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

 
 
           Jaro zavítalo i do městské části Radíkov v plné síle. Rozkvetlé stro-
my, májka u hřiště za prodejnou a nový obyvatel Radíkova - vodník na 
hrázi vodárenské nádrže dohlíží na zahájenou rybářskou sezónu…..  
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 22.3.2005 -   62. sch ůze RMO           

-majetkoprávní zá-
ležitosti 
-veřejné zakázky  
-bytové záležitosti 
a prodej domů 
-Fond oprav 
-pravidla pro po-
skytování veřejné 
finanční podpory 
z rozpočtu města 
-informační a 
orientační systém 

města 
-projekt rozvoje cestovního ruchu 
-Klub důchodců na Svatém Kopečku 
-stav požární ochrany u organizací města 
za rok 2004 
-zpráva o činnosti Městské policie 
-varianty měření rychlosti v obci 
-Organizační řád Statutárního města Olo-
mouce 
-podpora vrcholového sportu 
 
dne 5.4.2005 – 63.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejné zakázky 
-bytové záležitosti,prodej domů, dodatek 
-rozpočtové změny 2005 
-návrh souboru změn č.XII ÚpnSÚ Olo-
mouc 
-návrh zadání souboru změn č.XIII ÚpnSÚ 
Olomouc 
-parkování v centru 
-ZOO BUS a změny jízdních řádů k 
1.5.2005  
-souhlasy s umístěním předzahrádek 
-Ceny města Olomouce 2005 
-plavecký stadion, zimní stadion 
-soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu 
-příspěvek na opravu kaple v Topolanech 
-výsledky hospodaření za rok 2004  
-Fond rozvoje bydlení 16.kolo 
-návrh programu 16.ZMO dne 26.4.2005  
-ulice Andělská, dopravní propojení 
  
dne 11.4.2005 – 64.sch ůze RMO  
-veřejná zakázka /otevřené zadávací říze-
ní „Nákup 3 ks nízkopodlažních tramvají“/ 
  
 

dne19.4.2005 – 65.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejné zakázky 
-ISPA  
-Bezbariérová Olomouc 
-bytové záležitosti 
-smluvní podmínky rozvozu stravy 
-Program prevence kriminality-Partnerství 
na rok 2005  
-Informační centrum Svatý Kopeček 
-souhlas s umístěním předzahrádek 
-výroční zprávy příspěvkových organizací 
za rok 2004  
-ZOO Olomouc, výběh pro rysy 
-Denisova, Pekařská - rekonstrukce ko-
munikace, inž. sítí a tramvajové trati 
 
dne 25.4.2005 – 66.sch ůze RMO 
-veřejná zakázka /nevyhovění námitkám 
uchazečů/ 
 
dne 26.4.2005 – 67.sch ůze RMO 
-dodatek smlouvy se SMV a.s. 
 
dne 3.5.2005 – 68.sch ůze RMO 
-rozpracování usnesení ZMO z 26.4.2005  
-majetkoprávní záležitosti 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic 
-veřejné zakázky 
-bytové záležitosti 
-rozpočtové změny 2005  
-koncepce rozvoje bydlení 
-parkování v přednádraží 
-kasárna Neředín 
-oživení centra – rezerva 
-lokality pro stánkový prodej 
-souhlas s umístěním předzahrádek 
-jmenování vedoucího odboru vnitřního 
auditu a kontroly MmOl 
 
dne 26.4.2005 – 16.zasedání ZMO  
-kontrola usnesení 
-rozpočtové změny 2005  
-výsledky hospodaření Statutárního města 
Olomouc za rok 2004 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-program regenerace MPR 
-ceny města Olomouce 
-Fond rozvoje bydlení 
-delegování zástupců na členské schůze 
bytových družstev 
-vypořádání povinností související s ochra-
nou veřejného zájmu a o neslučitelnosti 
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některých funkcí (zákon o střetu zájmů) ve 
znění pozdějších předpisů 
 
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

 
Duben  2005  
-projednání došlé pošty 
-požadavek na nacenění 
opravných prací z prostřed-
ků přidělených KMČ 

