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

Vlevo: Klapači v r. 2018 
 
Vpravo: S příchodem jara 2019 
se na stavědle vodárenské ná-
drže na ul. Přehradní usadil 5. 
dubna opět radíkovský vodník, 
který bude dohlížet na Netra-
diční hasičskou soutěž 
15.6.2019 i na to, jak to letos 
s opravou nádrže dopadne.  
 
Dole: Výchova nových klapačů 
je pro pokračování tradice důle-
žitá… (foto z r. 2018) 

                                                                                           

27. dubna: Sběr kovového odpadu SDH Ol.-Radíkov  
 4. května: Sběrová sobota TSMO a.s. v Radíkově 
Více na str.6 

 

 

Zamyšlení nad jejím dalším osudem…, záleží na nás 
všech, kteří zde žijeme. Více na str. 4 ……   
               

                             
V neděli 7.4. chodila radí-
kovská děvčata na jed-
ličku…. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního měs-
ta Olomouce projednaly (výběr): 

 
11.2.2019 – 11. RMO  
Majetkoprávní záležitosti 
odboru investic 
Veřejná zakázka–Radnice 
Olomouc, oprava fasády a 
věže 
Mrštíkovo náměstí, pře-
chod pro chodce 
Rozpočtové změny 2019 
OZV, kterou se mění OZV 
č.10/2016 

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2016 o zá-
kazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích (týká se i části Sv. Ko-
pečka) 
Nařízení, kterým se mění nařízení č.2/2018 o place-
ném parkování v Olomouci 
Žádost o dotace pro SDH v roce 2019 
Programové dotace v oblasti sportu a cestovního 
ruchu 
Výpůjčky prostor klubů pro seniory 
 
18.2.2019 – 12. RMO 
Hasičská zbrojnice Chválkovice 
Rozpočtové změny 2019 
Projekty rozvoje tramvajové dopravy  
Multifunkční hala 
Opravy komunikací v r. 2019 
Předzahrádky  
Obslužnost Týnečka v době uzavírky u obce Tovéř 
Lokalita Šantovka 
Ceny města Olomouce 2018 
Dotace v oblasti kultury 
Olomoucké listy 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na r. 
2020-2022 
Nařízení o stanovení max. cen jízdného 
 
11.3.2019 – 13. RMO 
Veřejná zakázka cyklostezka Bystročice-Nedvězí 
Chválkovická, vedení cyklostezky 
ZŠ Sv. Kopeček, odborné učebny 
Oprava olomoucké radnice, souhrnná zpráva  
Projekty tramvajové dopravy II 
Požární ochrana 
Zadání pro tvorbu „Strategie pro chytrou Olomouc“ 
Změny v KMČ 
Investice do lesní infrastruktury 
 
25.3.2019 – 14. RMO 
Oprava dodatek kolejového rozvětvení Náměstí hr-
dinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého 
Vyúčtování MHD dopravce DPMO a.s. za rok 2018 
Půlmaraton Olomouc 
Koncepce rozvoje činnosti MPO na období 2019-
2022 

Dlouhodobý plán rozvoje města Olomouce na ob-
dobí 2020-2034 
Hospodaření s dešťovými vodami 
Příprava strategie dostupného bydlení 
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.10/2018 o 
nočním klidu ve znění OZV č. 3/2019 
Organizační záležitosti-jmenování vedoucí odboru 
kultury MMOl – Mgr. Radka Piskačová  
 
4.3.2019 – 3. ZMO 
Majetkoprávní záležitosti 
Rozpočtové změny 2019 
Finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 
2018 
Dotace z rozpočtu SMOl 
Program regenerace MPR SMOl 
Protipovodňová opatření IV. etapa/smlouva 
Změna č. VII ÚPO 
Program prevence kriminality na rok 2019 
Prorodinná politika SMOl 
Hasičská zbrojnice Chválkovice 
Zástupci SMOl v městských organizacích   
Cena města Olomouce 2018 
Změny ve stanovách akciových společností města, 
ve kterých je SMOl jediným akcionářem 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (ma-
jetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze 
v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov.    
Upozornění:  
Poznámka:  

-zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu  
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- 
ních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a  
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v sou- 
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR);  
- do úplné verze „Usnesení RMO, ZMO“ mohou obča- 
né města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na  
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12).  

 

  Na webových stránkách Statutárního města Olomou- 
  ce jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podkla- 
  dy zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.       
                                                                                                    

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 
Březen 2019 (11.3.) 

