  
 
Jelikož se stále více na KMČ obracejí občané se stížnostmi ve věci spalování věcí na volném 
prostranství, které obtěžuje okolí, tak jsme se dotázali na Městskou policii, jak postupovat : 

     Problematiku spalování odpadu řeší zákon č. 201/2012 Sb., na ochranu ovzduší. Dle tohoto zákona 

„lze na otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látka-

mi“(§16 odst. 4 zák. č. 201/2012 Sb.).  „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 

odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými 

látkami“ (§23 odst. 1a) zák. č. 201/2012 Sb.)  Ve správním řízení lze za tento přestupek uloţit pokutu do 

50 000 Kč. Zákon sice hovoří zcela jasně, ale je nutné rovněţ dodat, ţe se při prokazování těchto pře-

stupků městská policie bez úzké spolupráce s veřejností a svědeckých výpovědí od občanů neobe-

jde.  V případě podezření z protiprávního jednání (a to ať se jedná o kteroukoliv oblast)  lze na Měst-

skou policii Olomouc směřovat podnět vzhledem k nepřetrţitému provozu v kteroukoliv dobu.  

 

Komentář KMČ: Obracet se v dané věci na KMČ je zbytečné, volejte prosím, přímo Městskou 

policii. 

  

           V souvislosti s pálením odpadu  bych chtěla upozornit i na zprávu HZS, kterou nalez-
nete pod tímto odkazem: http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-varuji-pred-pozary-
zpusobenymi-vypalovanim-travy.aspx 

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“ ( byli na soutěţi u kamarádů v Kobylí, uspořádali 
jsme tradiční akci Ahoj prázdniny, pomohli KMČ uspořádat akci Křest knihy Dě-
jiny Radíkova, byli jsme na raftu, zúčasnili jsme se 2. září akce na Horním ná-
městí, spolu s hasiči okresu jsme oslavili 150 let od zaloţení hasičských sborů 
v Čechách, byli jsme na vaření piva v Litovelském pivovaru, Mladí hasiči vyjeli 
na výlet do Čech pod Kosířem, zástupci SDH byli na oslavách 100 let SDH Radí-
kova u Hr.,   

  O pohár starosty obce Kobylí – 26. července 
Naše účast : K. Morbitzer – levý proud, T. Řezníček – pravý proud, A. Kovářík  – rozdělovač, 
M. Řezníček – béčka, J. Švestka- stroj, M. Titz – savice, T. Hudec – koš.  
 

http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-varuji-pred-pozary-zpusobenymi-vypalovanim-travy.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-varuji-pred-pozary-zpusobenymi-vypalovanim-travy.aspx
mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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Po roční pauze jsme se vydali podpořit hasičskou soutěţ spřáteleného Sboru SDH Kobylí a 
oplatit jim tak jejich účast na naší netradiční soutěţi v červnu 2014 v Radíkově. 
Jelikoţ jsme se do Kobylí dostávali samostatně různými způsoby, sešli jsme se všichni 30 mi-
nut před zahájením soutěţe.  
       Po příjezdu bylo jasné, ţe dnes to na „bednu“ asi nebude. Výkonné stroje, sportovní oble-
čení, sportovní vybavení a atletičtí borci v tréninku z ostatních druţstev, kontrastovali s naším 
postáváním u výčepu v tričkách a montérkách. 
Během „přípravy“ jsme si rozdělili posty v útoku a sehnali chybějícího sedmého do party, Ton-
du Kováříka z Kobylí. Schválně jsme na start šli předposlední, abychom okoukli techniku 
ostatních. To nám ale moc nepomohlo, první pokus za 38 sekund. Michalovi špatně klaplo 
spojení savic, mašina sála vzduch. Náš čas stačil na průběţné 11. místo ze třinácti (dvě druţ-
stva neplatný pokus). Druhý pokus byl znatelně lepší, výsledných 30 sekund ale stejně stačilo 
jen na poslední 13. místo. Předposlední Šťáhlavice měli čas 25 s, takţe nebylo co řešit. 
Více neţ umístění zabral náš dar, zákusky z Loštic, naplněné tvarůţky na pohled nerozezna-
telné od klasických zákusků. Krabice byla během deseti minut rozebrána. 
Po slavnostním nástupu odjeli Jirka Švestka a Tomáš Řezníček domů, ostatní členové druţ-
stva zůstali a podpořili večerní zábavu a druţbu aţ do neděle.     
       A závěr, výsledky jsou sice důleţité, ale je dobré mít i kamarády a to i na jiţní Moravě. 