-vyjádření k záměru prodeje parcely č. 589  
Horního hřiště 
-zajišťování úklidu místních komunikací a 
oprav komunikací po zimě  
-situace kolem prodejny potravin v Ra-
díkově 
-schválení čerpání rozpočtu KMČ na rok 
2005 
-informace z jednání o vyvlastňovacím 
řízení s vlastníky pozemků potřebných pro 
kanalizaci Radíkov 
 
Květen 2005 
-projednání došlé a odeslané pošty 
-informace o sběrových sobotách 
-prodloužení termínu na odevzdání anket-
ních lístků /bioodpad/ 

-informace o prováděném měření TV sig-
nálu-podrobněji ve Zpravodaji 3/2005  
-připravovaný sportovní turnaj v nohejbale 
a kácení máje 
 
 
  Plán jednání KM Č v roce 2005  
  
 
    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/   
 
PRODEJNA POTRAVIN OPĚT V PROVOZU 
    
       Ve středu 6.dubna byla opětovně otevřena prodejna v Radíkově. Jako vedoucí nastoupi-
la sl.Gračková ze Sv.Kopečka. Zahájení prodeje doprovázel menší sortiment zboží, které 
však bylo během týdne navezeno. Poděkování patří především vedení radnice za iniciativu 
v této kauze. Doufejme, že jakékoliv další změny v personálu budou ze strany provozovatele  
plynulé bez uzavření prodejny. Jako KMČ máme pocit, že takováto přerušení prodeje vedou 
jen k odlivu dalších zákazníků. Rekreační sezóna je před námi, k místním nakupujícím se 
zajisté přidají i chataři a chalupáři a tak zajisté bude spokojenost i ze strany  provozovatele 
prodejny SANA firmy Pramen s.r.o.  
                                                                                                                                                                 /zv/ 
O SBĚROVÉ SOBOTY JE STÁLE V ĚTŠÍ ZÁJEM   

 
     Pěkné počasí a  vhodný pozdější termín umožnil všem občanům, chatařům a chalupářům 
ukončit úklid nejen v domácnostech, ale i na zahradách tímto způsoben odložit nepotřebné 
věci. Jinou organizaci bude nutné zabezpečit při sběru šrotu s cílem zamezit jeho krádežím. 
Opět jsme se přesvědčili, že sběrová sobota pohltí značné množství biologicky rozložitelné-
ho odpadu, který končí na skládce a ne na kompostárně, kde je jeho místo.  
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 Proto probíhá anketa mezi občany, 
chataři a chalupáři s cílem získat 
jejich názor na zřízení odděleného 
sběru bioodpadu a ochoty tento 
odpad do kontejnerů dovážet. Pokud 
se Magistrát – odbor ŽP rozhodne 
k realizaci pilotního projektu, budou 
zde v Radíkově umísťovány kon-
tejnery pro řízené odkládání 
bioodpadu. Jelikož jsou určité obavy 
z nedodržování systému /kázně při 
odkládání/, nelze zatím ponechat 
odkládání bez dozoru. Předpokládá 
se, že kontejnery budou mít uza-
mykatelné víko  a  ukládání  bude     
probíhat  za  přítomnosti   pracovníka 

Kontejner na bioodpad je okamžit ě plný a odvoz vázne….        TSMO a.s. v určené dny a hodiny. 
Anketní lístky byly předány odboru životního prostředí Magistrátu, kde vše bude vyhodnoce-
no a s Komisí městské části bude situace dále upřesňována. 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                       /zv/ 
 
3. ROČNÍK  SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 
Soutěžní podmínky: 
Do soutěže se může přihlásit každý občan starší osmnácti let, který je majitelem či uživatelem 
domu nebo bytu (provozovny) ve městě Olomouci. Účastník soutěže bude mít v době vy-
hodnocování soutěže vyzdobenou fasádu případně průčelí domu (okenní parapety ) ži-
vými květinami nebo pnoucími dřevinami. Hodnotit se budou i prostranství před vchodem  
( předzahrádky ) do domu.  Tato výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství!  
Přihláška musí obsahovat: jméno, adresu, v případě domu o více bytových jednotkách přesné 
vymezení, o kterou část domu (okno, balkon, terasu) se jedná. Termín pro podání písemných 
přihlášek je od 2.5.2005 nejpozději do 15.6.2005 na odboru životního prostředí, Horní ná-
městí  1, v podatelně nebo kanceláři odboru životního prostředí ( 3. poschodí Salmova paláce 
nad Mc Donald´s ), kde Vám budou  vydány i samolepky s logem soutěže. K podání přihlášek 
použijte přiložený formulář. Obálku označte heslem „Květinová soutěž“. Vyhodnocení soutě-
že proběhne v letních měsících tohoto roku komisí jmenovanou Radou města Olomouce.  
Vyhlášení a ocenění vítězů soutěže se uskuteční na konci měsíce září 2005. 
 

