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

 
 
 
 
 

 
    Zamrzlá vodárenská nádrţ čeká na opravu 

 

 

 
 
 
Druţstvo Mladých hasičů na 
soutěţi v Těšeticích - Ratajích 

 
 
 

 
 

 
Sobota 17.února 2018 : 
 
16. ročník krosového závodu 
Radíkovská 15 - start RS Chata 
pod věţí v 11,00 hod. Přijďte si 
zaběhat. 
 

Sobota 10. března 2018 : 
 
Hasičský ples – zahájení ve 20,00 
hod. Podrobně plakát na str. 11 
 

 
 
 
       Sál hospůdky U Pulce zaplnili hasiči 
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Rada a Zastupitelstvo statutár-
ního města Olomouce projedna-
ly (výběr): 

 
5.12.2017 – 106. RMO  
-koncept „ozelenění měs-
ta Olomouce 2018“ 
-územní studie „Výstaviš-
tě Flora Olomouc“ 
-veřejná zakázka č. 
17082 Protipovodňová 
opatření III. etapa – za-
dání 
-veřejná zakázka 17126 . 
Rámcová dohoda na 

opravu komunikací 2018-2022 
-OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţí-
vání a odstraňování komunálních odpadů na rok 
2018 
-program regenerace MPR Olomouc r. 2018-
2022 
-změna strategie ITI olomoucké aglomerace 
-OZV o cenové mapě /stavební parcely/ od 
1.1.2018 
--ZOO Olomouc, investiční akce 
-návrh odměn ředitelům příspěvkových škol 
-veletrhy a presentace cestovního ruchu v roce 
2018 
-modernizace varovného a informačního systému 
ochrany města Olomouce a rozšíření digitální 
mapy protipovodňového plánu 
-pamětní deska Pavla Dostála  
-odměňování za funkce předsedů a členů výborů 
ZMO a členů KMČ, kteří nejsou členy ZMO 
-zahraniční aktivity města Olomouce v 1.pololetí 
2018 
-lávka pro pěší Václavkova 
 
18.12.2017 – 107. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-schválení výběru nájemce plochy 154,38 m2 
budovy č.p.7 obč. výbor, na Sv. Kopečku, Sado-
vé náměstí – bývalá prodejna potravin 
-rozpočtové změny 2017 
-Moravská filharmonie Olomouc 
-rozhodnutí o poskytnutí dotace  
-změny v KMČ – Nedvězí 
 
20.12.2017 – 108. RMO  

-rozpočtové změny 2017 
-dodatek ke smlouvě s DPMO a.s., Arriva Morava 
a.s. 
-smlouva s TSMO a.s. 
 
 
 
 
 

 
3.1.2018 – 109. RMO 
-veřejná zakázka „Protipovodňová opatření III. 
etapa – námitka 
 
9.1.2018 – 110. RMO  
-veřejná zakázka FZŠ Komenium 8. května, II., 
III., IV. etapa 
-dotační programy v oblasti sportu 
-výběrové řízení na ředitele příspěvkové organi-
zace Moravské divadlo Olomouc 
-Moravská filharmonie Olomouc, organizační 
záleţitosti 
-změny v KMČ, odvolání členů KMČ Topolany na 
vlastní ţádost 
-ochrana kulturní památky – radnice, poskytnutí 
dotace 
 
23.1.2018 – 111. RMO 

-schválení nájemce bývalé prodejny potravin na 
Sv. Kopečku panu Duy Dien Dao  
-odpadové centrum Olomouc 
-rozpočtové změny 2017, 2018 
-zpráva o plnění koncepce jednotek SDH SMOl 
-pojištění odpovědnosti členů jednotek SDH 
SMOl 
-program prevence kriminality 2018 
-příprava lokalit dětských hřišť a sportovišť na rok 
2019 
-petice Lazce 
-protipovodňová opatření II. etapa, související 
investice 
 
19.12.2017 – 18. ZMO 
-rozpočtové změny 2017 
- OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţí-
vání a odstraňování komunálních odpadů na rok 
2018 
-změna č. VI ÚP Olomouc, veřejná zakázka 
-OZV o cenové mapě (stavební parcely) od 
1.1.2018 
-České dědictví UNESCO 
-značení sloupů veřejného osvětlení, důvodová 
zpráva 
-OZV o nočním klidu, rok 2018 
-SK Sigma, delegování zástupce na VH 
 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňovány  
pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.    
 