-kontrola plnění usnesení ze 
dne 11.3.2019 
-21.2. pochůzka obchodního 
zástupce TSMO a.s. a p. 
Šulce (ODÚR) spojena s na-
ceněním opravných prací na 
místních komunikacích, zlep-
šení prostředí/estetizace a na-
cenění těchto prací 
-škody napáchané vichřicí 

z 10-11.3. v prostoru kolem prodejny Hruška (po-
škozená střecha, spadlé stromy) 
-připomínky KMČ k novému plánu zimní údržby na 
r. 2019/2020 
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-seznámení se záměry opravy Horního hřiště, 
místní šetření ve věci oprav poškozeného hřiště za 
prodejnou a možnosti opravy za přítomnosti pracov-
níků odboru cestovního ruchu a sportu a správy 
městských sportovních zařízení  
-vyjádření KMČ k posunu večerního spoje č.11 
      
Duben 2019 (8.4.) 
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 11.2. 
-škody v Radíkově na majetku města po vichřici 
11.3. 
-místní šetření se zástupci MMOl - p. Hála ve věci 
opravy hřiště za prodejnou i Horního hřiště, oprava 
částečně proběhla na oplocení za prodejnou 
-informace k přehradě a k probíhajícímu zpracování 
dokumentace HZ Radíkov (rušení studny a části 
splaškové kanalizace) v půdorysu přístavby objektu 
HZ   
-informace k rozpočtu komise na r. 2019 

-informace a pokyny z odboru kultury pro KMČ 
-cenové nabídky na opravu Horního hřiště 
-stanovení termínu sečí v Radíkově na rok 2019 

Plán jednání KMČ v r. 2019 
(pondělí 19,00 hod.) 

  6. května  
10. června 
  8. července 
12. srpna 
  9. září 
  7. října  
11. listopadu  
  9. prosince 
Poznámka:  
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce na-

proti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a na 

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

mestskych-casti/radikov                                                          
/zv/                                                

                                                        

17. ROČNÍK RADÍKOVSKÉ PATNÁCTKY PROBĚHL V SOBOTU 16.2.2019 
    Za příjemného slunečného počasí s ranním mrazí-
kem a se sněhem na trati proběhl za hojné účasti zá-
vodníků tradiční „Memoriál Ing. Ivana Cahela“ v Radí-
kově u Olomouce. Pořadatelem byla firma IRICO 
s.r.o. OLOMOUC. Střediskem závodu Velké ceny vy-
trvalců Olomouckého kraje pro rok 2019 bylo tento-
kráte RS Chata pod věží. 
      Závod na lesních cestách i asfaltu proběhl formou 
hromadného startu, a to na trati 14,8 km – 2 okruhy, 
kde do cíle doběhlo 55 závodníků v kategorii muži do 
59 roků. Druhou kategorií byl závod mužů 60 let a 
více a ženy, vše na 1 kolo s délkou 7,4 km. V cíli bylo 
registrováno 37 účastníků této kategorie. Podrobnosti 
na stránkách Ligy stovkařů. 

      V rámci této akce proběhly i dětské závody na okruhu 500 m, a to od dětí 2-3 roky do kategorie 10 
a více roků. Tradiční zázemí poskytlo blízké RS.                                                                              /zv/ 
   

ČLENOVÉ SDH OLOMOUC - RADÍKOV VYRAZILI ZA ZÁBAVOU …. 
Radíkovský Hasičský ples 2019  
Organizace letošního plesu se opět neobešla bez napětí okolo jednání s majitelem restaurace. Zvítězil 

však zájem, i přes některé názorové rozdíly, tuto 
jedinou plesovou akci v Radíkově udržet a uspo-
řádat. Jak jsme se dohodli, tak se i stalo. V sobotu 
2.3. byl připravený sál, bohatá tombola (56 cen) a 
oba muzikanti z formace FONTANA mohli začít 
svoji produkci. 
Naplněný sál, převážně mladších tanečníků, dopl-
nili i vážení hosté ze slovenské Bratislavy – Ru-
sovců a oplatili tak našim hasičům návštěvu z pod-
zimní Kateřinské zábavy. Z okolních sborů jsme 
uvítali bratry z lošovského SDH. Díky osobnímu 
nadšení a práci několika hasičů v čele s bratrem 
Radkem Klímou bylo v nabídce též drobné pohoš-
tění - česnekové jednohubky a topinky s tatará-
kem. Vše se prodalo, stejně jako všechny losy do                                             