Pro vítěze jsou připraveny tyto ceny: 
 

1. cena……………………     5. 000 Kč 
2. cena……………………     4. 000 Kč 
3. cena……………………     3. 000 Kč 
4. – 10.   cena……………..      1. 000 Kč 

 
Hodnotit se budou 4 kategorie soutěžících:  
1. výzdoba domů v historickém centru města ( okna, balkony, průčelí ) 
2. výzdoba oken a balkonů bytových domů  a domů v sídlištní zástavbě  
3. výzdoba oken, balkonů, teras a průčelí rodinných domů. 
4. květinová výzdoba a úprava zeleně před vchody do domů – předzahrádky 
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Vítězové jednotlivých kategorií budou finančně odměněni částkou 1. 000,- Kč. Tato cena 
je slučitelná s oceněním v celkovém hodnocení soutěže. 
 
Uvedená výše cen je pouze orientační, soutěžní komise má právo (např. při nerozhod-
ném umístění) ceny přerozdělit s tím, že jejich celková výše, tj. 23. 000 Kč, nesmí být 
překročena. 
 
 
KVALITA TELEVIZNÍHO SIGNÁLU V M ĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC - RADÍKOV  
 
      Na základě četných stížností radíkovských občanů požádala komise městské části č.21 
Olomouc-Radíkov Český telekomunikační úřad s detašovaným pracovištěm v Olomouci o 
prověření kvality televizních signálů a nalezení případných zdrojů rušení. Dne 9.5.2005 se 
dostavil do Radíkova pracovník ČTÚ, který provedl měření u řady obyvatel. Toto měření bu-
de  ještě pokračovat po uzávěrce Zpravodaje v pondělí 23.5.2005. Předběžný závěr je ten, 
že v Radíkově není rušen žádný z televizních programů. Snížená kvalita televizního příjmu 
jak obrazu, tak zvuku je způsobena kopcovitým terénem, který zastiňuje některé vysílače. 
Pracovník ČTÚ doporučuje pozvat na řešení potíží specialisty na televizní antény. Tito spe-
cialisté vám vyhledají nejlepší televizní vysílače pro váš dům a nainstalují příslušné antény 
se zesilovači.  
    
Byli nám doporučeni: 
pan Fryblík, tel.: 585 414 745  nebo  firma Montan Dolany, tel.: 585 396 512 
 
Je nutno si uvědomit, že se stářím anténních systémů, které si občané nechali nainstalovat 
před 15-ti a více lety, dochází vlivem koroze a stárnutí systému ke zhoršování televizního 
signálu. To vše dokáže ověřit pomocí moderních přístrojů odborná firma. Poradí vám zajisté 
i jiní specialisté, které si na trhu seženete.    
                                                                                                                                                              /jb/                                                                                                                                                              

 
Víte, že . . . .  
 .......situace s dodržováním jednoho 
z posledních lidových zvyků, a to „kla-
pačem“ v předvelikonočním období je 
na zhroucení. Účast 3 kluků, z toho 2 
námezdní z jiné vesnice, svědčí o pro-
blémech. Ty jsou buď v neochotě na-
šich dětí něco hezkého pro Radíkov 
udělat, najít si čas, ráno brzy vstávat a 
…….. jak jsem vyzpovídal některé po-
tencionální klapače, příčina jejich ne-
zájmu je i v příliš tvrdé aplikaci prvků 
kapitalizmu v oblasti odměňování 
/přerozdělování vybraného kapitálu/. 
Finanční disproporce byly i v 50-tých 
létech, kdy nás na klapač chodilo až 18 
a výdělek činil pro ty poslední v řadě 
cca 20,-Kč, ale nová v ekonomice drs-
ná doba se asi promítá i do těchto 
vztahů………. 