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy) z  jednání 
RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. poří-
zení kopie) na organizačním oddělení MMOl 1.patro 
radnice dv.č.12), nebo na webových stránkách Statu-
tárního města Olomouce včetně důvodových zpráv 
zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.    
                                                                                                    
                                                                                     /zv/ 
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
Prosinec (11.12.) 

-kontrola plnění usnesení 
z jednání KMČ 11/2017,   
-došlá a odeslaná pošta 
-návrh rozpočtu města na 
rok 2018, informace 
-termíny jednání KMČ 
v roce 2018 
-info z akce Rozsvěcování 

vánočního stromečku 
-realizace studie ozelenění v ul. Pod Bořím 
v roce 2018 
-změny v systému odměňování členů KMČ 
-dokončení úklidu spadaného listí 
-podání návrhu na změnu územního plánu 
v lokalitě ulice Na Suchých loukách 
 
Leden  (8.1.) 
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 12/2017 
-došlá a odeslaná pošta 
-informace z rozpočtu města (v plánu r.2018 je 
realizace opravy vodárenské nádrţe, pokračová-
ní v přípravě PD HZ Radíkov víceúčelový objekt) 
-moţné řešení přístupu k rampě za prodejnou 
HRUŠKA, oprava rampy 

-předjednaná přítomnost primátora na jednání 
KMČ byla před jednáním primátorem zrušena  
-opětovně poţádán primátor o návštěvu objektu 
Náprstkova 1  
-dodrţení všech poţadovaných termínů vůči 
OVVI  
 

Plán jednání KMČ v r. 2018 
(pondělí 19,30 hod.) 

12. února 
12. března 
  9. dubna 
14. května 
11. června 
  9. července 
13. srpna 
10. září 
  8. října 
12. listopadu  
10. 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                              

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-

mestskych-casti/radikov                             /zv/                                                

 
VALNÁ HROMADA SDH OLOMOUC - RADÍKOV HODNOTILA AKCE ROKU 2017                         

     V závěru roku 2017 se v místní hospůdce U Pulce sešlo 
53 členů a příznivců radíkovských hasičů spolu se svými 
hosty, kterými byli náměstek primátora SMOl JUDr. Martin 
Major, MBA, který má v gesci i SDH města Olomouce, ve-
doucí odboru ochrany Ing. Jan Langr, členka ZMO Mgr. 
Eva Machová, Vlastimila Švubová, starostka medlovských 
hasičů a starostka Okresního sdruţení hasičů Olomouc, 
starosta hanáckého okrsku Petr Spáčil i zástupci SDH Ha-
náckého okrsku a to Chválkovice, Lošov, Droţdín, Olo-
mouc – 
město a 
Holice.  

      
Výroční 

jednání řídil starosta sboru SDH Ol. - Radíkov 
Mirek Nemrava. Celý rok se poctivě shro-
maţďovaly dokumenty i záznamy z akcí na-
šeho SDH, které zpracoval bratr Petr Bernad 
se svými kamarády do poutavé zprávy o čin-
nosti místního sboru hasičů, kterou pak sám 
presentoval. Akcí a událostí během roku je 
docela hodně, a tak ohlédnutí za rokem 2017 
bylo nejen váţné, ale i úsměvné.    
     Slavnostní ráz schůzi dodalo předání oce-
nění. Nejprve převzali ocenění za věrnost  
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bratr Jiří Švestka – 20 let, František Procházka - 40 let, Jan Preiner - 40 let, Jindřich Melcer – 40 
let a od OSH Olomouc „Ocenění za zásluhy“ obdrţeli naši nejstarší členové sboru bratři Josef 
Schwarz a Ladislav Podlas.  
    Poděkování za činnost radíkovských hasičů patřilo nejen všem aktivním členů sboru, ale i ve-
doucím Klárce Langrové a Zuzce Snášelové za celoroční práci s druţstvem Mladých hasičů. 
   V závěru jednání se přítomní hosté vyjádřili k činnosti sboru a přáli hodně úspěchů 

v nastávajícím roce v hasičkých i spole-
čenských aktivitách. 
    Darem pro všechny členy SDH Ol.-
Radíkov má být nové hasičské vozidlo, 
které dostanou naši hasiči v roce 2018 od 
Odboru ochrany MmOL. Předseda KMČ 
připomněl zásluţnou činnost  členů SDH 
pro radíkovské občany, chataře a chalupá-
ře i na úseku společenského ţivota.         
        Při občerstvení měli návštěvníci moţ-
nost zhlédnout prezentaci fotek z návštěvy 
naší hasičské výpravy za kamarády ve 
Walesu – Swansea (leden 2017). Jak bývá 
v Radíkově dobrým zvykem, posedělo se 
téměř do večera. Bratr Jan Rudický sezval 
kamarády, aby jim povyprávěl historky ze 
svého pobytu v daleké  Anglii. 

