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PRO OBYVATELE, CHATA ŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV  

 
Konečně přišla zima, na jedné stran ě příjemné radosti pro d ěti a p říznivce zimy, 

  na druhé starosti se sn ěhem. 
 

      Máme první měsíc nového roku 2005 za sebou. Tak jako většina z nás v soukromí „plánuje“ co je 
třeba letos udělat na tom svém, tak i naše Komise městské části č.21 v Olomouci-Radíkově si nastíni-
la, jak účelně využít finanční prostředky přidělené pro rok 2005 pro městskou část Radíkov a co udělat 
a kam napnout své úsilí pro zajištění lepšího bydlení pro nás pro všechny, kteří v této městské části 
žijeme. Svými podněty se snažíme upozornit vedení města na věci, které se nám nelíbí a které měly 
dopadnout poněkud jinak. Oboustranné kontakty jsou velmi důležité a vedou snad k pochopení priorit 
jedné  strany i té druhé.  
     Prioritou v tomto krátkodobém horizontu pro KMČ  Olomouc-Radíkov je především realizace kana-
lizace v městské části Radíkov. Je to akce, která je očekávána i našimi občany. 
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 14.12.2004 -   55. sch ůze RMO           

-změna ve složení 
Zastupitelstva mě-
sta Olomouce, od-
stoupení p.Karla 
Kohoutka a na-
stoupení PhDr. 
Evy Baslerové 
 
dne 21.12.2004 – 
56.schůze RMO 
-majetkoprávní zá-
ležitosti 

-bytové záležitosti 
-prodej domů, dodatek 
-rozpočtové změny roku 2004 
-plán oprav SNO a.s. na rok 2005 
-parkování v centru 
-studie křižovatky ulic Palackého, Litovel-
ská, Svornosti 
-strukturální fondy 
-tarif a nařízení na území města Olomouce  
-smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 
DPMO a.s. – rok 2005  
-financování investičních akcí 
-rozpracování usnesení z 13.zasedání 
ZMO 
-petice občanů /výstavba bytových domů a 
garáží ul.Wolkerova, přechod pro chodce 
u zastávky Pekárny“, tenisové kurty 
GEMO 
-příspěvky v oblasti ŽP 
  
dne 11.1.2005 – 57.sch ůze RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejné zakázky 
-bytové záležitosti 
-prodej domů 

-studie parku v Řepčíně 
-návrh střednědobého rozpočtového vý-
hledu 2005-2007  
-rozpočtové změny roku 2004 a 2005  
-příprava 14.zasedání ZMO dne 22.2.2005  
-mistrovství světa v lyžování novinářů 
-ISPA I – poskytnutí podpory ze SFŽP 
 
dne 25.1.2005 – 58.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2005 
-smlouvy s obcemi /dopravní obslužnost/ 
-dopracování studie rekreačně sportovní-
ho areálu Lazce-Kouty 
-urbanistická studie Pražská-východ 
-veřejné osvětlení-akce r.2005  
-chodníky 2005  
-autobusové zastávky MHD 
-analýza hospodaření příspěvkových or-
ganizací  
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými 
úřady 
 
  
dne 28.1.2005– 10.zasedání ZMO  
-schválení zástavní smlouvy pro akci „Re-
konstrukce a dobudování stokové sítě 
města“ hrazené z prostředků ISPA  EU 
 
 
Upozorn ění: Podrobné podklady z jednání RMO 
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, p říp.po řízení 
kopie) na informa čním centru vedle orloje 
v budov ě radnice na Horním nám ěstí nebo na 
internetových stránkách Statutárního m ěsta 
Olomouce v četně důvodových zpráv zpracová-
vaných pro zastupitele p řed jednáním ZMO.  
 