 
 Hasičský raft opět na vodě 

Ve dnech 6.- 10. srpna vyrazil opět hasičský raft do Světa. Cílem plavby byla řeka Dunajec na 
Slovensku. Posádku tvořili – Karolína, Verunka a Karel Morbitzerovi a Jindra a Petr Bernardovi. 

Bylo nás tedy 5, všichni ale zkušení vo-
dáci. Kdo zná Dunajec, ví, že je to říčka 
pramenící v Polsku, tvořící státní hranici 

asi 15 km úsekem mezi Slovenskem a 
Polskem a dále potom teče do Polska. 

Hranice je tvořena skalnatým kaňonem, 
na jehož dně teče právě Dunajec. Oba 
státy využívají tohoto úseku velmi in-

tenzivně k turistickému ruchu a tak 
jsme na hladině potkávali tradiční pltě 
na každém kroku. Na řece jsme splavili 

celkem 50 km a hlavním bodem 
v základním táboře bylo vaření v kotlíku, 
které si děti velmi chválily. Všichni byli 

spokojeni a za rok jedeme znovu! 

 Sobota – 30. srpna se děti loučily s prázdninami 
    Na sobotní odpoledne 30.8. členové Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov při-
pravili pro děti zdařilé odpoledne se spoustou her a zábavy. Celkem bylo pro děti nachystáno 

11 disciplín propojených finanční 
motivací. Za úspěšné zdolání sta-
novišť, byly děti odměněny „hasič-
skými korunami“, za které si v 
hasičské prodejně mohly koupit 
sladkosti a různé drobnosti. Vítěz 
nebyl, ale děti se dobře a se zá-
jmem bavily. Akci připravily obětavé 
vedoucí druţstva Mladých hasičů 
Klárka a Zuzka s dalšími obětavými 
rodiči, kteří pomáhali u jednotlivých 
disciplín. Sportovalo se na laně, 
házelo, střílelo ze vzduchovky, byla 
zde výtvarná dílna, něco i z hasič-
ského oboru, ke svezení byl připra-
ven poník ze ZOO, který se celé 
odpoledne nezastavil a vozil děti. 
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Štěstí mohly děti vyzkoušet i 
na dětské tombole. Po celé 
odpoledne bylo zajištěno ob-
čerstvení nejen pro děti, ale i 
pro dospělý doprovod. I kdyţ 
to z počátku nevypadalo 
s účastí dobře, nakonec při-
šel slušný počet zájemců ne-
jen z Radíkova, ale i z okolí. 
Počasí přálo a tak kdo měl 
zájem, mohl při hudbě pose-
dět i ve večerních hodinách. 

 
 2. září  - radíkovští hasiči 

na Horním náměstí … 
Již tradiční setkání družstev 
dobrovolných hasičů města 

Olomouce a Městské policie se pod záštitou náměstkyně Mgr. Machové uskutečnilo v Olomouci 
na Horním náměstí. I když počasí moc nepřálo, tak se bylo na co dívat. Proběhla ukázka 
hasičské techniky, ukázka požárního útoku, byly k vidění ale i vyzkoušení atrakce pro děti – 

skákací hrad, požární útok, malování na obličej. Proběhla i zkouška hašení požáru. Navazovala 
ukázka techniky Městské policie – vozidlo MP, osobní transportér SEGWAY, laserová střelnice. 
Soutěžit mohly i děti (skládání nábojnic, chyť si zloděje, puzzle, domino, protiúderový kom-

plet). Vyzkoušet se mohl simulátor opilosti (opilecké brýle), proběhl i vědomostní kvíz. Akce se 
účastnilo i družstvo SDH Olomouc – Radíkov, které soutěžilo v požárním útoku. 

 Další finanční podpora města směřuje k dobrovolným hasičům v Olomouci. 