                                                              / pb,zv/ 
 
 
 

JAK SE VOLIL PREZIDENT ČR V RADÍKOVĚ (OKRSEK 86 - ČERPÁNO z podkladů ČSÚ) 
Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Olomoucký kraj 
Okres: Olomouc 
Obec: Olomouc 
Okrsek: 86  RADÍKOV 

- 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

1. kolo 268 193 72,01 193 193 100,00 

2. kolo 270 195 72,22 195 195 100,00 

Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 8 4,14 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 15 7,77 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 47 24,35 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 4 2,07 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 2 1,03 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 0 0,00 X X 

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 48 24,87 96 49,23 
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8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 17 8,80 X X 

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 52 26,94 99 50,76 

+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát                                                                                                                                                  /zv/ 

PROBLEMATIKA VÝSADBY ZELENĚ NA POZEMCÍCH MĚSTA OLOMOUCE, 

UPOZORNĚNÍ ODBORU ŢP - ŢIVELNÁ VÝSADBA NA POZEMKU MĚSTA JE 

NEŢÁDOUCÍ. 
     V návaznosti na sdělení MMOl – odbor ŢP Ing. Steigerové, které obdrţela KMČ, povaţujeme 
za nutné tuto informaci sdělit i občanům MČ Radíkov. 
     Oddělení péče o zeleň upozorňuje, že postupně bude provádět prostřednictvím střediska ze-
leně TSMO a.s. odstraňování  nepovolených výsadeb  zeleně na pozemcích ve vlastnictví statu-
tárního města Olomouce (prioritně budou odstraňovány  svévolné výsadby nacházející se v těsné 
blízkosti již provedených výsadeb dle PD pro ozelenění a tam, kde je výsadba provedena nad 
nebo v těsné blízkosti inženýrských sítí.   

     Bohuţel i v Radíkově je na několika místech provedena nová výsadba zeleně nad inţenýr-
skými sítěmi na pozemcích města. Někteří občané předsazují zeleň před svá oplocení a ta ná-
sledně zasahuje do profilu komunikace a je předmětem sporů, případně brání další údrţbě zele-
ně např. sečení nebo údrţbě komunikací. Neţádoucí jsou i jakékoliv amatérské zásahy občanů 
do zeleně na pozemku města, především ořezy a kácení keřů a stromů.   
    Pokud máte potřebu ozelenit plochu města Olomouce v blízkosti své parcely, je třeba vše pro-
jednat s odborem ŢP -  Ing. Andrea Steigerová. Pokud provádíte výsadbu na vlastní parcele v 
blízkosti hranice s parcelou města, mějte na paměti, ţe strom nebo keř by po několika letech 
růstu neměl zasahovat korunou do komunikace, chodníku nebo lampy veřejného osvětlení.        
                                                                                                                                                                                              /zv/     
 

V ROCE 2018 PROBĚHNE ČÁSTEČNÁ OPRAVA VODÁRENSKÉ NÁDRŢE. 
      
  Pokud se ohlédneme zpět, nádrţ byla po-
stavena počátkem 80-tých let v akci Z. V roce 
1997 při povodních došlo i v Radíkově vlivem 
silně deštivého období (povodně v Olomouci) 
k utrţení břehů v délce cca 20 m včetně 
sloupu veřejného osvětlení a části asfaltové 
vozovky v prostoru pod objektem Marešo-
vých. Nádrţ byla koncem roku 1997 vypuště-