                                              / zv/     
                                  

Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Prosinec 2004  
-projednání došlé pošty 
-stanovení podmínek pro 
hlášení místního rozhlasu 
-řešení problematiky zhor-

šující se kvality přijímaného televizního 
signálu v lokalitě Radíkov 

-návrh na doplnění autobusových spojů  
-zajištění ořezu bříz v prostoru u hřiště za 
prodejnou 
-schválení plánu jednání KMČ na rok 2005 
 
Leden 2005  
-projednání došlé a odeslané pošty 
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-informace p.Schwarze o situaci kolem 
výběru poplatků za popelnice a ze psů 
v roce 2005 
-problematika vydávání Zpravodaje 
 
    Plán jednání KM Č v roce 2005  
    21.února                  18,00 hod. 
    21.března                19,00 hod.   
    18.dubna                 19,00 hod. 
    16.května                 20,00 hod. 
    20.června                 20,00 hod. 
    18.července             20,00 hod. 

    22.srpna                   20,00 hod. 
    19.září                      19,00 hod. 
    17.října                     19,00 hod. 
    21.listopadu             18,00 hod. 
    19.prosince              18,00 hod. 
 
            
Poznámka:  Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je  ve řejné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD a na 
stránkách www.olomoucko.cz/radikov      

                                                                                                                 /zv/   
 
 
JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY 2005   

 
I v letošním roce budou jarní sběrové soboty. Pokud nedojde ke změnám, je návrh p řista-
vení kontejner ů na sobotu 30.4.2005  s tradiční organizací. Týden před touto sběrovou so-
botou, tedy 23.dubna 2005, budou hasi či místního SDH sbírat šrot.   Posun termínů je 
především z důvodů, že občané v brzkém březnovém termínu neměli v řadě případů pro 
opožděný nástup jara proveden ještě úklid svých zahrad a nemovitostí.  
                                                                                                                                       /zv/ 
 
NĚCO Z ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ O OBCI RADÍKOV A BLÍZKÉM OKOLÍ 
/PEVNŮSTKA NAD RADÍKOVEM/    
 - POKRAČOVÁNÍ NAVAZUJE NA ČLÁNEK V „RADÍKOVSKÉM INFORMA ČNÍM ZPRAVODAJI Č.2/2004“  
 

Knižní publikace :Pevnost Olomouc – sv.23, Miloslav 
Kuch – Breburda, Vladimír Kupka, Fortprint 
 
Hlavní výzbroj fortu měla být rozmístěna 
v otevřených palebných postaveních na obvodovém 
zemním valu, chráněných z čelní strany zemní 
předprsní a oddělených od sebe navzájem dutými 
traverzami, k nimž z okružní valové cesty stoupaly 
nájezdové rampy pro dopravu děl. Do traverz byly 
zapuštěny dvoupodlažní kasematové prostory, 
sloužící jako pohotovostní skladiště střeliva, které 
z nich bylo do dutých traverz na valu dopravováno 
výtahovými šachtami. Celkem mohlo být v barbetách 
na bocích a v čele fortu umístěno až 26 kusů děl, i 
když s plným obsazením všech se většinou 
neuvažovalo. Prostor před šíjí fortu zaujímalo velké 
shromaždiště a jeho ochranu zajišťovala výzbroj 
umístěná na povrchu bastionově zalomené šíjové 
strany. Pro obranu týlu fortu bylo na křídlech šíje 
počítáno se šesti postaveními pro polní děla, zatímco 
prostor shromaždiště ležícího bezprostředně před 
vchodem do fortu měla chránit dělostřelecká výzbroj 
z dalších čtyř postavení ležících po dvou na obou 
vnitřních bocích bastionově lomené šíje. Vzhledem 
ke svému vyvýšenému umístění byl radíkovský fort 
obklopen suchým příkopem vylámaným ve skále, 
jehož hloubka činila od hřebene obvodového zem-
ního valu až na jeho dno15 – 20 metrů.  

