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

   Sobotní slunné odpoledne 
14.října 2006 se stalo pro 
městskou část Radíkov 
významným dnem. Po téměř  
desetiletém úsilí místní KMČ 
za pochopení vedení města, 
ale i všech zastupitelů  byla 
slavnostně zahájena výstav-
ba kanalizace v hodnotě díla 
70 000 000,- Kč. Moderování 
celého odpoledne se ujal 
primátor města Olomouce 
Ing.Martin Tesařík.                           

Tradicional Olomouc dotvářel pohodové odpoledne ….  

    Symbolického poklepu se chopil zástupce té 
nejmladší generace současně s ředitelem firmy 
HORSTAV spol. s r.o. Ing.Horákem a předsedou KMČ 
Ing.Zvěřinou.  

 

 

 

 

 

 
 Zájem občanů pořadatele překvapil…        
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního města Olomouce pro-
jednaly (výběr): 
dne 20.9.2006 -   109.schůze RMO           

-veřejné zakázky  
-návrh programu 
26. ZMO 
 
Dne 2.10.2006-
110.schůze RMO  
-majetkoprávní 
záležitosti 
-veřejné zakázky 
-plán oprav a inves-
tic SNO a.s. 
-olomoucká kina 

-rozpočtové změny 2006 
-plán investic 2007 
-příprava projektů EU pro nové plánovací 
období 2007-2013 
-audity projektu Phare 2003/II 
-změny JŘ od 10.12.2006 
-Fond rozvoje bydlení (otevření 18.kola) 
 
dne 16.10.2006 – 111.schůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejné zakázky (Chomoutov, hasičská 
zbrojnice, Denisova-Pekařská, komunika-
ce) 
-bytové záležitosti a prodej domů 
-rozpočtové změny 2006 
-projekt rozvoje MHD a informační systém 
MHD v Olomouci-změny 
-Dějiny města Olomouce 
-návrh rozpočtu na rok 2007 
 
dne 7.11.2006 – 1.schůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti, Sluňákov 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2006 
-upravený org.postup přípravy rozpočtu Sm Ol. 
na rok 2007 
-žádost občanů Sv.Kopečka (pozemky) 
-nový podpisový řád Statut. města Olomouc 
-odborné komise RMO 
-petice občanů Neředína 
 
dne 15.11.2006 – 2.schůze RMO 
-veřejné zakázka č.629, námitky 
 

          dne 21.11.2006 – 3.schůze RMO 
          -majetkoprávní záležitosti 

            -veřejné zakázky (Aquapark) 
-rozpočtové změny 2006 

            -vyhláška o poplatku za komunální odpad     
pro r.2007-novela 

            -jmenování rady Radničních listů 
            -kasárna Neředín 
            -petice Chomoutov 
            -projekt „Podpora terénní práce 2007“ 
           -spolupráce s PPP Centrem Topolany 
           -změny na odborech MmOl. 
           -odborné komise RMO 
           -program 2.zasedání RMO 
  
           dne 24.11.2006 – 4.schůze RMO 
           -návrh rozpočtu SmOl. Na rok 2007 
           -veřejné zakázky 
           -Sluňákov-centrum ekologických aktivit   

města Olomouce, zápis u Krajského sou-
du v Ostravě 

 
           dne 29.11.2006 – 5.schůze RMO 
           -veřejná zakázka Kojenecký ústav, most 
 
           dne 5.12.2006 – 6. schůze RMO 
           -program regenerace MPR  
           -majetkoprávní záležitosti 

-bytové záležitosti, prodej domů 
-rozpočtové změny 2006 
-mimořádný audit Azylový dům 
-veletrhy cestovního ruchu 2007 
-petice Farského 
-areál 9.května, úprava schválené kon-
cepce  

 
dne 13.10.2006 26. jednání ZMO 
-rozpočtové změny 2006  
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-závěrečné vyúčtování projektů Phare 
2003/II 
-dotace Povodně 2006-schválení smlouvy 
-delegování zástupce Statutárního města 
Olomouce na valnou hromadu SK Sigma  