na a proveden odlov ryb a raků. V dalším 
roce byly realizovány sanační studny navr-
ţené VUT Brno, fakulta stavební, opraven 
břeh v místě sváţeniny a na vodoteči smě-
rem ke srubovému domu provedeno osa-
zení zatravňovacích tvárnic.    
      Oprava je letos zahrnuta do plánu in-
vestic města, je zpracován projekt, vydáno 
stavební povolení, probíhá řízení souvisejí-
cí se zásahy do zeleně v době vegetačního klidu. Počátkem roku bude vypsáno magistrátem 
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výběrové řízení na dodavatele stavby. Oprava začne v měsíci červenci 2018 a proběhne při sní-
ţené hladině vody o 1,3 m. Cílem opravy je sanace ujíţdějících břehů ke komunikaci ul. Přehrad-
ní ve které jsou inţenýrské sítě (kabely osvětlení, plyn, vodovod), ale i poškozených břehů na 
místě přelivového objektu. Dále bude opravena na návodní straně hráze zádlaţba.  Novou zád-
laţbou bude upraven šikmý přístup do vody na dvou místech. Panely budou nahrazeny asfalto-
vou vozovkou a bude vybudován prostor pro stání poţární techniky.  
                                                                                                                                                 /zv/ 

 

POČASÍ    
Prosinec 2017 

 

Celkem bylo 9 dní s deštěm. Napršelo 57 % dlouhodobého normálu. Teplotně byl prosinec 2 °C nad 
dlouhodobým normálem.  
 

sráţky 
celkem za měsíc v [mm] největší úhrn za den den 

49,4 7,8 28.12. 

teplota 
průměrná teplota ve [°C] max. [°C] den min. [°C] den 

+0,2 10,8 12.12. - 9,4 2.12. 

 
Leden 2018 

 

Průměrná teplota v Česku v období od 22. ledna do 18. února je minus 1,1 stupně Celsia. Nejniţší 
průměrná teplota  -10,5 °C byla v roce 1956, naopak nejvyšší průměrnou teplotu - + 5 °C - naměřili 
meteorologové roku 2002. Sráţky byly převáţně dešťové, občas smíšené a dokonce napadal i sníh. 
Celkem bylo 8 dní se sráţkami. Souvislá sněhová pokrývka byla 8 dní, dokonce se dalo běţkovat na 
lyţích „kameňačkách“. 
 

sráţky 
celkem za měsíc v [mm] největší úhrn za den den 

33,0 11,4 10.1. 

teplota 
průměrná teplota ve [°C] max. [°C] den min. [°C] den 

0,8 11,1 6.1. - 6,7 17.1. 
 
Zdroj: vlastní měření,  MMOl, ČHMÚ                             
                                                                                                                                                                                               /jb! 

FORTOVOU STUDÁNKU OBNOVILY  LESY ČR s.p.    
 
     V blízkosti fortu Radíkov je v malém údolíčku nově opravená studánka, která před asi 150 lety 
patřila Fortu Radíkov. Na jedné z katastrálních map je mimo dvacetihektarového pozemku ve 

tvaru nepravidelného osmiúhelníku s fortem ještě 
úzký pruh pozemku, na jehoţ konci je malý čtvereček. 
Je přesně v místě studánky. Z toho se dá usoudit, ţe 
"císařští", kromě plochy pro fort, vykoupili i pozemek s 
pramenem a přístupovou cestou od hraběte Saint 
Genois, který vlastnil okolní lesy. Se zásobováním 
fortu vodou byl problém, protoţe stojí na vrcholu kop-
ce. Studny se nedaly tenkrát vykopat tak hluboké. 
Dvě studny (v areálu věţe a v areálu Chaty pod věţí) 
jsou hluboké kolem osmdesáti metrů. Proto byly pro 
uskupení fortů kolem Sv. Kopečka vybudovány dvě 
vydatné studny v Samo-tíškách, které dodnes slouţí. 
      U obnovené studánky nás trochu zarazil její název 
„Wolkerova studánka“. Jedna studánka s tímto ná-
zvem je jiţ ve stávajících mapách zakreslena. Existuje 
blízko altánku u silnice ke Kartouzce.  Po dohodě 

s lesním správcem se bude jmenovat opravená studánka „Fortová studánka“ a dojde i k jejímu 
zakreslení s novým názvem do map. 
                                                                                                                             /jb/                                                                                                                              
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VÍTE, ŢE . . . . 
     …. tak jak bývá zvykem, doba přinese občas i 

do Radíkova drobné vandalství. V posledním 
období byl zjištěn pohyb dětí po keřích poblíţ 
ţluté zvonice spojený s ulámanými větvemi. 
Dalším objektem, neznámo koho, se stala če-
kárna MHD, jejíţ zdi se staly místem kreseb a  
vyrývání nevhodných nápisů. Nahlédněte do 
čekárny MHD, jak nyní vypadá. Zajímejte se, co 
vaše děti dělají při aktivitách venku po Radíko-
vě. Sport a hry na hřišti jsou jistě ţádoucí, ale 
poškozování prostředí, ve kterém ţijeme, roz-
hodně ne…     