     Dne 11. září 2014 převzali zástupci městských Sborů dobrovolných hasičů finanční podpo-
ru. Za SDH Olomouc – Radíkov byl přítomen starosta p. Miroslav Nemrava. Na činnost sborů 

jde prostřednictvím grantů 80 tisíc 
korun. Město rozdělilo zbývající 
částku z celkem 800 tisíc korun na 

veřejnou finanční podporu v oblasti 
ochrany obyvatel. Zástupci hasič-
ských sborů podepsali smlouvy o 

přidělené podpoře slavnostně pří-
mo na radnici a poděkování za 
jejich práci jim vyjádřila náměstky-

ně primátora Mgr. Eva Machová. O 
částku ve výši 80 tisíc korun se 
podělí celkem 5 úspěšných žadate-

lů. Podpora na činnost a aktivity 
hasičů míří do sborů v Černovíře, 

Holici, Radíkově, Lošově a Cho-
moutově. „Podpora v oblasti ochrany obyvatel je v grantovém schématu města letošní novin-
kou. Vyčleněnou částku ve výši 800 tisíc korun se nám podařilo rozdělit v celkem třech ko-

lech,“ vysvětlila náměstkyně Eva Machová. „Osobně si velmi vážím vaší náročné práce,“ do-
dala náměstkyně s tím, že činnost sborů dobrovolných hasičů totiž bývá někdy ze strany ve-
řejnosti neprávem opomíjena. „Vaše působení je přitom důležité nejen v krizových situacích, 

ale dokážete v jednotlivých městských částech také významně přispět i ke spolkové činnosti“,  
doplnila. Přidělené peníze pomohou sborům dobrovolných hasičů například k nákupu technic-
kého vybavení nebo k podpoře aktivit některých sportovních družstev hasičů. Veřejnou pod-

poru v oblasti ochrany obyvatel nově definují Pravidla pro poskytování finanční podpory z 
rozpočtu statutárního města Olomouce, která v prosinci 2013 schválili zastupitelé. 
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    Hasiči oslavili 150. výročí svého trvání na Horním náměstí v Olomouci                                                
Křest hasičských pra-
porů SDH na olo-

mouckém náměstí – 
sobota 13.9.2014.  

Náš sbor se společně 
s dalšími více než 30 
sbory zúčastnil slav-

nosti oslav 150 let od 
založení prvních jed-
notek SDH na území 

Čech, Moravy a Slez-
ska. Brzy po ránu bylo 
prostranství před olo-

mouckou radnicí zapl-
něno vycházkovými 
úbory dobrovolných 

hasičů. Slavnostní at-
mosféru umocnily různobarevné prapory, mažoretky, dechová hudba při HZS Olomouckého 
kraje a v neposlední řadě významných hostů. Veřejnosti byl poprvé představen nový prapor 

 Okresního sdružení SDH Olomouc. Od pozvaných hostů jsme vyslechli slova díku, chvály a 
také zamyšlení nad dnešní rolí dobrovolných hasičů pro společnost. Na upomínku těchto 
oslav a také poděkování za příspěvek na nový prapor ( náš sbor přispěl – částkou 1 000,- 

Kč) dostaly všechny přítomné sbory pamětní stuhy. Náměstím zazněly pořadové povely a 
průvod, v čele s historickým vozidlem a zakončený dechovkou, vyrazil od radnice přes Dolní 

náměstí na stadion AK Lokomotiva Olomouc. Tam pokračoval další program. Mimo malé po-
hoštění zde odpoledne končil další ročník TOHATSU capu. Počasí i přes pár kapiček vydrželo 
a tak vše dopadlo pro organizátory a naše delegáty dobře.  Za náš sbor se oslav zúčastnili – 

jako praporečník bratr J.  Kovačík, dále v průvodu bratři  M. Nemrava, Č. Prudký, M. Lisa, 
naše auto řídil bratr T. Řezníček, a jako dokumentarista bratr P. Bernard. 