 
Upozornění: Podrobné podklady z jednání RMO 
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp.pořízení 
kopie) na informačním centru vedle orloje 
v budově radnice na Horním náměstí nebo na 
internetových stránkách Statutárního města 
Olomouce včetně důvodových zpráv zpracová-
vaných pro zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                              / zv/                   
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Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Říjen 2006 
-jednání s MP na Svatém 
Kopečku (dopravní znače-
ní, zima a parkování) 
-porada s Mgr.Puhačem 

-slavnostní ukončení volebního období, 
setkání předsedů KMČ s primátorem 
-zajišťování revizí u budovy KMČ 
-sběrové soboty 
-urgování opravy poškozeného basketba-
lového koše 
-schválení novoročenky 2007 
-ukončení práce některých členů KMČ 
 
Listopad 2006 
-zprovoznění opravené kotelny v prodejně 
SANA, chybí předání SNO a.s. 
-projednání návrhu na provedení staveb-
ních úprav v I.patře objektu 
-poškození jezevčíka na dětském hřišti, 
zajištění opravy 

-pokles signálu mobilního operátora Voda-
fone v lokalitě Radíkov 
-zajištění vánoční výzdoby 
 
Plán jednání KMČ v roce 2006, 2007      
     15.ledna                     18,00 hod. 
      19.února                   18,00 hod. 
      19.března                  19,00 hod. 
      16.dubna                   19,00 hod. 
      21.května                  20,00 hod. 
      18.června                  20,00 hod. 
      16.července              20,00 hod. 
      20.srpna                    20,00 hod. 
      17.září                       19,00 hod. 
      15.října                     19,00 hod.  
      19.listopadu             18,00 hod. 
      17.prosince              18,00 hod.  
     
            
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je  veře jné.  
       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 /   
 
AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ ZAHÁJENA NEJEN SLAVNOSTNĚ ………. 

 
     S pochopením ředitele firmy 
SSŽ Praha a.s. závod Zlín pana 
Ing. Štafy a ředitele Ing.Horáka 
st. firmy Horstav Olomouc spol. 
s r.o. připravila místní KMČ č.21 
Ol._Radíkov na sobotu 14.10. 
2006 od 14,00 hod. slavnostní 
zahájení výstavby kanalizace 
v Radíkově. Oba dva ředitelé se 
osobně účastnili zahájení této 
pro Radíkov významné akce. 
Dále nás poctili svou návštěvou 
primátor města Olomouce a po-
slanec parlamentu ČR pan 
Ing.Martin Tesařík, zástupce 
generálního projektanta Agro-
projektu Ing. Sáblík, zástupce 

budoucího provozovatele  Středomoravské vodárenské společnosti a.s. pan Spáčil, zástupci 
odboru investic Magistrátu, členové zastupitelstva města Olomouce  a  další vedoucí pra-
covníci firem, kteří budou stavbu realizovat a zástupci místní KMČ Olomouc-Radíkov. Pro 
přítomné hosty, ale i pro občany bylo připraveno malé pohoštění. Pro všechny to bylo pří-
jemné podzimní slunečné odpoledne. Akce byla spojena s ukázkou kanalizačních prvků, 
které se budou na stavbě zabudovávat, k dispozici byla i část dokumentace stavby.  
      Považujeme za nutné připomenout, že investorem akce v hodnotě 70 mil.Kč je Statutární 
město Olomouc.V rámci stavby bude vybudována nová splašková kanalizace  v délce 4 683 
m v profilu DN 300 mm s napojením na ČOV v městské části Lošov, opravena dešťová kana-
lizace v délce 332 m, vybudovány vodovodní řady v délce  449 m a vodovodní přípojka v 
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délce 162 m. Dobudováním inženýrských sítí se cca 350 občanů Radíkova dočká zlepšení 
podmínek bydlení. Celá akce, která bude ukončena v prosinci 2007, je i přínosem v oblasti 
zlepšení životního prostředí v této rekreační oblasti města Olomouce . 
 