… na plese bylo veselo                                                                 tomboly. 
      Tombola se díky množství cen losovala na dvakrát. Už první losování dávalo tušit, že se bude dělit 
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 jen mezi pár „vyvolených“. Opakovaně vyhrávaly 3 stoly, a tak se na některých místech kupily dárky 
nejrůznějšího typu a charakteru. Taneční pauzy proložily soutěže sponzorované pivovarem Litovel, part-
nerem našeho sboru a také druhé kolo losování, které bylo o půlnoci. Losovací maratón završil ziskem 
druhé ceny bratr Hudec Pavel, který si následně vytáhl i cenu první „poukázku na 4 000,-Kč do 
DATARTU“. Za potlesku všech přítomných jsme mu tuto cenu přáli, protože se nemalým dílem podílel 
jak na roznášení pozvánek, tak na prodeji losů během plesu a mimo to se věnoval našim hostům ze 
Slovenska. Dalším úspěšným výhercem byl bratr Marek Řezníček, který nasbíral asi 7 cen, mezi jinými 
i láhev vína, což pro znalé věci bylo opravdu těžké „nošení dříví do lesa“ (má manželku z vinařské obce 
Kobylí – pozn. redakce). Hudební produkce skončila dle plánu ve 2 hodiny a hosté se postupně rozešli 
domů. „Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří ples zorganizovali, radíkovským spoluobčanům za 
dary při roznášení pozvánek a všem kteří si na náš hasičský ples našli cestu. Rekordní výtěžek podpoří 
pokladnu našeho sboru. Jsem rád, že ples proběhl bez incidentů a lidé se dobře bavili, uzavřel hodno-
cení radíkovské plesové sezóny starosta sboru Miroslav Nemrava. 
( foto v příloze )   
Ples OSH tentokráte v RCO na ul. Jeremenkova. – 30.3.2019 
         Delegace 22 členů našeho sboru se již podruhé 
zúčastnila plesu v sále olomouckého „věžáku u ná-
draží“. Důvodem byla spokojenost z minulého roku, 
skvělá hudba FOFROVANKA a také to, že na tomto 
hasičském plese se mohou bavit opravdu všichni. Ni-
kdo nechystá občerstvení, soutěže a tombolu. Pře-
vážně manželské páry a světák (bratr J. Rudický) vy-
razili za rytmy kapely FOFROVANKA. Do tomboly 
jsme jako sbor věnovali „velkou žlutou popelnici“ na 
plasty. Ta byla losována jako 5.nejhodnotnější cena. 
Snad vysoký zájem našich členů, hodnotný dar do 
tomboly nebo snad naše minulé chování mohlo za to, 
že jsme sice dostali ta nejlepší místa s výhledem na 
parket, ale zároveň jsme seděli ale nejdále od baru. 
Na parketu jsme byli s prvními tóny.  Úspěšnou výpravu do Olomouce završil úspěch v tombole, ceny 
vyhráli skoro všechny páry a pro top cenu si během losování došel bratr Karel Morbitzer, který si odnesl 
odšťavňovač. Ples OSH byl úplně posledním plesem olomoucké plesové sezony, a tak i my jsme touto 
akcí definitivně uzavřeli zimní sezonu. 
                                                                                                                                                             /pb/   

 UDRŽÍ SE RADÍKOVSKÁ PRODEJNA HRUŠKA V PROVOZU ? 

       Jen pro informaci dodáváme, že místní prodejna, kterou si v letech 1988-1990 vybudovali v akci 
Z občané chataři a chalupáři je nyní v majetku města a SNO a.s., která se o budovu stará. V této době 
je ekonomičnost naší prodejny na hraně. Obyvatelé Radíkova jezdí do Olomouce za prací z veliké části 
vlastními auty a tam si také nakoupí. Senioři využívají MHD za minimální částku a nebo zcela zdarma 
k cestě za kulturou, ale i za nákupy. Jednou budeme všichni starší méně pohybliví. Kde budeme potom 
nakupovat?  Je to na nás všech abychom si tuto skutečnost uvědomili a abychom svými nákupy pod-
pořili místní prodejnu Hruška. Vedoucí prodejny ráda vyhoví všem nakupujícím a bude se snažit splnit 
všechna vaše přání (pokud to bude v její moci).  

KMČ by byla velmi nerada, abychom v Radíkově byli bez prodejny, jak je tomu např. v Týnečku. 
Je to na nás všech, abychom si tuto skutečnost uvědomili a nakupovali i zde v Radíkově v pro-
dejně HRUŠKA. Ptát se po případných problémech s existencí prodejny členů KMČ „co s tím udě-
láte?“  je už příliš pozdě. Uzavření prodejny jsem zažili již několikrát.                                             /zv/                                                                                                                                                              