     …… počátkem letošního roku obdrţela KMČ od 
odboru Koncepce a rozvoje zpracovaný inves-
tiční záměr na řešení přístupu do lokality ulice 
Na Suchých loukách. Cílem zpracování studie 
bylo nejen zaměření současného stavu (kolize 
s pozemky Lesů ČR s.p.), ale i hrubá kalkulace 
budoucích investičních nákladů spojených 
s prodlouţením inţenýrských sítí a úprava po-
vrchu komunikace v této zóně smíšeného byd-
lení. Podklady studie hovoří o nákladech 15 mil. 
Kč vč. DPH. Sloţité a zdlouhavé bude jednání s 
vlastníkem lesů vedoucí ke směně lesních po-
zemků….    

     ….. ve středu 31.1.2018 byli jiţ tradičně pozvání 
předsedové všech 27 KMČ na jednání 
s vedením města včele s panem primátorem  
doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., a ná-
městky primátora, členy RMO, zástupci odborů 
MMOl, TSMO a.s, Městské policie, DPMO a.s., 
a dalšími organizacemi které řídí město. Cílem 
jednání bylo předání informací od vedení města 
předsedům KMČ, dále se otevřel prostor pro 
dotazy předsedů na vedení města k různým 
problémům, se kterými se komise ve své čin-
nosti potýkají. Byly poskytnuty informace 
v oblasti investic města, ale i investic související 
s protipovodňovými úpravami, které započnou 
kolem řeky Moravy v prostoru ul. Komenského 
a ulice Masarykovy v letošním roce. Řešila se 
problematika nočního klidu, jak dále postupo-
vat, aktualizace statutu a jednacího řádu 
KMČ…. 
…… pořadatelé tradičních musherských jarních 
závodů na kárách (závěr zimní sezony) se opě-
tovně sejdou v areálu RS Chata pod věţí 
v době Velikonoc. Závodit se bude ve dnech 
30. - 31.3.2018 na lesních cestách v blízkém 
okolí……         
                                                                 /zv/                                                                      

 
Společenská kronika. 

Narozeniny oslaví /oslavili/ :    
 
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. Karel Frank 

CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová, Jan Terrich Ing.   
 
Březen: Ivo Škvařil, Josef Schwarz, Vlastimil Smrkta  
 
Duben:  Silvie Šeflová, Marie  Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníč-
ková, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová PaedDr., Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, 
Zdeněk Pospíšil, Antonína Smrktová  

                 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo dostup-
ných 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 narozeni-

nách nebo při narození dítěte….       

 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.   
 Pozn.: KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří ţijí v blízkém 
Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.      
                                                                                                                                                                                           /zv/          

     

Sdělení občanům  

Detašované pracoviště (DP) Magistrátu města Olomouce 

má svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata–tel.724077 

333 

Od 5. února 2018 se opět budou vybírat na DP 

poplatky za komunální odpad. Poplatek za psy 

můžete zaplatit po obdržení složenky. 
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     Na pracovišti je moţno provést ověřování listin. Pokud potřebujete poradit, kde na magistrátě pří-

slušný problém řešit, zajisté se vám dostane odborné rady.  

Nadále probíhá i prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  

Internetové pracoviště –  Nápr stkova  1,  Olomouc –  Radíkov  (kapaci ta –  2 počí tače  

funkční . )  

Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.) 

1)  Parkujte prosím na svých parcelách. Při nevhodném parkování ve vaší ulici nebude zimní 
údrţba provádět ošetření komunikace nebo chodníku z důvodů moţnosti poškození parkují-
cího vozidla. Mnohdy postačí otevřít svou bránu, odházet si sníh a zajet na vlastní pozemek. 
Na Malinovského ulici blokujete i MHD. Chodníky nejsou k parkování aut. 
 

2)  Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven po-
čátkem dubna 2018.  

 

3)  Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním reţimu  středa - sudé týdny.   

 

4)  Svoz bioodpadu:  Svoz proběhne ve dnech  2.února  a 16.března. Další svoz během roku 2018 
bude opět 14-ti denní reţim, vţdy v pátek – liché týdny.  