    Jak jste si zajisté 
všimli, byla ve 47. týdnu 
zahájena výstavba ka-
nalizace na loukách 
směrem k Požáru. Firma 
Horstav spol. s r.o. zbu-
dovala malé zařízení 
staveniště včetně nez-
bytného panelování ko-
munikací. Proběhly první 
terénní práce, jsou 
položeny první kanali-
zační roury. Při předání 
staveniště bylo rozhod-
nuto, že každou středu 
bude na stavbě kanali-
zace probíhat kontrolní 
den, kde se budou řešit 
 především stavební a  
 technické problémy i         Práce na loukách směrem k Požáru v bahnitém terénu je velmi náročná…  

případné požadavky ze strany KMČ, resp.občanů. Zván je i zástupce místní KMČ. Za odbor 
investic Magistrátu vykonává stavební dozor pan Sonnenwend. Práce budou pokračovat i ze 
strany od Lošova, kde je třeba s ohledem na zarostlý terén údolní nivy nutné provést kácení 
stromů a keřů. Větší nasazení pracovníků a techniky stavebních firem SSŽ závod Zlín a fir-
my Horstav bude ihned z počátku roku, kdy započnou výkopové práce v jednotlivých ulicích 
a to současně jak směrem ke Sv.Kopečku na ul.Na Suchých loukách, tak i směrem 
k pevnůstce ul.Přehradní a do ulice Náprstkova. Pracovat se bude na několika místech sou-
časně tak, aby závazný termín dokončení stavby byl dodržen. Hlavním stavbyvedoucím je 
Ing.Hrabina – tel. 606 233 881. Pro uložení kanalizačních rour bude částečný zábor parko-
viště na ul.Pujmanové s ohledem na navážení materiálu od výrobce kamiony s návěsem.  
     KMČ vás již nyní upozorňuje na skutečnost, že pro obyvatele městské části Radíkov ne-
bude stavba kanalizace vůbec jednoduchou záležitostí. Budou rozkopané vozovky, bude 
hluk od stavebních strojů, prach i bláto, které se zcela určitě dodavatelé budou snažit mini-
malizovat. Čekají nás zajisté určitá dopravní omezení, zúžené vozovky, objížďky a mnohdy 
v těch našich uličkách i stav, že RD bude určitou dobu pro auta nepřístupný. O všem se vás 
budeme snažit informovat nejen v tomto Zpravodaji, ale i na vývěsce KMČ i hlášením míst-
ního rozhlasu. Upozorněním do schránek vás bude informovat i stavbyvedoucí. Součástí 
tohoto Zpravodaje je i rámcový harmonogram stavby. S ohledem na skutečnost, že geo-
logické poměry jsou složité, bude nutno řešit operativně omezení dopravy. Podobně lze 
předpokládat, že bude docházet ke změnám i v čase. Budeme vás vždy informovat i ve vý-
věsce KMČ nebo v prodejně a bude k dispozici i aktuelní harmonogram na detašovaném 
pracovišti.   
     S vidinou skutečnosti, že nás čeká dořešení poslední inženýrské sítě a úpravy povrchů ko-
munikací se na vás s žádostí o pochopení a toleranci obrací nejen místní KMČ, ale i vedení 
firem SSŽ a.s. Praha, závod Zlín a Horstav Olomouc, spol.s r.o.  
      
