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

 
 
 

Takto nám provozovatel 
oznámil uzav ření prodejny 

            Prodejna vybudovaná ob čany je moderní, ale op ět uzav řená 
               Je to bezmála 6 roků, kdy byl v sobotu dne 27.března 1999 na “partyzánský způ-
sob“ ukončen prodej v místní samoobsluze, tehdy v majetku již dnes zkrachovalé Jednoty. 
Nezměrné úsilí KMČ a pomoc vedení města vedla nakonec po více jak 8 měsících, a to 
6.12.1999 k slavnostnímu otevření prodejny za přítomnosti pana primátora Ing. Martina Te-
saříka, jeho náměstka  a řídícího managementu firmy Pramen s.r.o. a KMČ.  
       A jelikož se historie opakuje, do podobné situace se dostali naši občané od pondělí 
28.února 2005, kdy vedení společnosti Pramen s.r.o. se rozhodlo pronajatou prodejnu uza-
vřít. Bohužel ani KMČ ani vedení města nebylo dáno upozornění předem a tak jako každý 
občan jsme měli informaci v sobotu 26.2.2005 dopoledne pouze od odcházející bývalé ve-
doucí paní Zabloudilové. Předseda KMČ kontaktoval náměstka primátora Ing.Czmera a spo-
lu s primátorem byli informování e-mailovou korespondencí ještě o víkendu. S vedením firmy 
PRAMEN s.r.o. jednal předseda KMČ několikrát týdně. KMČ se ve dvou kolech angažovala 
při hledání vhodné prodavačky pro vedení prodejny v Radíkově. Jednalo i vedení města. 
Původně daný příslib, že se prodejna po zácviku prodavačky do 14 dnů otevře se zatím ne-
naplnil. ………………………………………………………………... pokračování str.3                        
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 8.2.2005 -   59. sch ůze RMO           

-majetkoprávní zá-
ležitosti 
-veřejné zakázky 
/jmenování členů 
hodnotící komise/ 
-bytové záležitosti 
a prodej domů 
-dětské jesle, 
úprava poplatků za 
pobyt a stravu 
-záměr vybudování 
Recyklingparku 

v areálu Chválkovice 
-průmyslová zóna Šlechtitelů 
-smlouva s dopravcem Connex Morava 
a.s. na rok 2005 
-rekonstrukce a doplnění vodních prvků 
v MPR 
-návrh programu 15.zasedání ZMO dne 
22.2.2005  
-Fond rozvoje bydlení-otevření 16.kola 
 
dne 15.2.2005 – 60.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejné zakázky 
-bytové záležitosti,prodej domů, dodatek 
-informační orientační systém 
-Mor.divadlo Olomouc, rekonstrukce 
-realizace I.etapy hřiště Balbínova 
-realizace úsporných opatření z energe-
tických auditů 
-plán kontrolní činnosti odboru vnitřního 
auditu na rok 2005 
-změna podpisového řádu statutárního 
města Olomouce 
-podpora terénní sociální práce 2005 
-ZOO BUS, rozšíření linky 111 

 
dne 8.3.2005 – 61.sch ůze RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-veřejné zakázky 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2005  
-protipovodňová opatření, rozpočtová 
změna 
-veřejná podpora v oblasti životního pro-
středí 
-Plán odpadového hospodářství 
-péče o nové plochy městské zeleně 
-příspěvky v oblasti volného času dětí a 
mládeže 
-plavecký stadion-opravy a údržba 
-příspěvky – oživení centra a Svatého Ko-
pečka 
-rozpracování usnesení z 15.zasedání 
ZMO 
  
dne 22.2.2005– 15.zasedání ZMO  
-prodej domů, dodatek 
-rozpočtové změny r.2004 a rok 2005  
-majetkoprávní záležitosti 
-smlouvy s obcemi /doprava 2005/ 
-pořízení změn č.XIII/22,23,24 ÚpnSÚ 
Olomouc 
-pojmenování ulic 
-změna ve složení finančního a kontrolní-
ho výboru ZMO 
 
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

 
Únor  2004  
-projednání došlé pošty 
-jednání ve věci pilotního 
projektu na bioodpad 
v městské části Radíkov 

-jednání k problematice zimní údržby 
 
 