 

5)  Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor ţivotního prostředí 
Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr 

Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Sběrové dvory Olomouc - Ho-

dolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba: pondělí - sobota 9:00-

13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00. Více na https://www.tsmo.cz/ 
 

6)  Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2018 je svozovým dnem vţdy 
úterý – lichý týden  

Svoz papíru: 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 
4.12.  
 
Svoz plastů:   13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 
20.11., 18.12. 
 

 

7)  Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „ DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:      
 
POLICIE 158 

MĚSTSKÁ POLICIE  156 

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 155 

TÍSŇOVÁ LINKA 112 

PORUCHY VODA 840 668 668,  585 243 263 

PORUCHY PLYN 1239 

PORUCHY ELEKTŘINA 840 850 860   

TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŢBY  605 201 686 

TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU 585 700 035 
      
                                                                                                                                                                                          /zv/ 

Místní knihovna (vedoucí  paní Večeřová)    
   
   Průběh letošní mírné zimy nevytváří v Radíkově zatím podmínky  
pro bruslení nebo běţkování, a tak zůstávají pouze vycházky do 
okolí a nebo výlety za sněhem na hory.  Po pobytu venku zcela 
určitě přijde vhod horký nápoj a pohoda v křesle s knihou v ruce. 
Kaţdou středu je pro vás otevřena místní knihovna. S výběrem 
knihy vám poradí paní Večeřová. 

       Doma se můţete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.  
Krásné zimní chvíle s knihou v ruce vám přeje knihovnice Helena Večeřová.   

                                                                                                                                                        /zv/     
                                                          

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
http://www.kmol.cz/radikov
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Klub seniorů Radíkov informuje.  
 
       Na úvod našeho letošního zpravodaje bych 
všechny členy i čtenáře zpravodaje pozdravila a do 
nového roku 2018 popřála především hodně zdraví. 
Vedení klubu seniorů bude i nadále pracovat a při-
pravovat akce ve stále stejném sloţení. Budeme se 
snaţit nachystat poutavé a zajímavé programy. Má-
me mezi sebou skupinku ochotných a hlavně schop-
ných lidí. Vţdy se říká, ţe se to líp táhne, kdyţ je nás 
víc!  
      Tímto také děkuji za snaţivost a ochotu podílet 
se na zdařilých schůzkách klubu. 
      Měsíc leden je za námi, takţe mohu sděluji, co 

se v klubu dělo. Po úvodní  první středě v novém 
roce jsme navštívili doporučenou výstavu betlémů 
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na třetí stře-
du jsme měli objednanou přednášku s panem Za-
vadilem, který byl doporučen  MMO. V celkově  
příznivé náladě jsme probírali mezilidské vztahy, a 
to hlavně souţití generací, o kterém se stále disku-
tuje. Někde to funguje, jinde ani náhodou. To vše 
ale závisí  na okolnostech a také na tradicích jed-
notlivých rodin. Na tradiční rodině a souţití genera-
cí je třeba stavět i do budoucna. 
     Další středu jsme byli na návštěvě SOLANKY, 
coţ je dobrá hodinka správného dýchání v solné 
jeskyni.  Kdo bude chtít, můţe dál utuţovat své 
zdraví soukromě.  
     Po volbách prezidenta jsme probrali volbu no-
vého prezidenta a pak na začátek února máme zakoupeny lístky na baletní představení do Moravského 
divadla Olomouc.            
      Připravujeme další posezení, které by nás zaujalo, ale o tom budete včas informováni. Zima je letos 
mírná, ale stále jsou před námi zcela určitě ty pravé bílé zimní dny.  
 

                                                                                       Příjemné a pohodové zimní dny  
                                                                            přeje za Klub seniorů Františka Prášilová                                                                                                                                                                                        

                                                                                    /fp/ 

Městská policie informuje a radí  
  
Radíkovská černá kronika aneb „Přehled o celkovém počtu událostí v oblasti 
KMČ Radíkov za rok 2017“ 
 

       V roce 2017 stráţníci Městské policie Olomouc řešili celkem třicet oznámení v 
lokalitě KMČ Radíkov, kdy oproti předchozímu roku je zde nárůst o čtyři oznámení. 
      V osmnácti případech se jednalo o porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích, zejména v souvislosti se špatným parkováním a 
nerespektováním dopravního značení a porušení zákona č. 13/1997 Sb., o po-

zemních komunikacích. V tomto případě stráţníci prověřovali oznámení o vozidle na ulici Marie Pujma-
nové, které jevilo známky vraku, coţ se poté na místě potvrdilo. V oblasti přestupkového zákona řešili 
stráţnici dvě oznámení a to na úseku veřejného pořádku (rušení nočního klidu). Zbývajících deset 
oznámení se týkalo volného pohybu zvířat, kdy stráţníci odchytli osm psů a dvě zvířata 
z hospodářského chovu.  
         S pozdravem   