                                                                                                                                                               /zv/ 
 
PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY, AKCE „BIOODPAD“ 
     I tentokráte využili jak místní občané, tak i chataři a chalupáři nabízených služeb v oblasti 
ekologického odstranění nepotřebných věcí. Je to již několik let, co je tato služba TSMO a.s. 
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nabízena. Místní hasiči se zaměřují na sběr kovového odpadu, který je pro ně vítaným zdro-
jem příjmu pro rozvoj jejich činnosti, např. k nákupům vybavení, ale i zdrojem prostředků pro 
pořádání akcí ve prospěch občanů včetně dětí v Radíkově. 
    Sběrová sobota zabezpečovaná TSMO a.s. umožňuje všem se zcela legálně zbavit nepo-
třebného objemného komunálního odpadu, který nelze uložit do popelnic  a dále nebezpeč-
ného odpadu jako jsou staré baterie, pneumatiky, barvy, elektrospotřebiče apod. Zajisté si 
místní pamatují období, kdy tento odpad končil na černých skládkách v okolních lesích 
v místech bývalých bunkrů nebo zákopů z II.světové války. Jak by asi vypadalo naše okolí 
v nynější době ?  To by veškerý odpad, který je 2x ročně z této městské části odvážen na 
řízenou skládku a nebo k dalšímu zpracování končil někde na okraji lesa za Radíkovem. 
Částečně se to stává i dnes. 
     Bohužel i když se nabízí možnosti odložení odpadu při sběrových sobotách, u bioodpadu 
během celého jara až do podzimu, převládá u některých našich občanů, ale i chatařů a cha-
lupářů pohodlnost. Stačí se podívat  i nyní na okraj lesa, kde se nachází hromádky větví, 
zesečené trávy, shnilého ovoce apod. Argumentace „že to tam všechno shnije“, je jen dokla-
dem svérázného myšlení těchto lidí. Pokud je to tak „výborná věc“, ať si ji ten dotyčný pone-
chá někde v rožku své zahrady, kde to také shnije. Nutno si uvědomit, že i ten les má svého 
majitele. 
     Touto poznámkou se obracíme především na vás méně ukázněné, aby jste se nad svým 
počínáním zamysleli a k řešení problémů „kam s ním“ využívali nabízené služby a neznečiš-
ťovali okolní přírodu…..       
….a  jak dále s bioodpadem?....  počátkem prosince proběhlo jednání na odboru ŽP- 
odd.odpadů za řízení RNDr.Matzenauerové  a za přítomnosti zástupců TSMO a.s., Sluňáko-
va, KMČ Radíkov, Lošov a Sv.Kopeček. Bylo hodnoceno období r.2006 včetně všech nedo-
statků, které se vyskytly, připomínky i odezvy z ankety v Radíkově. Rozpočet města na rok 
2007 schvaluje ZMO v polovině 
prosince, je požádáno i o 
prostředky na rozšíření akce bio-
odpad na rok 2007 do lokality 
Lošov a Sv.Kopeček. Dle 
předběžného ujednání je rozvr-
ženo, že kontejnery budou 
přistavovány v pondělí v Radíko-
vě, ve středu na Sv.Kopečku a 
v pátek v Lošově.  
Kontejnery by měly být otevřeny 
 koncem dubna 2007 a to v době 
cca od 15,00 hod do 18,00 hod. 
s ukončením provozu v listopadu. 
Občané, chataři i chalupáři budou  
podrobně později informováni.   
  
                                                           Pokud nebyla obsluha, dopadlo ukládání bioodpadu takto…….. 
 
                                                                                                                                                     /zv/ 
 
JAK SE VOLILO VE DNECH 20. A 21.ŘÍJNA 2006 V OLOMOUCI - RADÍKOVĚ 
 
Zastupitelstvo statutárního města Olomouc 
Kraj: Olomoucký kraj  
Okres: Olomouc  
Obec: Olomouc  
Obvod: 5  
Okrsek: 86 (Radíkov) 
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Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

242 117 48.35 117 993 

 

Hlasy 
Kandidátní listina 

abs. v % 

1 SPOLEČNĚ PRO OLOMOUC 281 28.30 

2 Česká str.sociálně demokrat. 276 27.79 

3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 155 15.61 

4 Komunistická str.Čech a Moravy 95 9.57 

5 Občanská demokratická strana 78 7.85 

6 Koalice SOS, SNK ED, Z 55 5.54 

7 Strana zelených 49 4.93 

8 NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný) 2 0.20 

9 Moravané 2 0.20 

10 Republikáni Miroslava Sládka 0 0.00 

 
     Ustavující zasedání Zastupitelstva města Olomouce proběhlo v pondělí 30. října v jednacím sále magis-
trátu v Hynaisově ulici. Novým primátorem statutárního města Olomouc na volební období 2006 - 2010 
zvolili zastupitelé 34letého Martina Novotného (ODS), který vystřídal v primátorském křesle po osmi letech 
Martina Tesaříka (ČSSD).  
Během svého jednání zvolili zastupitelé rovněž jedenáctičlennou Radu města Olomouc a to v souladu se 
závěry uzavřené smlouvy o vytvoření většinové koalice pro volební období 2006 - 2010, kterou podepsali v 
pátek 27. října zástupci ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Radu města Olomouce tvoří sedm uvolněných členů a 
čtyři neuvolnění, což znamená, že vedle primátora bude mít město šest náměstků primátora.  
 