………..zpožděný jarní úklid posypové-
ho materiálu byl dán také tím, že místní 
zaměstnanec pan Koutný musel na 

příkaz zaměstnavatele brát dovole-
nou……. 

………na hrázi radíkovské vodárenské 
nádrže se dne 24.dubna 2005 usadil 
vodník od toho živého k nerozeznání. 
Jak dosvědčuje nápis je to dílko dětí a 
jejich paní učitelek z Mateřské školy 
Bieblova 7 v Olomouci. Opravdu velmi 
milé a dobrému nápadu je třeba podě-
kovat. Snad se z toho hezkého nápadu, 
který je i symbolem jara, stane tradice. 
Jen by ten vodník potřeboval nějaké 
jméno……. 

……….oprava místních komunikací 
proběhla ve 20. a 21. týdnu, což umítají 
jak cyklisté, tak i místní motoristé. Na 
slalom mezi děrami můžeme snad na 
nějakou dobu všichni zapome-
nout……… 
                                            / zv /
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Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  

 
v květnu  
Jan Smetana, Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Emílie 
Smetanová, Miroslav Vatter, Ing.Miroslav Rešl, Drahomíra 
Uhlířová, Olga Titzová 
v červnu  
Jan Krumpholc, Ludmila Malíková, Ladislav Podlas, Antonie 
Krumpholcová, Zdeňka Smrktová, Jindřich Melcer, Marie Veselá, 
Marie Prudká, Mikuláš Rozsár 
v červenci  
MUDr.Jana Stříbrnská, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová,  
Jindřich Novák, Miloslav Pospíšil  
 
Všem oslavenc ům přejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v dalším živo-
tě.   

 
 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. 
 
 
 /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 
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) :   16.6., 14.7., 11.8., 8. 9., 3.11., 1.12.   
Lahve vybírá pan Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov ! 

4)  Upozorňujeme všechny občany, aby v případě dočasného záboru veřejných pozemků na 
skládky materiálu si vyřídili na Magistrátě povolení. Formuláře i odborná rada jsou 
k dispozici na Detašovaném pracovišti zde v Olomouci-Radíkově. 

/zv/

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

     Koncem března pro náš klub důchodců pořídil Magistrát města 
Olomouce rotoped. Ihned při další schůzce ho se zájmem všichni 
členové KD vyzkoušeli. Z počátku se nám šlapalo těžce, ale 
postupně se zdokonalujeme a všem se líbí i to, že si můžeme 
zacvičit. 6.dubna se uskutečnila vycházka na Posluchov. Bylo 
ještě chladno a přesto se nás 21 členů sešlo. 20.4. oslavili mezi 

námi své narozeniny paní Jaroslava Nádeníčková a 11.5. pan Tomeček. Koncem dubna 
/28.4./  pořádal Magistrát zájezd do Jaroměřic n. Rokytnou, kde jsme zhlédli překrásný zá-
mek a v Třebíči jsme navštívili židovský hřbitov a baziliku sv.Prokopa. Jelikož se kvůli neho-
dě na dálnici zpozdil náš plán, tak jsme Slavkov u Brna museli oželet. Počátkem května jsme 
malým občerstvením oslavili Den matek. 13.května bylo několik našich členů na tanečním 
odpoledni v Dolanech a 18.května jsme na pozvání dolanských seniorů navštívili jejich klub. 
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Povykládali nám, jak oni tráví čas v klubu, organizují různé výlety a zájezdy a prohlédli jsme 
si i jejich kroniku s fotografiemi. Nechybělo ani občerstvení. 19.5. jsme byli  v divadle na 
představení „Divotvorný hrnec“, které se všem moc líbilo. V měsíci červnu máme naplánova-
ný zájezd na Zelenou Horu a na Karlovu Studánku.  Těšíme se i na Vaši návštěvu v Klubu.  

  /ar , jsch/ 
Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  

- Místní členové Sboru dobrovolných hasičů provedli opětovně tradiční sběr šrotu, kte-
rý předcházel jarní kontejnerové sběrové sobotě pořádané TSMO a.s. Bohužel 
v předstihu před místními hasiči na noční směně a ještě ráno před zahájením sběru 
„chytráci“ z jiných lokalit města značné množství šrotu hasičům odvezli, a tak je při-
pravili o část výdělku. SDH se bude muset zamyslet nad jinou organizací sběru. Ob-
čané by měli šrot  ponechat do doby příjezdu místních členů SDH na svém pozemku, 
za svou brankou. O asistenci bude asi požádána i Městská policie. 