OPRAVA RADÍKOVSKÉ VODÁRENSKÉ 

NÁDRŽE, NOVÉ INFORMACE 
        Zimní období je za námi, a tak začal pohyb i u vodá-
renské nádrže. Dle ujednání bylo 17. března (na základě 
vydaných odborných posudků, rozhodnutí vodoprávního 
orgánu i státní správy) započato snižování hladiny vody o 
schválených 70 cm. Na snižování hladiny dohlíželi a sta-
vědlo regulovali pánové Radek Klíma a Miloš Mareš. Dne  
20.3. nastoupili na odborný zoologický průzkum břehů i 
okrajů vodoteče odborníci RNDr. Merta a Ing. Horváth. 
Odkryté břehy ukázaly i na špatný stav původního 
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obložení návodní strany hráze i dalších míst pod ulicí Přehradní, 
které byly sanovány po sesuvech při povodních v roce 2007. Ko-
řenové systémy naznačily, kam až zasahovaly původní břehy. 
     Z konečné zprávy zoologů se dozvíme výsledky odborného 
průzkumu i to, jací chránění živočichové v přehradě žijí. Zpráva 
bude předložena k vyjádření a vydání rozhodnutí odborným orgá-
nům OŽP.  Po průzkumu bylo stavědlo opět spuštěno a v sou-
časné době hladina i přes absenci srážek vystoupala cca o 40 
cm. Rybáři provedli i odstranění větví a kořenů na březích nádrže. 
Následně provedli rybáři zarybnění dovozem malých kaprů.          
Dle vyjádření odborníků stavební firmy i rybářského svazu dojde 
k odlovu všech ryb a úplnému vypuštění nádrže počátkem září. 
Pak nastoupí vybraná stavební firma k realizaci oprav. Předpo-
klad dokončení opravných prací je do konce r. 2019…. ozelenění 
břehů lze předpokládat na jaře 2020.    
                                                                                                                                                            /zv/                                                                                                                                                              

POČASÍ 
Únor 2019 
Teplotně byl únor o 2,8 °C nad dlouhodobým průměrem. Srážek bylo 82 % normálu, takže dlouhodobé 
sucho pokračuje. Srážky byly i ve formě sněhu, dokonce po několik dní vydržela souvislá sněhová po-
krývka a dalo se jezdit na běžkách. 
 

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

22,4 6,9 3.2. 

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

0,5 13,0 28.2. - 5,6 7.2. 

 
Březen 2019 
Březen byl další teplotně mírně nadprůměrný měsíc. Srážkově to byl další podprůměrný měsíc. Zato 
nám v noci z 10. na 11.3. vichřice Eberhard pokácela v okolí Radíkova i v samotném Radíkově velké 
množství stromů. Lokalita Radíkova na tom byla oproti jiným částem republiky velmi dobře. Dokonce 
nepadl žádný strom v lokalitě Požár a nedošlo k výpadku elektřiny. 
 

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

29,4 9,9 10.3. 

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

5,5 17,3 23.3. - 4,0 20.3. 
 

VÍTE, ŽE . . . . 
……. i letošní jarní akce Muscher clubu s cen-
trem na RS Chata pod věží přivítala celkem 97 
závodníků z Čech i Slovenska, kteří závodili na 
trati o délce 4,5 km. 16 závodníků se utkalo v ka-
tegorii Cross na trati o délce 12,5 km a 10 juniorů 
na trati 1 km. Závodilo se v kategoriích spřežení 
6-8 psů, 2-4 psy, Bkj (kolo+pes), scooter (ko-
loběžka) dále se dělí na kategorii 1-2 a čisto-
krevní, canicross (běžec+pes). Hanácký 
mushers club z.s. děkuje za možnost pořádat 
tyto akce občanům Radíkova, MS, LS ČR, Kapi-
tulním lesům, obecním a městským úřadům obcí 
v jejichž katastru tuto akci pořádáme. Více infor-

mací najdete na odkazu www.hanacky-

muscherclubmail.com včetně zajímavých foto-

grafií a videí.  
……o víkendu 23.-24. března byly radíkovské 
lesy v obležení psích spřežení (viz samostatný 
příspěvek). Při nedělním odjezdu psích posá-
dek, tentokrát již vozy s připojenými karavany, 
došlo na hranici Radíkova (těsně za odbočením 

k ulici Na Suchých loukách) k dopravní nehodě. 
Náš pohotový reportér tuto akci zaznamenal, a 
tak máme možnost vidět – vyvrácený přívěs 

v příkopě, vozidlo POLICIE ČR i zasahující 

http://www.hanackymuscherclubmail.com/
http://www.hanackymuscherclubmail.com/
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vozidlo CAS – SDH Velká Bystřice. Věříme, že 
se účastníkům ani jejich čtyřnohým přátelům nic 
nestalo a na Radíkov budou mít i nadále dobré 
vzpomínky. Varování pro všechny řidiče: Jaro je 
zde a i přes krásy přírody je třeba věnovat řízení 
vozidla plnou pozornost!......  
……naše KMČ prověřuje možnost opravy Hor-
ního hřiště, která by měla spočívat v zásazích do 
zeleně (objednáno od 21.2. na MMOl), ale pře-
devším by se měly opravit a doplnit sloupky ze 

tří stran hřiště. Staré zničené pletivo se poku-
síme nahradit sítěmi. Uvidíme, jak se nám záměr 
podaří. Měl by to být prostor pro sportování dětí 
jako náhrada za asfaltovou plochu za prodejnou, 
kde bude probíhat výstavba hasičské zbrojnice a 
možnost her po více jak rok nebude asi 
možná….                                                        /zv/                                         