RADA MĚSTA OLOMOUC ve volebním období 2006 - 2010:  
Primátor města Olomouce:  

• Martin Novotný, 34 let (ODS)  
s těmito kompetencemi:  
odbor kancelář primátora, odbor koncepce a rozvoje, odbor informatiky, zastupování navenek  

Náměstci primátora města Olomouce:  

• Mgr. Svatopluk Ščudlík, 54 let (ČSSD)  
s těmito kompetencemi:  
odbor dopravy, odbor životního prostředí, odbor vnitřního auditu a kontroly, ZOO, Správa lesů měs-
ta Olomouce  

• Ing. Vladimír Pokorný, 60let (ODS)  
s těmito kompetencemi:  
odbor školství, sport, odbor sociální pomoci, odbor vnějších vztahů a informací, Moravské divadlo 
Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Divadlo hudby Olomouc, Hřbitovy města Olomouce, 
Knihovna města Olomouce  
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• Mgr. Martin Major, 27 let (ODS)  
s těmito kompetencemi:  
odbor investic  

• RNDr. Ladislav Šnevajs, 44 let (KDU-ČSL)  
s těmito kompetencemi:  
projekty Evropské unie, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, podpora rodin, městská památko-
vá rezervace  

• Hana Tesařová, 47 let (ČSSD)  
s těmito kompetencemi:  
majetkoprávní odbor včetně prodeje domů  

• Jiří Martinák, 35 let (ODS)  
s těmito kompetencemi:  
ekonomický odbor, odbor ochrany, Městská policie  

Neuvolnění členové Rady města Olomouce:  

• RNDr. Ivan Kosatík (ODS)  

• Mgr. Marta Vláčilová (ODS)  

• RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. (ODS)  

• MUDr. Michael Fischer (ČSSD)  

Nový primátor pan Martin Novotný poděkoval za 8 roků práce v čele radnice Statutárního města 
Olomouce bývalému primátorovi Ing.Martinu Tesaříkovi 

          Rozepisovat se o složení nového zastupitelstva statutárního města Olomouce i o novém vede-
ní radnice je s ohledem na informace nejen z denního tisku, ale především z Radničních listů zcela 
zbytečné. Pokud jde o práci a složení místní KMČ, bude nové složení řešeno vedením města pravdě-
podobně počátkem roku 2007.     
                                                                                                                                       /zv/ 
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ZÁJEM O MIKULÁŠSKOU  NADÍLKU BYL VELIKÝ 
 
       Místní hasiči tentokráte 
opět nezklamali. Vyměnili 
hasičskou výstroj a specielní 
obleky za převleky bytostí, 
které, k mikulášské nadílce 
patří. Hadice s proudnicemi za 
mikulášskou berlu, řetězy za 
koš s dárky, aby opětovně 
potěšili děti nejen místní, ale i ty 
které si pro nadílku přijeli 
k babičkám a dědečkům do 
Radíkova. Děti netrpělivě 
vyhlížely přes orosená okna 
hostince Mikuláše s dopro-
vodem, který se na dálnici D1 
někde mírně opozdil.Nakonec 

se všichni dočkali a tak mohlo začít rozdávání dárků. Mikuláš po krátké době ztratil hlas a tak 
se role obdarovatele ujal anděl. Básničky střídali písničky a někdy i rozpačitost a slzičky, ale i 
tak brzy zůstal koš prázdný. V závěru proběhla pro děti malá tombola a „Pekelné disco“. 
Hospoda u Martičky byla plná až po strop, židle dokonce chyběly a tak se i postávalo. Přesto 
se nadílka všem líbila a tak Mikuláši  „nashle“  v roce 2007.  A dík všem pořadatelům za pří-
jemné zimní odpoledne.   
                                                                                                                                                             /zv/ 