Březen  2005 
-projednání došlé a odeslané pošty 
-informace p.Schwarze o situaci kolem 
výběru poplatků za popelnice a ze psů 
v roce 2005 
-vyjádření KMČ k pronájmu a prodeji par-
cel v majetku města v kú.Radíkov u Olo-
mouce 
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-projednání návrhu plánu čerpání pro-
středků KMČ v roce 2005 na opravné prá-
ce 
-situace kolem uzavřené prodejny a jed-
nání KMČ s firmou Pramen s.r.o. a vede-
ním města 
-zajištění jarních sběrových sobot 2005 
-vyhodnocení zimní údržby 
-informace o schůzce KMČ s Městskou 
policií a na TSMO a.s. 
 
  Plán jednání KM Č v roce 2005  
  
    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 ná-
stup  v Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomoucko.cz/radikov      

                                                                                                                 /zv/   
 
 
OBČANÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV JSOU OP ĚT BEZ PRODEJNY POTRAVIN   
     

Pokračování ze str.1 
 
       Rozhodnutí  o uzavření prodejny 
v Radíkově lze snad chápat jen 
z ekonomických důvodů, ale nikoliv 
z důvodů morálních, kdy někdo zcela 
opomenul, že občané Radíkova /a to 
zejména ti starší-důchodci a maminky, 
kteří nedojíždí za prací do Olomouce/ 
nemají možnost si koupit ani rohlík, 
neboť nikdo jiný zde již neprodává.  
       I když nájem za prodejnu ze strany 
města je nepatrný, z rozhovoru mezi 
předsedou KMČ Ing.Zvěřinou a 
ředitelem p.Látalem vyplynulo, že dochá- 

Vzpomínka na slavnostní otev ření prodejny 6.12.1999 
zí k trvalému poklesu tržeb, a to z původních 220 000,-Kč/měsíc až na 140 000,- Kč/měsíc a 
z toho se nedá zaplatit ani personál prodejny. To, že rozrůstající se řetězce hypermarketů 
v Olomouci se svými slevami strhávají i místní občany k nákupům ve městě je vývoj, který 
asi KMČ nedokáže ovlivnit. To jsou skutečnosti, které by si měl každý občan uvědomit. Je to 
jen jeho rozhodnutí, kde nakupovat. Jeho postoj a možná i místní patriotismus může ovlivnit i 
to zda prodejna v Radíkově, kterou budoval vlastníma rukama bude opět otevřena a přežije 
stav ubývajících kupujících občanů.     
        V závěru 11.týdne jsme se s žádostí  o pomoc v jednání „na vyšší úrovni“ znovu obrátili 
na vedení města pana primátora Ing.Tesaříka a jeho náměstka Ing.Czmera. Není 
v kompetenci KMČ cokoliv slibovat, dělat náborovou reklamu, jednat s pracovním úřadem 
apod. nebo cokoliv měnit na smlouvě o pronájmu nebo z naší pozice kontrolovat naplňování 
nájemní smlouvy. Jen doufejme, že jednání vedení města budou rychlá a povedou k cíli, tj. 
opětovnému otevření prodejny…         
                                                                                                                                                                 /zv/ 
 
JARNÍM ÚKLIDEM ZKRÁŠLEME SVÉ OKOLÍ   

 
     Po několika zimních měsících nám roztála pořádná vrstva sněhu a tak pohled na nepo-
řádky, které zakrýval sníh, není příliš vábný. Jaro je tady a tak nám nezbývá, než se opětov-
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ně vrhnout na úklid svých nemovitostí, zahrad i blízkého okolí. To platí jak pro majitele rodin-
ných domů, tak i chat a chalup. 
     Ani v letošním roce na nás Magistrát města Olomouce nezapomněl a tak v sobotu 
30.dubna 2005 budou na to čnu autobus ů MHD opětovn ě v dob ě od 8,00-13,00 hod. 
pravideln ě přistavovány kontejnery na objemný komunální odpad a na nebezpe čný 
odpad.  Využijte této příležitosti a zbavte se nepotřebných věcí. Odpad si dle pokynů pracov-
níků TSMO a.s. musí uložit občané do kontejnerů sami. Neodkládejte odpad na zem pře-
dem. 
     Týden před touto sběrovou sobotou, tedy 23.dubna 2005, budou hasi či místního SDH 
sbírat šrot.   Tem mohou občané nachystat u branky nejlépe v sobotu ráno z důvodu mož-
nosti zcizení. Hasiči sběr odvezou a těžké kusy pomohou vynést i ze zahrad a domů. 
     V letošním roce započne pond ělím dne 4.dubna 2005 /až do po čátku listopadu/ pra-
videlný pond ělní odvoz komunálního odpadu ze stanoviš ť v chatových lokalitách 
v městské části Radíkov a to ulice: Na Suchých loukách, U Skalky, Náprstkova /směr Za-
hrádky/, Přehradní u hráze, Přehradní u lesa. Na stanoviště neodkládejte objemný kusový 
odpad /křesla, gauče apod./. Komunální odpad dávejte do pevnějších zavázaných igelitových 
pytlů tak, aby je toulavé kočky a psi neroztahovali po okolí. Odpad ukládejte těsně před od-
vozem.  
        KMČ děkuje všem za dodržování pokynů v rámci pořádku v této městské části.  
 