Fotografie – pohlednice z po čátku minulého století /r.1900/ p řibližuje, jak vypadala pevn ůstka. 
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Jak eskarpa, tak koneskarpa byly armovány lomovým kamenem, na nárožích pak opracovanými ka-
mennými kvádry. Pouze v místech, kde se nacházela skála, se stavební práce omezily na její  
pouhé přitesání do svislé stěny. Obranu obvodového příkopu flakovací palbou zajišťovaly dvě vnitřní 
kaponiery na levém boku i v čele fortu a jedna v pravém boku, které vystupovaly do příkopu 
z eskarpové stěny a s vnitřkem fortu spojovala každou samostatná poterna procházející obvodovým 
hlavním zemním valem. Dvě poterny proto vycházely symetricky z obou z vnitřního dvora fortu, zatím-
co třetí poterna vychází z pravého čelního dvora. Aby bylo zajištěno kryté spojení mezi vnitřním kasá-
renským kasematovým objektem (Parados) a všemi třemi kaponierami, probíhala kolem vnitřního 
dvora chráněná komunikace (galerie), z níž vycházely všechny tři poterny ke kaponierám, zatímco ze 
šíje objektu byla tato galerie přístupná třemi průchody v traktu Parados (v kapitále na obou bocích). 
Z ní také stoupaly rampy na okružní valovou cestu po obvodu fortu. Všechny kaponiery byly vybudo-
vány převážně z lomového kamene, pouze ostění z pečlivě opracovaných kamenných kvádrů. Cihly 
naproti tomu sloužily jen pro vyzdívání vnitřních prostor, poteren a různých přesných prvků (pěchotní 
střílny, větrací otvory). Do každého palebného směru kaponiéry směřovaly dvě střílny, takže celkem 
mělo obranu obvodového příkopu zajišťovat deset děl.  
Přestože bylo upuštěno od budování vnějších kaponiér a hlubokých poteren, bylo i tak nutné při budo-
vání tohoto objektu uskutečnit rozsáhlé trhací a minérské práce v rostlém skalním podloží kopce. Pod-
le nařízení říšského ministerstva války byly všechny tyto práce pojaty v roce 1872 jako cvičení ženij-
ních jednotek 1. ženijního pluku dislokovaných v Olomouci, což je současně zlevnilo i zrychlilo, než 
kdyby byly zadány některému soukromému podnikateli. Navíc jejich provedení přispělo k prohloubení 
ženijního výcviku. Za tímto účelem byl v olomoucké pevnosti vytvořen ženijní oddíl složený z jednoho 
důstojníka, čtyř poddůstojníků a 52 vojínů, který byl později, 13.října téhož roku, dále rozšířen na 109 
ženistů. Tito rozděleni do skupin pracovali v denních dvanáctihodinových směnách.   
Radíkovský hřbet, na němž byl fort budován, je tvořen tvrdým šedivým kamenem, bohatým na živec a 
chlorid, proloženým vrstvami jílu. Krycí vrstva zeminy a zvětralá vrstva skály byly pomalu odstraňová-
ny civilními pracovníky. Mezi nimi byli i Italové, kteří zde založili rodiny. Dodnes se v Radíkově a okolí 
vyskytují italská příjmení – Krososka a Rella. 
                                                                                                                                                          /jb/ 

                                                                                                                                                                
Víte, že . . . .  
 .......Technické služby města Olomou-
ce a.s. zavádí od 1.února 2005 odvoz 
tříděného komunálního odpadu 2x týd-
ně. To zajisté přispěje k tomu, že kon-
tejnery na separovaný sběr nebudou 

ani na stanovištích v Radíkově přeplňo-
vány……. 

……..po teplé první polovině  ledna 
zima pořádně nastoupila teprve ve 4. 
týdnu. Hromničná zima se projevila 
mrazy kolem –15o C,  ale  vše stačila 
pokrýt slušná sněhová peřina. Na své si 
zajisté „přijdou“ i plynárny, které z nás 

dostanou to, co jsme ušetřili počátkem 
ledna 2005 a v prosinci 2004……. 

……kruté chvíle bez elektřiny a bez 
vody zažili občané Radíkova u Hranic 
v 5.týdnu, kdy přišlo husté sněžení spo-
jené se silnou vichřicí, což se projevilo  
přerušením dodávky elektřiny a zamrz-
nutí obecního vodojemu. Jak informoval 
prostřednictvím regionálního tisku sta-
rosta obce Radíkova u Hranic pan Lu-
boš Foltýnek……… 

…….KMČ stále vyvíjí tlak na vedení 
města a odpovědné pracovníky Magis-
trátu ve věci investiční akce „Kanaliza-
ce Radíkov“. Dožadujeme se zpraco-
vání varianty realizace,a to  jak  té op-
timální tak i té krizové. Bohužel dva 
vlastníci pozemků situaci neuvěřitelně 
komplikují a tak se občané městské 
části Radíkov stávají nechtěně jejich 
rukojmími. Vše ostatní bude asi záležet 
na tvrdosti a zdatnosti právníků ve 
službách města Olomouce……..    