- Tradičně se hasiči sešli na místním hřišti za prodejnou, aby 1.května v poledne po-
stavili tradiční májku. Bohužel radost všem místním pokazil neznámý „vtipálek“, který 
o víkendu 14.-15.5. uříznul vrchol májky……….. . Sobě možná udělal radost, ale těm 
ostatním se to moc nelíbí. 

- V sobotu 28.května se uskuteční 1.kolo hasičské soutěže v Olomouci-Chválkovicích, 
kterého se účastní i místní družstvo SDH Olomouc-Radíkov.   

                                                                                                                    /km/  
 
 

Sport  
Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov  kráčí jarní částí ligy 
se střídavými úspěchy. Při pohledu na tabulku, která je pravidelně 
zveřejňována v regionálním tisku /Olomoucký den, Olomoucký večerník/ 
se tým Radíkova objevil dokonce na prvním místě. I v současné době je 
čelo skupiny velmi vyrovnané a dá se konstatovat, že suverén naší 

skupiny neexistuje.  
  Bohužel tým má v současné době zraněnou velikou oporu obrany 

Tomáše Velela. Přejme mužstvu hodně sportovního štěstí v závěru jarní části soutěže.  
 
 

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – RO ČNÍK 2004/2005 
 

DATUM 
UTKÁNÍ 

(jaro)  
DOMÁCÍ HOSTÉ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 

2004 

VÝSLEDEK     
JARO 2005 

29.3. Radíkov Step a Style 1 : 4 0 : 0 
8.4. Radíkov Foerstrova 3  : 0 3 : 0 

16.4. SK Kopeček Radíkov 1 : 1 0 : 3 
22.4. Radíkov Restoma A 2 : 2 1 : 3 
30.4. 1 FC OLMA Radíkov 2 : 0 1 : 0 
6.5. Radíkov Inter Hodolany 6 : 2 4 : 2 

14.5. FC Beermohotam Radíkov 0 : 5 2 : 1 
20.5. Radíkov Veterán Hlubočky 2 : 1 1 : 2 
28.5. Draci Radíkov 1 : 3  
31.5. Radíkov Lípy 3 : 0  
11.6. TJ Křelov A Radíkov 2 : 0  
16.6. Radíkov FC Literpool 1 : 0  
25.6. RK Dachi Radíkov 2 : 2  

 
/mn/  
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INZERCE   
Místní prodejna potravin vás opětovně zve k nákupům. 
Zboží je dostatek, ušetřete si čas za dojížděním za ná-
kupy jinam. 
                                                                  /gr /  

 
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 
 
Nové stránky: www.radikov@radikov.cz   

e-mail:o.lorencova@guick.cz 
                                                                                                                                       
 

/lo/ 
 
 

 
 
POZVÁNKA NA 9.RO ČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE A KÁCENÍ MÁJE  
 
Místní Sbor dobrovolných hasičů po-
řádá v sobotu dne 4. června 2005  
tradiční nohejbalový turnaj za účasti 
16 mužstev z blízkého i vzdáleného 
okolí na hřišti za prodejnou potravin v 
Radíkově.  Presentace mužstev od 
8,00 hod., zahájení turnaje v 8,30 
hod. Finále turnaje  se uskuteční cca 
v 16,30 hod. Vyhlášení vítěze, 
předání cen a slavnostní kácení 
májky se uskuteční v 19,30 hod.  
 
Večer od 20,00 hod. bude na h řišti 
již tradi ční zábava se skupinou 
AFRESCH. Po celý den a večer je 
pořadateli zajištěno bohaté občer-
stvení /kuřecí stehna, makrely, uzený kabanos, vařená žebra, pivo, víno, limo a jiné/. 
     Na nedělní odpoledne 5. června 2005 cca od 12,00 hod.  je připraveno posezení při 
reprodukované hudbě v prostoru hřiště. Pořadatelé zvou nejen všechny místní občany, cha-
taře a chalupáře, ale i jejich přátele k příjemné zábavě. 
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