 
                                                                                                                                       /zv/ 
 
NĚCO Z ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ O OBCI RADÍKOV A BLÍZKÉM OKOLÍ 
/PEVNŮSTKA NAD RADÍKOVEM/    
 - POKRAČOVÁNÍ NAVAZUJE NA ČLÁNEK V „RADÍKOVSKÉM INFORMA ČNÍM ZPRAVODAJI Č.1/2005“  
 
Knižní publikace :Pevnost Olomouc – sv.23, Miloslav Kuch – Breburda, Vladimír Kupka, Fortprint 
 
Další část: 

Pevné skalní podloží 
muselo být odstra-
ňováno pomocí trhacích 
prací.Provádělo se tak 
navrtáváním a postup-
ným odstřelováním 
jednotlivých vrstev hor-
niny, přičemž jílové 
mezivrstvy byly ručně 
rozrušovány a vymývá-
ny  vodou. Značný 
problém představovalo 
budování obvodového 
příkopu, kde  hloubení 
probíhalo paralelně 
s vrstvami horniny, tak-
že je nebylo možné 
výše popsaným způ-
sobem odstraňovat. 
Takže muselo dojít k 
silnému svahování, pří-
padně kolmému přese-
kávání vrstev a jejich 

bednění dvoucoulovými fošnami a deseticoulovými trámy, dokud nebylo úplně vyzděno jejich kamenné armová-
ní.Minérské práce na radíkovském fortu se provádělo za účelem zřízení tří druhů podzemních prostor – nearmo-
vané galerie přibližně metr široké a 180 cm vysoké, jakož i nearmovaných  nebo kamenným zdivem armovaných 
prostor o šířce téměř 4,5 metru a výšce 320 cm. Armované prostory se ještě dělily na ty, co měly odolávat jen 
tlaku na strop a na ty, co měly odolávat i tlaku na boky. Nejmenší nearmovaná podzemní galerie byla vyražena 
v délce 27 metrů pouze na pravém boku fortu, aby plnila úlohu odvodňovací štoly. Kromě toho se tento nejmenší 
profil používal rovněž jako směrové štoly při budování galerií a prostor větších rozměrů. Dvě galerie velkého profi-
lu  o délce více jak 15 metrů spojovaly vnitřek s bočními kaponierami a současně opět fungovaly jako odvodňova-
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cí štoly. Další poterna vedla rovněž kapitálou objektu ke kaponiéře na pravé straně jeho čelní strany a další gale-
rie vedly fortem příčně na pravé i levé straně.Celková délka galerií  tohoto profilu v radíkovském fortu dosáhla 
délky 133 metrů. 
 
 Minérské práce byly založeny na použití trhavin, neboť v čele ražby byly ocelolitinovými vrtáky obsluho-
vané jedním, dvěma nebo třemi muži vrtány otvory pro dynamitové patrony, případně byly otvory ručně vyseká-
vány.  V některých případech byl krom dynamitu používán střelný prach. Dynamit byl odolnější proti vlhkosti, ale 
zase byl ve srovnání s dynamitem podstatně levnější. Cent dynamitu stál 133 zlatých a prach jen 33 zlatých. Pro 
odpalování náloží bývala použita  Bickfordova zápalnice a to jak v obyčejném provedení, tak v obalu z kaučuku. 
Během jedné dvanáctihodinové směny se u galerie velkého profilu podařilo postoupit v průměru o 32 centimetrů, 
pokud byla předražena malá směrová štola, při hloubení do plného profilu o necelých 25 centimetrů.  
 