…….. žádost KMČ o posílení spojů o 
víkendu do Radíkova byla zamítnuta. 
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Nedá se říci, že naše dřívější požadav-
ky nebyly akceptovány, ale začíná na-
stupovat tvrdá ekonomika a snaha 
města i DPMO a.s. zachovat stávající 

jízdné. A to myslím všichni dokážeme 
pochopit.….  

 
                                            / zv

Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  

 
v únoru  
Zdeněk Střelák, Jiřina Adlerová, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr. 
Karel Frank  CSc, Miluška Sedláčková, Anežka Pospíšilová, 
Marie Schwarzová, Helena Večeřová  
v březnu 
Ing.Stříbrnský Vladimír, Josef Schwarz, Božena Menšíková, 
Helena Maiznerová, Marie Kubíčková, Milan Krumpholc, 
Zdeňka Melcerová, Jiří Machek 
v dubnu  
Věra Kolková, Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava 
Nádeníčková, Jiří Mazáč, Marie Titzová, Jaroslav Nádeníček, 
Zdeněk Pospíšil, Machková Věra 

 
Všem oslavenc ům p řejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v dalším život ě.   
 
 Pozn.  : KM Č č.  21 sleduje narozeniny pouze  ob čanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i 
důchodce, kte ří žijí v blízkém Domov ě důchodc ů nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
 
Blahop řejeme 
          paní Frankové a jejímu příteli k narození dcery  Andělky a panu Vladislavovi Lan-
gerovi a jeho přítelkyni k narození dcery Nikolky. Přejeme hodně zdraví a rodičům jen 
samé radosti. 
 /zv/

 
 
Upozorn ění:  

 
1)  Provoz místní pobo čky Městské knihovny je každou ned ěli od 9 -  

11 hod.   

2)  Úřední hodiny detašovaného pracovišt ě Magistrátu  města 
Olomouce jsou každé pond ělí od 13,00 –17,00 hod.  Tel. 585385 
296. Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, 
notářské zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.  

 
3)  Rozvoz plynu (lahve PB) :  24.2., 24.3., 21.4.2005.   Lahve vybírá pan Nádeníček Jaroslav 

ul. Pujmanové Ol.-Radíkov ! 
 
4)  Poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů za rok 2005  se budou 

opět vybírat na Detašovaném pracovišti v pond ělí od 12,00 – 16,00  hod.  a to od 
7.února do 21.b řezna 2005. Využijte této nabízené příležitosti a uhraďte poplatky. 
V případě neplacení poplatků město přistupuje k exekučnímu řízení. 
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5)  Zima je stále zde a tak neza-

pomeňte na zimní údržbu chodník ů 
před svými domy a bu ďte 
ohleduplní p ři odstavování svých 
vozidel na komunikacích, které 
v zim ě ošet řují TSMO a.s. 
Technické služby ani letos na nás 
nezapomn ěly a dosadily pro 
individuelní posyp nádoby s posy-
povým materiálem.  

 
/zv/  

 
 
 
 

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

     Oprava sociálního zařízení zahájená v prosinci 2004, nás 
přiměla k pěší vycházce na Sv.Kopeček spojenou se zastávkou 
v hostinci U Macků. 

    Částkou 1 000,-Kč vybranou mezi členy „Klubu“ jsme přispěli 
na provoz Hospicu na Svatém Kopečku.  Nový rok 2005 jsme 
zahájili v Klubu důchodců dne 5.ledna za účasti paní PHDr. 

Trčkové z Magistrátu města Olomouce, která vede KD města od nového roku 2005. Další 
týden oslavila 60. narozeniny paní Rešlová. 