                                                                                       

 

Velký požár lesa mezi Radíkovem a chatovou lokalitou Vinohrádky. 
     Dne 1. dubna hořel les, vesměs jeho zbytky po kůrovcové kalamitě. Co nezničil kůrovec, dokonaly 
plameny. Požár byl v lokalitě Vinohrádky. Hašení se zúčastnilo víc jak deset požárních aut.  
Z webových stránek HZS Olomouc: 
     Oznámení o požáru převzala tísňová linka 
krátce po šestnácté hodině. Operační středisko 
k likvidaci vyslalo profesionální jednotky stanice 
Olomouc a dále z řad dobrovolných hasičů 
Velký Týnec, Velká Bystřice, Olomouc, Chválko-
vice, Staměřice, Hlubočky a Lošov. Jedná se o 
zahoření lesního porostu a hrabanky po před-
chozím pálení klestí. Zasahující jednotky pro-
vedly postupné prolévání, rozhrabávání a zame-
zení dalšímu většímu rozhoření do okolí. Záso-
bování vodou bylo zřízeno u hasičské zbrojnice 
v Hlubočkách.                /jb/   Foto Michal Tomášek  

 
Tradiční akce – jarní úklid          
        S jarním sluníčkem přichází do našich domovů, za-
hrad i kůlen i doba, kdy se zbavujeme nepotřebných věcí. 
Tomu budou nápomocni i členové místního SDH, kteří 
v sobotu 27. dubna zabezpečí svoz kovového odpadu  
Sběr kovového odpadu – podzim 2018 

z Radíkova i jeho chatových lokalit. Pokud máte na 
dvorku nebo na chatě těžké věci, ozvěte se. Hasiči 
těžké kusy vynesou a naloží.  
 

      Určitě větší pohyb občanů s nepotřebnými věcmi bude směrem k parkovišti v sobotu 4. května. 
Bohužel jen jednou v roce máme možnost se legálně zbavit nepotřebných věcí do přistavených kon-
tejnerů TSMO a.s. Všem doporučujeme nepotřebné věci, které později doma objevíte, odvézt během 
roku na sběrové dvory TSMO a.s. v Ol. - Hodolanech a nebo v Ol.- Neředíně.     
     Podrobnosti včetně otvírací doby najdete na webu TSMO a.s. http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-
odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.                                                                         /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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V Radíkově a na Svatém Kopečku se před sto lety mluvilo italsky 
     Rakousko – Uhersko v té době sahalo až po dnešní Trento, město v severní části dnešní Itálie. Před 
vypuknutím bojů na hranicích monarchie a Itálie bylo mnoho tisíc Rakušanů mluvících italsky evakuováno 
do Čech a na Moravu. Tito lidé si mohli s sebou vzít jen 15 kg osobních věcí a měli se za krátký čas vrátit 
do svých domovů. Nakonec se vraceli až po válce. Celkem jich přišlo na Moravu a do Čech 70 000. Na 
počátku byli odkázáni na pomoc místních lidí. Postupně si nacházeli práci a bydlení.  Zatím co v Itálii se 
dodnes na pomoc našich předků vzpomíná s vděčností, u nás se o tomto moc neví. Z iniciativy několika 
občanů, zejména paní Jany Krejčové, bude na Svatém Kopečku v sobotu 4. května odhalena pamětní 
deska věnovaná italským obyvatelům z „Tridentu“, jak se dřív tato oblast nazývala. Proběhne i den italské 
kultury. Podrobný program, jakmile bude vydán, vyvěsíme a rozešleme emailem na nahlášené adresy. 

/jb/       

Sdělení občanům pro rok 2019 

 

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má svůj 

provozní režim takto: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata – tel. 724 077 333 