 
Víte, že . . . .  
 .......dotazníková akce k projektu „Bio-
odpad“ se setkala s příznivým ohlasem 
občanů. Bylo rozdáno celkem 113 líst-
ků, do schránky v prodejně SANA se 
vrátilo celkem 45 lístků. Odboru ŽP 
Magistrátu byly předány na poradě 
5.12., kde se celá akce hodnotila i 
z hlediska nedostatků, které se během 
provozu vyskytly. Předpokládá se rozší-
ření ze strany odboru ŽP Magistrátu a 
TSMO a.s. i na lokalitu Lošov a 
Sv.Kopeček. Je nutno si uvědomit,že 
akce není v žádném případě výdělečná 
a jen náklady na akci v lokalitě Radíkov 
přesáhly v roce 2006 částku 100 000,-
Kč…….. 

……..vandalismus v Radíkově se nám 
opět rozmáhá. Spálený odpadkový koš 
v prostoru pod lípou, do vodárenské 
nádrže vhozená červená nádoba na 
separovaný sběr Tetrapack od prodejny 
potravin SANA, která klesla ke dnu, 
pomalovaná čekárna IDOS, poškozená 
skleněná výplň okna u čekárny, poško-
zený jezevčík na dětském hřišti u pro-
dejny, vybitá okna na RD u zvonice, to 
jsou věci, které nás všechny mrzí. Ne-

buďme lhostejní a pokud někoho vidíte 
volejte prosím Městskou policii….. 

…….. v pátek 3.listopadu při prvním 
sněhu došlo na ul.Na pevnůstce k do-
pravní nehodě při které bylo poškozeno 
oplocení v délce cca 30 m a jen se 
štěstím nedošlo ke zranění občanů, 
kteří se právě pohybovali po komunika-
ci. Dle dotazu KMČ na Policii ČR ve 
Velké Bystřici je pachatel znám……. 

…… u místní KMČ zavládlo zklamání 
z přístupu TSMO a.s. k zimnímu za-
bezpečení. Nádoby na posyp byly při-
děleny jen 4 ks, což je nedostačující. 
Volně uložené hromádky štěrku stejně 
v případě potřeby nikdo pod sněhem 
nenajde, sůl bude vyplavená a vše 
promrzlé. Nákup nádob z prostředků 
KMČ pro omezený limit nelze zabezpe-
čit…….. 

………..ani po 3 měsících jsme se ne-
dočkali opravy poškozeného basketba-
lového koše na hřišti za prodejnou. 
Mnohokráte byl urgován jak odpovědný 
pracovník Magistrátu, tak i TSMO a.s., 
které hřiště spravují. A to je viník po-
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škození prosím znám. Jeden se diví, 
jiný žasne…. 

…………výměnou kotle ústředního to-
pení, který hradila z přidělených pro-
středků místní KMČ se odstranil hava-
rijní stav z uplynulé topné sezóny 
v kotelně na prodejně SANA.  Bohužel 
přes mnohá jednání ze strany KMČ se 
na řešení tohoto stavu nedohodla SNO 
a.s. s provozovatelem prodejny….. 

……….na dětském koutku se objevila 
zcela nová houpačka, která zajisté po-
těší drobotinu nejen naši, ale i děti vý-
letníků, kteří Radíkovem procházejí.  