 Do roku 1876 se podařilo radíkovský fort z větší části opravdu vybudovat, ale nikoli zcela dokončit. Sta-
vební práce na fortu definitivně ukončil posun ve vztazích s Německem, proti kterému byl fort vlastně budován. 
Ovšem ještě z roku 1881 se dochovala stavební dokumentace obytné budovy pro 80 vojáků, která tehdy vyrostla 
na shromaždišti před šíjí fortu. 
                                                                                                                                                          /jb/ 

                                                                                                                                                                
Víte, že . . . .  
 .......silné poryvy větru během únoro-
vého nedělního dopoledne povalily sto-
žár veřejného osvětlení na ulici Mali-
novského v místě odbočení ul. U Skal-
ky. Nikomu se nic nestalo, pohotovostní 
služba TSMO a.s. do hodiny po ohlá-
šení p.Niklovi provedla zajištění a odpo-
jení kabelů. Během pondělka byla zá-
vada odstraněna za což patří poděko-
vání pracovníkům úseku veřejného 
osvětlení pod vedením p.Nikla….. 

…… i mnozí místní pamětníci konstato-
vali, že tak bohatá zima na sníh dlouho 
nebyla. Ba co více ta pravá zimní idylka 
trvala v jednom kuse téměř 6 týdnů….. 

…….příchod jara byl poměrně rychlý a 
silné sluníčko si poradilo i s 40 cm vrst-

vou sněhu během jednoho týdne. Na-
štěstí vše tálo poměrně plynule a i lido-
vá moudrost „hodně sněhu, málo vody“ 
se celkem naplnila…… 

…….Městská policie působící na 
Sv.Kopečku udělila v loňském roce cca 
300 blokových pokut za špatné parko-
vání a řešila přes 110 dalších přestupků 
včetně odchytu psů. V určitých záleži-
tostech se na Městskou policii obrací i 
naše KMČ, neboť k porušování předpi-
sů dochází i u nás v městské části Ra-
díkov. Poprvé řeší MP přestupky do-
mluvou, dále již blokovými pokutami….. 

 
                                            / zv

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

 
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 
v květnu  
Jan Smetana, Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Emílie 
Smetanová, Miroslav Vatter, Ing.Miroslav Rešl, Drahomíra 
Uhlířová, Olga Titzová 
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v červnu  
Jan Krumpholc, Ludmila Malíková, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka 
Smrktová, Jindřich Melcer, Marie Veselá, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár 
 
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. 
 
Smuteční oznámení  
      V úzkém rodinném kruhu se blízcí rozloučili se zesnulou paní Jiřinou Adlerovou. 
 /zv/

 
Sdě lení ob čanům:  

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

11 hod.   

2)  Úřední hodiny detašovaného pracovišt ě Magistrátu  města Olo-
mouce 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) :   21.4.2005.  Lahve vybírá pan Nádeníček 
Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov ! 

4)  Upozorňujeme všechny majitele psů, že v souladu s platnou vyhláškou města se pes ne-
smí po m ěstské části Radíkov pohybovat voln ě /bez vodítka/ ani za p řítomnosti ma-
jitele.  Pes musí být na vodítku nebo mít košík. Dodržujte toto opatření a předejdete mož-
ným konfliktům. Městská policie se i zde bude zaměřovat na kontrolu dodržování vyhláš-
ky.   

 
/zv/

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

     Počátkem února /9.2./ nás v KD navštívili manželé Benešovi 
ze Sv.Kopečka s cílem seznámit se s činností klubu nejen 
v Radíkově, ale i v okolí. Záměrem je poznatky z činnosti „Klubů 
důchodců“ uplatnit při zakládání Klubu důchodců na Sv.Kopečku. 
Dne 12.2.2005 několik našich členů shlédlo baletní představení 
„Oněgin“, které se přítomným líbilo a to zejména výkony sólistů. 

Na besedě v Klubu 16.2.2005 jsme zhlédli videokazetu „Monako-přehlídka nejlepších artistů 
světa za uplynulý rok“. Další středu 23.února nás navštívil MUDr. Pavel Bača se zdravotní 
přednáškou pro seniory, která byla doprovázena řadou diskusí a dotazů přítomných. 