Poplatky za komunální odpad a za psy  se vybírají do 

29.5.2019. U pejsků nemusí již být složenka. Na praco-

višti je možno provést ověřování listin. Pokud potřebujete 

poradit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté 

se vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i prodej 

knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov,  

Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.) 
1) Je tu jaro, osobních aut docela hodně přibývá, a tak Vás žádáme, abyste parkovali především na 
svých parcelách a nikoliv na zelených plochách.  Pamatujte na to, že i do Radíkova zajíždí Policie 
ČR, kontroluje parkování i dodržování dopravních předpisů, stejně tak své povinnosti plní i Městská poli-
cie Olomouce. Na Malinovského ulici omezujete i MHD. Chodníky a zatravněné plochy nejsou určeny 
k parkování aut.  
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova je obnoven od počátku 
dubna a ukončen bude 28.října 2019. 
3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14 - ti denním režimu středa - sudé týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2019:  Pravidelný svoz je opět ve 14-ti denní režimu, vždy v pátek – liché 
týdny.   Poslední svoz roku 2019 bude 20.12.2019. Upozorňujeme občany, že větší množství bio-
odpadu nelze odkládat v pytlích vedle bionádob ! Takto odložený odpad nebude z provozních dů-
vodů odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů. 
5) Sběrová sobota v Radíkově proběhne v sobotu 4. května 2019 na parkovišti na ul. Pujmanové. 
Zajišťují TSMO a.s. Přeparkujte svá vozidla do zadní části parkoviště. 
6) Sběrové dvory TSMO a.s. v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech sdělují: 
Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně ku-
sový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. 
Provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 
579, SD v ulici Chelčického (Hodolany), tel: 603 192 578 
6) Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor městské zeleně a od-
padového hospodářství – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olo-
mouc.eu. Sběrové dvory Olomouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), pro-
vozní doba:  

pondělí - sobota 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00.  

• Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2019 je svozovým 
dnem vždy úterý – lichý týden  
Svoz papíru: 24.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.  
Svoz plastů: 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11.,  
17.12.,   

 
 

 

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
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Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:      
 
POLICIE 158 

MĚSTSKÁ POLICIE 156 

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 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 ÚDRŽBY 605 201 686 

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

Místní knihovna      
   
   Jaro je tady, chladnější dny se střídají s těmi jarními. Po zimním 
lenošení na nás padne i ta únava z práce na zahradě. To je ta pravá 
chvíle, abychom si sedli také s knihou v ruce a nechali se unášet de-
tektivkou, a nebo milostným románem někde na sluníčku nebo ještě 
v teple domova….  S výběrem vhodné knihy vám poradí i místní kni-
hovnice. Doma se můžete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.           
   Přijďte seznámit k knižním fondem místní knihovny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                       /zv/  
Klub seniorů Radíkov informuje.  

 
     S nadcházejícím jarem se těšíme z každého jarního 
dne, kdy nás navštíví sluníčko. Posezení v našem klubu 
jsme si v únoru zpříjemnili hezkou přednáškou o dale-
kých zemích, kam se ne každý má možnost podívat. Ten-
tokrát to bylo o ostrovech v Karibiku, kde se 2 úspěšní zá-
vodníci orientačního běhu měli možnost podívat a také si 
tam i zasoutěžit. Poznání jiných zemí a života v nich je 
vždy velmi zajímavé.   
    Další 
týden 
byla 

možnost 
návštěvy Arcidiézního muzea v Olomouci, kde byly in-
stalovány restaurované obrazy Křížové cesty z Ústí 
nad Orlicí. O vzácné obrazy je velký zájem lidí, kteří 
dokáží toto umění ocenit. V měsíci březnu, který je mě-
sícem knihy, jsme si připomněli i tuto letitou tradici kni-
hou….    
    Na Popeleční středu jsme dodrželi tradici a pochut-
nali si na výborných koblížkách, které neměly chybu. 
Následující týden jsme shlédli pásmo krátkých filmů, 
které nám vždy udělají radost. V polovině měsíce jsme 
navštívili Moravské divadlo, kde nás potěšila hezká 
opera Don Pasgual. Neznámý název překvapil některé diváky, kteří však měli z představení pěkný umě-
lecký zážitek. Zájemci z našich řad měli možnost vyslechnout koncert v Husově sboru, kde studenti až z 
USA měli pro nás pěkné vystoupení v příjemném prostředí. V nabídce byla také možnost vý-
stava TITANIC v Brně, ale o tu nebyl z našich řad zájem. Zato na závěr měsíce března jsme vyslechli 
hezkou přednášku o zápasníku Gustavu Fryštenském.  Přijela z Litovle jeho praneteř, která se zabývá 
historií celého rodu. Všichni víme, jaká doba byla, že nepřála těm, co si zasloužili uznání za své sportovní 
výkony. Je dobře, že aspoň nyní je možnost dovědět se o úspěších takových příkladných sportovců. Jistě 
si uděláme čas na návštěvu muzea v Litovli, kde je stálá expozice a budeme informovat i ostatní kluby. 
 
                                                                          Hezký jarní čas a všem veselé prožití svátků Velikonoc  
                                                                                       přeje vedoucí Klubu seniorů F. Prášilová                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                               /fp/                                                          

http://www.kmol.cz/radikov
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Městská policie a Policie ČR i na jaře kontrolovali chaty v Radíkově  

  
Koncem února proběhla na území městské části Droždín a Radíkov preventivní akce 
zaměřená na kontrolu chatovišť. Strážníci ve spolupráci se státními policisty zkontro-
lovali na pět desítek chat. Při akci se společné hlídky zaměřily na kontrolu a neporu-
šenost zabezpečení objektů sloužících k rekreaci. 
  