 

 

 

 

Poškozeného jezevčíka dá KMČ opravit 
k výrobci a to PPP centrum Topolany. A 
tak jezevčík půjde na zimu do tepla 
dílny a bude opraven pro potěšení dětí, 
aby se na jaře 2007 vrátil na své mís-
to.… 

……. při sběrových sobotách byly 
z Radíkova odvezeny i 3 kontejnery 
stavební suti. Dle sdělení odboru ŽP 
MmOl a TSMO a.s.toto nadále není 
možné, neboť povinností občanů 
v případě oprav nebo výstavby RD si  
musí každý zajistit odvezení stavební 
suti na skládku nebo recyklační linku na 
své náklady. Při dalších sběrových so-
botách nebude takto stavební suť přijí-
mána. Tolerovat lze snad jen malé 
množství z drobných oprav…..                                            

  ……. již V.ročník Hubertovy jízdy se 
uskutečnil za poměrně nepříznivého 
zimního počasí na louce Pod bořím 
v sobotu 4.listopadu 2006. Ale i tak byli 
přátelé koní spokojeni. Večer proběhla 
v místním hostinci společenská akce 
přátel koní. Pořadatelem byla opět Stáj 
OMEGA  pod vedením paní Sobotko-
vé……..  

…….. dle informací Olomouckého dne 
byla příčinou rozsáhlého 4 hodinového 
výpadku elektrického proudu dne 
12.12.2006 porucha na napájecím ka-
belu vysokého napětí pro radíkovskou 
televizní věž…… 

                                                   /zv/
Společenská kronika.   

 
Narozeniny oslaví /oslavili /  :  
 
v prosinci: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, 
Anna Střeláková 
v lednu 
Jitka Hanousková, Anna Uhlířová, Marie Šnajdrová, Josef Do-
seděl, Anna Rešlová   
v únoru 
Zdeněk Střelák, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr. Karel Frank  CSc, 
Miluška Sedláčková, Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová, 
Helena Večeřová  
 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším 
životě.   
 Pozn.  : KMČ č.  21 sleduje narozeniny pouze  občanů starších 60 - ti let. Do 
seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců 
nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
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Noví občánci: Blahopřejeme manželům Tomáši a Daniele Řezníčkovým k narození syna Mirečka a 
přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti. 
 
Smuteční oznámení:   

-  Nejbližší příbuzní, hasiči a občané Radíkova  se rozloučili se zesnulým panem Jaroslavem 
Nádeníčkem.       

- Nejbližší příbuzní, přátelé a občané Radíkova se rozloučili se zesnulým panem Milošem Vat-
terem 

/zv/

 
Sdělení občanům: 

1)  Úřední hodiny detašovaného pracoviště 
Magistrátu města Olomouce jsou každé 
pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 585385 
296. Počínaje dnem 15.května 2006 je no-
vým pracovníkem Magistrátu pan David 
KUNDEL. Na pracovišti lze uhradit veškeré 
poplatky, podání jako na podatelně 
Magistrátu, žádosti, formuláře, informace, 

co nejrychlejší přenos otázek z Radíkova  na odborné 
pracoviště Magistrátu. Magistrát předpokládá další rozšíření služeb.    Pan David KUNDEL                                                
Po získání odborné způsobilosti bude obnoveno ověřování dokladů a listin. 
 

2)  Upozorňujeme majitele nemovitostí na plnění povinností spojených s úklidem sně-
hu a případným posypem v zimním období vyplývající z vyhlášky. 

 
3)  KMČ se obrací na všechny řidiče, aby nevhodným parkováním nebránili zimní údržbě 

komunikací a neztěžovali taktéž práci vozidlům TSMO a.s. při odvozu TKO. O spolupráci 
byla taktéž požádána Městská policie.Využívejte k parkování maximálně své pozemky.   

 
 
4)  Informační pracoviště - Klub důchodců Radíkov 

Otvírací doba je stanovena takto:  
Pracoviště Radíkov, Náprstkova 1 : provoz Po/Út/Čt/Pá 13,00-17,00 hod. v Klubu důchodců. Mimo 
to je možno pro členy KD se seznamovat ve středu v den činnosti Klubu důchodců. 
Možné termíny návštěvy sdělí p.Schwarz Josef. V současné době je registrováno 24 členů. 
Kontaktní osoba k provozu informačních pracovišť: Bc. Jakub Pešata/ tel: 588 513 213 

     Ceník 
Registrace:                 100 Kč/6 měsíců 
Přístup na internet:    po registraci zdarma 
Tisk dokumentů :      1 Kč/1 strana A4 ČB   

                Dalším zájemcům se doporučuje se telefonicky objednat v době provozních hodin internetu 
na čísle 58 5358 296 u pana Schwarze. 