    V měsíci lednu jsme ještě zhlédli operu Nabucco. Bylo to velice zajímavé představení plné 
nádherné hudby a vynikajících výkonů jak sólistů tak i mohutného sboru. V závěru ledna se 
uskutečnila přednáška paní Jarolímové o právech spotřebitelů na reklamaci vadného zboží. 
Dále jsme byli informováni jak odstoupit od smlouvy, kterou spotřebitel neuváženě podepíše 
na různých předváděcích akcích prodejců.  

     V únoru je v plánu návštěva baletního představení „Oněgin“. Naši důchodci jsou zváni 
seniory z Dolan na jejich ples konaný dne 18.2.2005.   

 Vedení Klubu důchodců a ostatní členové se těší na setkání s vámi při dalších společných 
akcích.  

  / jsch/ 
 

Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  
- v sobotu 18.12.2004 v místním hostinci U Martičky se konala valná hromada místního 

Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov. Bohatá zpráva o činnosti, která vtipnou for-
mou vystihla běh událostí roku 2004 počínaje odbornou hasičskou problematikou /včetně 
zprávy o zásahu při požáru v lokalitě Jablečná/, přes aktivity pro místní občany a vlastní 
pokladnu, jakou je např. sběr šrotu, nohejbalový turnaj, dětské odpoledne, ples apod. až 
po problémy s  výcvikem zásahové jednotky a účastí na soutěžích. Přítomen byl i 
Ing.Zapletal, vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce, dále představitelé ve-
dení Hanáckého okrsku i delegace ostatních okolních SDH. 

- v závěru roku 2005 byla dokončena oprava sociálního zařízení /umývárka, sprchový kout 
a nové WC/. Dne 3.2.2005 proběhla kolaudace Stavebním úřadem.  Všichni radíkovští 
hasi či tímto d ěkují vedení m ěsta včele s panem primátorem Ing. Martinem Tesa ří-
kem za to, že svým rozhodnutím a p řidělením finan čních prost ředků přispěli 
k rekonstrukci sociálního za řízení v prostorách SDH Olomouc-Radíkov.  



Radíkovský informační zpravodaj 1/2005                                                                                                         7 
 

- ihned počátkem ledna byly opětovně nastěhovány šatny, udělán důkladný pořádek. 
Zbývá doplnit některé drobné zařizovací předměty, skříňku a je plná spokojenost. 

- Užší přípravný plesový výbor pilně pracuje na organizačním zajištění „Hasičského plesu“ 
a dle důvěrných informací ani tentokráte nebude nouze o nějaké to překvapení a s tím 
spojenou dobrou zábavu.  

 
Jde o jedinou akci plesové sezóny 2005 v Radíkov ě, a tak si ji nenechejte ujít!  

 

 
se uskute ční v sobotu dne 19.února 2005 v hostinci „U Marti čky“. 

Začátek ve 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina  Melodik  Šternberk.  
Bohatá tombola a ob čerstvení. Vstupné 40,- K č. 

                                                                                                                    /km/  

Sport  
 

Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov  v zimním období pilně 
trénuje, a to každé úterý na hale v Řepčíně. Halová příprava pokračuje do 
konce března, kdy začíná jarní část 2.ligy.  
Sponzorem mužstva je i nadále firma MIZ Olomouc pana Mazače Jiřího 
ml. 

 
 

/mn/  

 INZERCE 
  
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová vás zve k  
nákupům. I jiného zboží je dostatek a zajisté si 
vyberete. Podpořte i vy nákupy v naší prodejně.    

/ za/        
 

Rekreační st ředisko Radíkov – chata „Pod v ěží“  
 
 
 
Nabízí:  ubytování, stravování, svatební hostiny, 
různé oslavy, školy v přírodě 
Kontakt na všechny akce: Ing.Lorencová:  
585385040, mobil +420736209252, 

e-mail:o.lorencova@guick.cz 
                                                                                                                                                                
 

/lo/ 
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Zimní p říroda v okolí Vinohrádku dokáže být podmanivá…. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahrádky zatím odpo čívají pod p říkrovem sn ěhu…… 
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