Bc. Petr Čunderle, DiS 
                                 tiskový mluvčí     
                 Městská policie Olomouc 

                 Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 
                 tel: +420 585 209 561 

             email: prijem.podani@mp-olomouc.cz 
    www.mp-olomouc.cz 

 

http://www.mp-olomouc.cz/
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„Co jste hasiči, co jste dělali“: Připravili Tříkrálový guláš, naši 
zástupci navštívili výroční jednání SDH Hanáckého okrsku, 
Mladí hasiči vyrazili na soutěţ do Těšetic – Ratají.  
 

 Sobota 6.1. Tříkrálový guláš s Alešem Foukalem 
    Letos jiţ proběhl devátý ročník této společenské akce. Po společné dohodě 

jsme se sešli opět v hasičské zbrojnici. Vařečky se tentokrát chopil bratr Aleš 
Foukal, který si dal záleţet. Moţná to bylo také jeho kuchařským pomocníkem, kterým nebyl ni-
kdo jiný neţ profesionální kuchař Lukáš Hudec, který uţ pomáhal v předchozích ročnících. 
Účast na akci byla méně početná, ale kdo byl, nelitoval. Guláše bylo dost a tak někteří neodmítli 
přídavek. Jak uţ to bývá, na akci jsme řešili i témata k dalším měsícům hasičského roku 2018. 
Na další rok se nominovali manţelé Zuzka a Pavel Snášelovi, a tak se budeme zase za rok těšit 
na jiţ 10. tříkrálový guláš. 

 

 Sobota 6.1. VVH Lošov (Řezníček Tomáš, Herzog Tomáš)  
     Starosta Mirek Nemrava se jednání v Lošově účastnil jako zástupce Hanáckého okrsku. 
Schůze proběhla za účasti zástupců města Olomouce v rychlém tempu. Vyslechli jsme si hod-
notící správu za rok 2017 a cíle lošovského sboru na rok 2018. Zástupci Radíkova přednesli 
zdravici i pozvání na další ročník Netradiční hasičské soutěţe 2018. Tradiční pohoštění, pivo i 
výbornou slivovici na tuto akci zajistit jubilant bratr Zdraţil  (60). 
 

 Sobota 6.1. VVH Droždín (Kováčik Jaroslav, Smrkta Vlastimil) 

 

 Sobota 13.1. VVH Chválkovice (Hudec Pavel, Nemrava Mirek) 
    Delegace SDH Ol. - Radíkov vyrazila ve sloţení Nemrava Miroslav a Hudec Pavel. Naší zá-

sadou je být na místě včas a tak jsme se objevili mezi prvními. Na stolech byl připravený chleba 
se škvarkovou pomazánkou. Jednání sboru proběhla jednak s bilancováním událostí roku 2017, 
ale i s úkoly a plánem akcí roku 2018. Všechny členy chválkovických hasičů zajisté můţe těšit 
rozbíhající se výstavba nové hasičské zbrojnice u fotbalového hřiště. 
   Jednání byli přítomni i zástupci města Olomouce a sborů Hanáckého okrsku.     
 

 Sobota 20.1. vázání uzlů Ratajský 

soke, akce Mladých hasičů 
     Jiţ potřetí se druţstvo radíkov-
ských Mladých hasičů se svými ve-
doucími Klárou a Zuzkou zúčastni-
li závodu ve vázání uzlů Ratajský 
soke, který se konal v Těšeticích - Ra-
tajích. Počasí nás nemohlo ohrozit, 
závod se konal v příjemném prostředí 
místního kulturního domu, kde pro nás 
bylo vše vzorně připraveno. Cílem to-
hoto závodu je co nejrychleji a bez-
chybně uvázat pět uzlů - plochou 
spojku, zkracovačku, lodní uzel, tesař-
ský uzel a ten nejtěţší - úvaz na 
proudnici. 
       Letos se výsledky prohodily, 
druţstvo starších navázalo na minulé 
úspěchy druţstva mladších a skončilo 
na třetím místě. Druţstvo mladších se umístilo na 11. místě. Důleţité je, ţe děti umí vázat uzly 
bez chyb, tedy bez trestných bodů. Do příště jen natrénujeme rychlost vázání. Domů jsme od-
jíţděli spokojeni, s dobrou náladou a dalším pohárem  v rukou.  
 