 Mladí hasiči navštívili v sobotu 20. září  Čechy pod Kosířem (hasičské muzeum, mu-
zeum kočárů a podívali se na okolí z nové rozhledny)  
 

Vydařený výlet uspořádaly vedoucí 

skupiny Mladých hasičů Klárka Lan-
gerová a Zuzka Snášelová pro hasič-
ský dorost místního SDH Olomouc – 

Radíkov do Čech pod Kosířem. Děti 
měly možnost nahlédnout do místní-
ho hasičského muzea, seznámit se 

s historií i zajímavou starou hasič-
skou technikou, podívaly se i do 

vedle stojícího muzea kočárů. Ná-
sledně se vydali všichni na výšlap  

 

 
 
 

k nové rozhledně na kopci Velký Kosíř 
s nadmořskou výškou 442 m, což je o 2 
metry níž než Radíkovský fort. Všichni 

zvládli výlet bez problémů a dětem i do-
spělákům se vše líbilo.  
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 Byli jsme na oslavách 100 let od založení sboru v Radíkově u Hranic. 
      
    V sobotu 27.9. po poledni vyrazili na pozvání 

kamarádů z Radíkova u Hr. zástupci SDH 
Olomouc - Radíkov, za SDH starosta Mirek 

Nemrava, velitel Čenda Prudký a zástupci  
 

KMČ Jan Zvěřina a Jan Bednář na oslavy 
100 let založení sboru hasičů v Radíkově u 

Hranic. Sraz byl již ve 14 hod. u místní 
moderní zbrojnice nabité nejen technikou, 
ale i poháry z úspěšné činnosti místních 

hasičů.  
 
     Po zahájení se uskutečnil průvod vesnicí za doprovodu dechové hudby. Proběhlo i kladení 

věnců k pomníku padlých. V 15,30 hod. následovala ukázka profesionálů z HZS Hranice, na 
kterou navázala slavnostní schůze v místním kulturním domě (kde jsme přednesli zdravici). Po 

společné večeři byla volná zábava. I když jsme se s některými lidmi viděli u nás koncem srpna 
2014, bylo opět si o čem povídat. Problémů je vždy dost a jejich řešení spolu s přáteli, to jsou  
pro nás příjemné chvíle. Rozloučili jsme se a za nastávajícího soumraku Honza Zvěřina s námi 

ujížděl k rodinám. Děkujeme i za drobné dárečky. Bylo nám u vás moc příjemně.  

      

 
 Co nás čeká do konce roku 2014 ! 

 
-  4.10.  Soutěž Holické kombajn 
- 11.10.  Mladí hasiči – závody Nové Dvory u Kostelce na Hané 

- 12.10.  Tradiční drakyáda u doubku v 15 hod. 
- 18.10.   Sběr železného šrotu 
- 25.10.  Námětové cvičení – Moravské divadlo Olomouc 

- 26.10.  Státní svátek s vlastním pivem  
- 31.10.  Halloweenský lampionový průvod 
-  8.11.   Oslava v Pivovaru Litovel 

-  5.12.   Mikulášská nadílka 
-  7.12.   Rozsvícení vánočního stromečku 
- 20.12.  Výroční valná hromada SDH Olomouc – Radíkov   
         

   
Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 

www.sdh-radikov.estranky.cz           

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

Sport 
 

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

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
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          Celé léto se neslo ve znamení šipkařské pauzy. Prvním startem do nové sezony byl přátelský 
zápas s ŠP Poslanci-Bělkovice B, který se konal 29.8.2014 od 17:00 v hospůdce U Pulce v Radíkově. 
Zápas to byl věru zajímavý a jak napsal Jarda Kovačik, skončil kolem půlnoci za nerozhodného stavu 
9:9.  Nevím zda uţ hráči nemohli nebo byli indisponováni , kaţdopádně se poprvé hrálo v nových 
dresech a v nové sestavě pro sezonu 
2014/2015 a to: Pavel Hudec, Lukáš Hu-
dec, Filip Hudec, Michal Škůrek, Jarda 
Kovačik, Karel Kuchta a nová posila 
z Brna Jana Sukupová. Celému týmu přeji 
do nové sezony hodně úspěchů a dou-
fám, ţe budu moci i jako nehráč Stříkačky 
Radíkov dále informovat o dění v týmu . 
Nyní uţ nás čeká nová ligová sezona a 
hlavně vyvrcholení šipkařského roku jako 
takového. Ve dnech 19. - 21.9.2014 jsme 
se účastnili republikové Grand Prix 
v Kravařích na Opavsku a měsíc na to uţ 
nás čeká Mistrovství republiky završené 
finálem celoročního turnaje ČDS Cup .                                                                                                                                 
                                                                            /es/      

Přátelský zápas ŠP Poslanci Bělkovice B a Stří-

kačka Radíkov.  