 

Preventivní rady:  
- v době, kdy chatu nevyužíváte, odvezte drahé vybavení. Není moudré nechávat v objektu cenné věci 
jako starožitnosti, elektroniku, nákladné zařízení kuchyně apod. Zloděj nepohrdne ani značkovým oble-
čením a alkoholem. 
- udržujte dobré vztahy se sousedy. Mnoho chatařů tráví celý rok na chalupě a díky své všímavosti mohou 
upozornit na nezvyklosti ve svém okolí, či pohyb neznámých a podezřelých osob. 
- do okenních otvorů je dobré pořídit mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla nebo uzamykatelné 
okenice a kování. 
- pokud můžete, kontrolujte objekt alespoň jednou za měsíc, nejlépe však častěji. Nebo aspoň požádejte 
souseda, aby na něj dohlédl. 
- nezveřejňujte na sociálních sítích místo chaty a informace o vaší nepřítomnosti v rekreačním zařízení. 
   

Rychlý kontakt v případě ohrožení života, zdraví či majetku volejte 156                                                               
Operační středisko MPO                                                     tel. 585 209 540 

Demontáž technického zařízení z vozidla tel. 585 209 511 
Příjem podání (elektronická pošta)           prijem.podani@mp-olomouc.cz  

(pouze v prac.dny)  
                              Bc. Petr Čunderle, DiS 

                                 tiskový mluvčí     
                 Městská policie Olomouc 

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

+420 606 760 814 
             email: petr.cunderle@mp-olomouc.cz 

    www.mp-olomouc.cz 
    

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Připravili jsme tradiční hasič-
ský ples v Radíkově, užili jsme si ples OSH v RCO, chystáme 
se na soutěže,  připravujeme další akce dle našeho ročního 
plánu…  
 

                                                    
Soutěžní tým mladých hasičů informuje… 
      Duben je tady. První jarní dny jsou za námi a spolu 
s jarem se probouzí k životu kromě luk a hájů také naše 
pravidelná příprava na závody! První dubnová neděle je 
pro nás ve znamení mobilizace sil, čas prvního tréninku 
nadešel. Stejně jako loni chceme udržet náš standard jed-
noho tréninku týdně. Nutno zmínit, že letos se je opravdu 
na co těšit!  

mailto:prijem.podani@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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Loni jsme se zúčastnili celkem 19 závodů – 7 tvořila Olomoucká noční liga, zbytek doplnily soutěže sborů 
okolních obcí. Letos tomu nebude jinak. V plánu máme opět přibližně 15-20 soutěží. Hlavním programem 
sezóny je účast na celé ONL. Oproti loňské sezoně bychom chtěli nově porovnat síly s týmy na vybraných 
„raftových“ netradičních soutěžích. Protože jízdu na raftu budeme nepochybně pilně trénovat na soutěž 
domácí, chceme tuto tréninkovou investici zkusit zúročit také jinde. Současně chceme týmy s „raftovou“ 
netradiční soutěží pozvat k nám a podpořit tak vzájemnou účast na svých „rafťáckých netradičkách“. 
Možná se odvážíme a statečně spolu zavítáme i na Hanáckou extraligu, kdo ví. Rozhodně se ale nebo-
jíme překonat naše dosavadní nejlepší časy!   
 
       Minulý rok pro nás byl zahříváním motoru a nabíráním zkušeností, spolu s kterými se zlepšovaly i 
námi dosažené časy. Letos již nejsme nováčci požárního sportu, a proto budeme na startovní čáře v boji 
s časem stát o fous sebevědoměji. Děkujeme všem, co nám fandí! Držte nám palce – my budeme bojovat! 
                                                                                                                                                               /jš/ 

                                                                                                    
 

DATUM AKCE 2019 Pořádá 

27. duben Jarní sběr starého železa v Radíkově SDH 

4. květen Sběrová sobota TSMO a.s. TSMO a.s. 

5. květen 1. Okrskové kolo Hanácký okrsek - Droždín Hanácký okrsek 

11. květen Soutěž v požárním útoku Olomouc/Plamen Mladí hasiči 

18. květen Sobota – Branný závod pro rodiče a děti Mladí hasiči 

25. květen 5. ročník akce Hasičský pochod kolem Radíkova SDH a Mladí hasiči 

15. červen 13. ročník Netradiční mezinárodní hasičské soutěže  
na vodárenské nádrži v Radíkově 

SDH 

21. červen Dětská noční liga – SDH Chválkovice Mladí hasiči 
22. červen 135 let SDH Holice – oslavy  
30. červen Výlet Mladých hasičů a přátel SDH MH 

 PRÁZDNINY  

13. červenec Narozeninová sobota – prázdninové prase SDH 

 Rafty s hasiči SDH 

 ŽENATÍ – SVOBODNÍ – místní fotbalové derby SDH 

27. červenec Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí 

 