 Sobota 27.1. VVH Olomouc-město (Bernard Petr, Smrkta Vlastimil) 
      V sobotu 27.1. náš sbor reprezentovali na další valné hromadě bratři Vlastimil Smrkta a Petr 
Bernard. Celkem 23 členů SDH Olomouc-město a hostů usedlo v Restauraci U Goliáše, aby vy-
slechli zprávu za rok 2017. 
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      Precizně připravený průběh valné hromady včetně důkladných zpráv o činnosti a hospoda-
ření ukázal sílu tohoto sboru. Věkový průměr členů je vyšší a tak mají preciznost a pečlivost v 
krvi. Vzpomnělo se také na bratra Antonína Navrátila – dlouholetého člena, starostu a nestora 
hasičů olomouckého okresu, který ke smutku všech vloni zesnul. Hlavní činností sboru je pre-
vence, kterou aktivně prosazují, prezentují a realizují např. v Moravském divadle Olomouc, kde 
je můţete potkat i vy. Členové sboru si také zvolili nového starostu a jednatelku sboru. Vytýčili si 
plány na rok 2018 a hlavně si popřáli pevné zdraví.  Občerstvení v podobě guláše uzavřelo pro-
gram schůze. My zůstali s pevným jádrem aţ do konce a zavzpomínali na uplynulý rok, ale i ro-
ky minulé, kdy bylo zvykem po schůzi posedět a věnovat čas i té neformální části schůze. 
     „Jsem rád, ţe jsem konečně mohl oplatit účast kolegům z SDH Olomouc-město na Valné 
hromadě. Ve své řeči jsem ocenil jejich nelehkou práci a pozval je všechny na náš jiţ 12. ročník 
Netradiční hasičské soutěţe – 16.6.2018“. 

 

 Sobota 27.1. VVH Holice (Lisa Miloslav, Prudký Čenda) 
          Naše zástupce čekal naplněný sál. Jednání výročky zahájil starosta sboru Jaroslav Špo-
nar, který přivítal jak zástupce města, tak i delegáty sborů Hanáckého okrsku. Zprávu zásahové 
jednotky přednesl Jiří Kučera a informoval o náročných zásazích a krizových úkolech v rámci In-
tegrovaného systému olomouckého kraje. Sbor ale také pořádá řadu sportovních a kulturních 
akcí. Tradiční zdravice hostů a podané občerstvení ukončily oficiální jednání, které přešlo ve 
volnou zábavu s přáteli.   

 

        

Podrobnosti na  www.sdh-radikov.estranky.cz 
 

Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 
www.sdh-radikov.estranky.cz                                                                                                                                                                              

 
 
                                                                                                                      / pb, km, kl, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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INZERCE 
Prodejna HRUŠKA je tu pro vás. 
 

                                                                       
   Měsíc leden je za námi a nyní je období, 

kdy jsou tržby v prodejně menší. Zásobo-
vání prodejny je na dobré úrovni a nakou-
píte i teď čerstvou zeleninu i ovoce. Naše 
prodejna je připravena se svou nabídkou 
širokého sortimentu a očekává, ţe nakou-
píte u HRUŠKY zde v Radíkově. 
       
      Neztrácejte čas dojíţděním za nákupy 
na druhý konec Olomouce. Zastavte se u 
nás i zde dobře nakoupíte. Je třeba něco 
zlepšit?  Obraťte se na vedoucí prodejny, 
určitě zkusí vše projednat s manaţerkou, 
která obchod pravidelně kontroluje.  
      Personál prodejny - vedoucí Dagmar 
Mlíchová s prodavačkami Lucií Niezgodo-
vou a Taťánou Langerovou vás rády přiví-

tají a poradí při nákupech.        
 

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší v prodejně, 
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem. 

                                                                                                                                                                                              /zv/ 

 
 

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení 
 

  Srdečně Vás zveme k posezení do místní hospůdky U Pulce. K dispozici kulečník.   
 
 
Otevírací doba: 
 
PO                      ZAVŘENO 
ÚT – ČT: 12:00 – 22:00 
PÁ:  12:00 – 23:00 
SO:  11:00 – 23:00 
NE:  11:00 – 20:00 
 
Těší  se na Vás  
provozovatel  Hana Rauš        /jk/    
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