      Počátkem března /2.3./ oslavila v KD spolu s ostatními své 70.té narozeniny paní Sch-
warzová. Další středu 9.3. jsme si malým občerstvením připomenuli MDŽ. V polovině března 
oslavil své 75.narozeniny pan Ing.Stříbrnský a dále jsme 16.3. měli na návštěvě paní Janča-
říkovou Zdenu, která nás informovala o alternativní medicíně a předvedla nám řadu používa-
ných přírodních výrobků z bylinek bez jakékoliv chemie. 

     18.března naši zástupci navštívili „Josefovský bál“ ve Slavoníně pořádaný odborem SaZ 
Magistrátu města Olomouce. Akce byla pořádána pro všechny seniory olomouckých klubů 
důchodců. 

     Všichni se již těšíme na jarní vycházky do přírody, na které zveme i ostatní seniory. 
 

  / jsch/ 
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Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  
- Tradiční a jediný ples místní plesové sezóny konaný dne 19.února 2005  se letos ob-

zvlášť vydařil. Hudba MELODIK Šternberk hrála  cca do páté ranní, poslední hosté 
odcházeli ze sálu k obědu. Tradiční soutěže, bohatá tombola /1. cena DVD přehrávač 
– šťastný výherce Hudec Pavel/. Hasiči tímto děkují všem sponzorům a všem obča-
nům, kteří přispěli dary do tomboly, ale i za podporu při roznášení pozvánek.  

- Též obsluze v místním hostinci „U Martičky“ patří poděkování,  stejně jako  Renatě 
Preinerové za velice chutné maxichuťovky /bagetovky/. Dík patří i majitelům RS Cha-
ta pod věží manželům Lorencovým za půjčení stolů. 

- Družstvo malé kopané Radíkova se účastnilo turnaje v Olomouci. Ze šesti mužstev 
/účastnili se dále  Lošov, Droždín, Chválkovice, Holice a Magistrát m.Ol./  skončil Ra-
díkov  na 3.místě. 

- Zástupci SDH /Morbitzer K., Bocan M./ se zúčastnili  koncem ledna 2005 prvního 
ročníku obnoveného plesu SDH v obci Kobylí na Jižní Moravě / spřátelený SDH /. 

- Bratr Pavel  Hudec jako zástupce SDH Olomouc-Radíkov se zúčastní tuto sobotu 
okresní schůze zástupců SDH okresu v Mariánském Údolí v sobotu dne 19.března 
2005. 

- Zajištění sběru starého železa. 
- 28. května  proběhne okrskové kolo pož. sportu ve Chválkovicích. 
- 1. května již tradiční stavění májky 
- 4. června 2005 - nohejbalový turnaj a kácení máje. 

  
                                                                                                                    /km/  

Sport  
Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov  končí zimní přípravu 
a  jarní sezóna na venkovních hřištích začíná ihned po velikonocích a to 
29.března 2005. Přejme malé kopané reprezentující městskou část 
Radíkov úspěšnou jarní část. Tabulku s prvními výsledky zveřejníme 
v příštím čísle Zpravodaje. 

 
/mn/  

 
Již 3. ro čník „Radíkovské patnáctky“ v rámci 25. ro čníku Velké ceny vytrvalc ů 
Olomouckého kraje   
byl uspořádán v sobotu 
12.3.2005 se startem 
účastníků v prostoru po 
TV vysílačem. Za zimní-
ho počasí se závodu 
účastnilo téměř 60 atletů 
z celé Moravy. Vítězem 
se stal orientační běžec 
Pavel Hanák člen Extrém 
Sport Olomouc v čase 
59:32 minut. Závodu se 
účastnil i Ing. Miroslav 
Osladil z Radíkova, vy-
znavač extrémně dlou-
hých závodů. V ženách 
zvítězila na poloviční trati 
Zdenka Stará z Brna 
v čase 35:10 minut. Při 
organizaci pomáhali i 
místní občané.         / zv /  
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 INZERCE   
 

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/ 
 
 
 

 
 

Příjemné prožití svátk ů velikono čních 
 všem našim ob čanům a p ř íznivc ům  
 p řeje KMČ č .21 Olomouc-Radíkov 
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