 SDH Lošov – Netradiční soutěž  

srpen 
Litovelský otvírák (požární dozor) SDH 

31. srpen RUSOVCE 2019 (SK), soutěž s historickou technikou SDH 

7. září 
Ahoj prázdniny - Radíkov 

SDH a MH 

 DO KONCE ROKU  

září Hasiči na náměstí v Olomouci SMOl 

 Soutěž v požárním útoku – Droždín  

říjen Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen Mladí hasiči 

říjen Drakiáda u doubku/Radíkov Mladí hasiči 

7. říjen Holický kombajn/Holice 

 

říjen Podzimní sběr starého železa v Radíkově SDH 

listopad 
Katarinská zábava – Rusovce (SK)  

1. prosinec Rozsvícení vánočního stromečku/Radíkov Mladí hasiči 

7. prosinec Mikulášská nadílka – bude upřesněno SDH 

21. prosinec Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2019 SDH 

 Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány 

 

 

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

                                  
                                                                                                                     / pb, rk,  zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/    
 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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„Ukliďme Česko“ - Úklid lesa kolem Radíkova – SDH Radíkov 6.4.2019 
 

 
 
     Náš sbor se počtvrté připojil k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“, kterou společně koordinuje 
Český svaz ochránců přírody. Letos se podobných úklidů napříč republikou konalo 3374. 
Hlavní úklidovou silou byla naše mládež. Radíkovské mladé hasiče doplnili děti z naší Radíkova a jejich 
rodiče. I přes nevlídné deštivé počasí se sešlo 25 dobrovolníků. Okolní les jsme si tradičně rozdělili na 7 
sektorů. Na pracovní procházku lesem se vyráželo v 9 hodin a v 11:00 se začal odpad svážet ze sběrných 
míst k obchodu, kde došlo k vytřídění plastu, papíru, skla a železa. Zbylý odpad byl naložen na kontejner, 
který opět zdarma přistavily Technické služby města Olomouc a mohlo se jít na oběd. 
Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a pomohli uklidit okolí Radíkova! Děkujeme! 

Kolik času trvá rozložení odpadu: 
                    igelitový sáček 30 let, pet láhev 60 - 80 let, sklo nebo polystyrén se nerozloží téměř nikdy.                  /am/ 
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INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE 
K NÁKUPŮM.  
 

Vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší pro-
dejny. (komentář str.4) 

K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou, 
další poblíž. Možnost platby nákupů kartou.                                                                       
Po zimním období se do Radíkova vrací i chataři a chalupáři 

a věříme, že i oni budou u nás nakupovat. Tržby v prodejně 
sice rostou ve srovnání s roky předcházejícími, ale na to má 
vliv i cenový nárůst zboží, což je republikový trend. Tím na-

stává i problém s obratem zboží.  Prodejní doba Velikonoce 2019 
Pátek 19. dubna /svátek/  7,00 -11,00 hod. 
Sobota 20.dubna              7,00- 11,00 hod. 
Neděle a pondělí velikonoční - ZAVŘENO 

  
   Zásobování prodejny je jinak na dobré úrovni, nakoupíte čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek i mast-
ných výrobků a dalšího zboží. S připomínkami se obraťte na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat 
s manažerkou, která obchod pravidelně kontroluje. V současné době se na prodejně střídají vedoucí Dag-
mar Mlíchová, prodavačka Lucie Niezgodová a paní Eva Kubátová.                                                  /zv/ 
                                                                                                                                                                                                      

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení, bude i zahrádka….. 
 

        Srdečně Vás zveme k posezení v 

místní hospůdce U Pulce.  Pořádáme i 
hudební produkce (Brzdaři). Sledujte 
plakáty. 
Otevírací doba: 
PO                       ZAVŘENO 
ÚT – PÁ: 15:00 –? dle zájmu hostů  
SO:  15:00 – 22:00     
NE:  15:00 – 20:00 
 
Na vaši návštěvu se těší   
provozovatel Hana Kulčár.    /zv/ 
                                                                            
 
 

 
 

 
 

        
 
              Příjemné prožití  
          svátků velikonočních  
                    přeje všem 
          KMČ č.21 Ol. - Radíkov 

 
 

 
 

RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21  
Olomouc - Radíkov, IČO 299 308, evid. č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy v městské  

části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 235 ks. Redakční rada: Jan Bednář, Jan Zvěřina.         
Foto: Radek Klíma, Jan Zvěřina, Petr Bernard, Aleš Morbitzer, Michal Tomášek, Jan Šándor    

 Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, 779 00 Olomouc - Radíkov.                  
                                      Zpravodaj je i na http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov  

Tel: 603 289 581, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu, 
Tisk:  Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY Chválkovická 151/82 Olomouc, 779 00 

 Uzávěrka 10.4.2019 - vychází: 16.4.2019                                               

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov
mailto:jan.bednar@atlas.cz
mailto:kmc21@olomouc.eu