 
INZERCE  
 

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům 
 
    A máme tu podzim, dočasní obyvatelé chat 
a chalup dělají poslední práce na svém a tak 
ubyde i nakupujících. I kdyţ rekreační sezona 
končí, potraviny i jiné zboţí, které nabízí naše 
prodejna je pro vás k dispozici. Pokud něco ke 
své spokojenosti potřebujete, vyuţijte před-
nostně k nákupu zboţí z naší prodejny 
HRUŠKA, jednoho z největších českých řetěz-
ců prodejen tohoto typu. Je opravdu z čeho 
vybírat.  
      Moţná ani nevíte, ţe v srpnu a počát-
kem září proběhla bez veliké publicity řada 
jednání mezi KMČ a vedením města (RMO) 
po té, co město odsouhlasilo na RMO 18. 8. 
záměr prodeje objektu prodejny Hruška v 
Radíkově. Zamysleme se nad dopadem 

toho, ţe by obchod zanikl a vrátili jsme se zpět k dennímu dojíţdění pro rohlíky na Sv. Kopeček. 
Jen poznamenáváme, ţe prodejna byla jiţ dříve uzavřena 8 měsíců, neţ se našel nový provozo-
vatel. Nakonec objekt, který si občané, chataři a chalupáři postavili v akci Z, se podařilo změnou 
rozhodnutí na dalším jednání RMO dne 2.9., dále pro Radíkov zachovat. Je to nejen o vlastnictví 
prodejny, ale i o ekonomice samotné prodejny z pohledu provozovatele. 

      Je na nás všech, jak se k prodejně zachováme a budeme vyuţívat jejich sluţeb. Buďme trochu pa-
trioty a podpořme svými nákupy existenci této prodejny. Co se týče sortimentu, mohou nám sousední 
městské části jen a jen závidět. Sortiment zboţí nabízí také letáky, které jsou v prodejně, nebo je do-
stanete do svých schránek.  Na vaši návštěvu se těší personál prodejny.   
                                                                                                                                                                                                 /zv/ 

Návrh drobné změny jízdního řádu linky č.11 
     Na základě ţádosti řidičů DPMO je při větším spadu sněhu velmi problematické a nebezpečné potkávání auto-
busů kurzů 11/11 a 12/11 (oba s dojezdem Ladova) na silnici mezi Sv. Kopečkem a Radíkovem, a to z důvodů 
míjení se spojů linky 11 s odjezdem 7.10. a 7.20 z Radíkova. 

Návrh v řízení, případná změna od 14.12.2014 : 
Spoj s odjezdem z Radíkova v 7.10 (11/11) vést z Radíkova stejně jako dnes (přímý spoj na Ladovu) 
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Spoj s odjezdem z Radíkova v 7.20 (12/11) vést nově z Lošova - pro Lošov vznikne přímé spojení pro studenty aţ 
na Ladovu (obdobně jako má Radíkov) a zároveň se tím odstraní vedení 2 spojů po sobě z Radíkova 

Spoj v současné době s odjezdem v 7.27 z Lošova (4/11) vést nově z Radíkova - zlepšení pro děti do školy a 
vedení po 20 min.   

Shrnutí: 
Radíkov  7.10 ------>  7.32 na Hl.n. (Sv. Kopeček, bazilika 7.15) 
               7.30 ------>  7.52 na Hl.n. (Sv. Kopeček, bazilika 7.35) 
               7.40………..zrušen     

 

Fotogalerie léta 2014 
 
 
 
Vlevo: Senioři si rádi posedí a povykládají 
 
 
 
 
 
 
 
Dole: Sedělo se i mimo stan 
 

 
 

 
Nahoře: Děti se dobře bavily…. 
 
Vpravo: Při křtu knihy Dějiny Radíkova bylo pod stanem plno  
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