 
5)  Místní pobočka městské knihovny Olomouc je pro naše čtenáře otevřena každou stře-

du v době od 15,00-17,00 hod. Vedoucí této knihovny paní Večeřová se těší na vaši ná-
vštěvu. Počet čtenářů vzrostl na 14, z toho 4 děti. Byla provedena obměna knižního fon-
du. Aktuelní seznam knih je zveřejněn na stránkách KMČ a to www.olomoucko.cz/radikov            
Pokud bude zájem i o jiné knihy, lze tyto v krátkém časovém horizontu zajistit. Roční člen-
ský poplatek pro dospělé je 40,-Kč, děti a důchodci 20,-Kč.   

                                                                                                                              /zv, jsch/ 
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Městská policie je tu pro vás: 
 

 
Prodej a používání pyrotechnických předmětů. 

Vyhláška č.174/1992 Sb. Českého báňského úřadu. 
 
(1) Prodávat se mohou jen pyrotechnické předměty, které musí být před 
uvedením do oběhu zařazeny do příslušné třídy nebo podtřídy stupně 
nebezpečnosti podle této vyhlášky. O zařazení rozhodne výrobce a 

příslušnou třídu nebo podtřídu stupně nebezpečnosti vyznačí v návodu k používání a na obalu. 
Tento požadavek musí splňovat i dovážené výrobky. 
Používat se mohou jen v souladu s návodem k používání a to tak, aby nebyla ohrožena bez-
pečnost osob a majetku. 
(2) Pyrotechnické předměty se mohou prodávat jen v původním balení výrobce. 
(3) Pyrotechnické předměty třídy I  a podtřídy T0 mohou být prodávány osobám mladším 18 
let, pokud to není v návodu k používání zakázáno. Charakteristickými pyrotechnickými před-
měty této třídy jsou pyrotechnické hračky, zejména: prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bon-
bony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a 
fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety.  
(4) Pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T1 mohou být prodávány jen osobám starším 
18 let. Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: 
římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní 
barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně. 
(5) Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalo-
vače ohňostrojů,  které je rovněž mohou používat. Při prodeji je prodavač povinen ověřit, zda 
kupující splňuje tuto podmínku. Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou 
zejména: 
malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké 
japonské slunce.  
(6) V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování pyrotechnických 
předmětů. 
(7) Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I a 
podtřídy T0. Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichž zří-
zení se nevyžaduje stavební povolení. 
(8) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se nesmí používat v uzavřených pro-
storách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zaříze-
ní, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích. To neplatí pro pyrotechnic-
ké předměty třídy II a podtřídy T1, používané ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní 
efekty. 
(9) Pro prodej pyrotechnických předmětů platí též zvláštní předpisy.  
 
                                                                                                                Tisková mluvčí: Lenka Prošková        
 
Komentář KMČ: 
Svátky vánoční, konec roku 2006 a zrod nového roku 2007 je zajisté důvodem k oslavám. Buďte 
prosím, ale ohleduplní ke svým starším spoluobčanům,ale i k pejskům, kterým se petardy ve většině 
případů také až tak moc  nezamlouvají a prožívají docela stresové situace. Děkujeme za pochope-
ní…..
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Klub důchodců Radíkov informuje 
   V měsíci říjnu je Mezinárodní den seniorů, který jsme si připo-
menuli malým občerstvením. Také jsme navštívili Moravské 
divadlo v Olomouci a zhlédli operu „Nabucco“ a balet Madame 
Butterfly. Byl to pro všechny nádherný zážitek. 11.10. jsme 
navštívili penzion ve Velké Bystřici a ve dnech 17. a 18.října měli 
zájemci možnost si bezplatně prohlédnout nedalekou ZOO na 

Svatém Kopečku. V měsíci říjnu nás navždy opustili naši členové pánové Miloš Vatter a Ja-
roslav Nádeníček. Téměř všichni senioři se rozloučili s nimi v Olomouckém krematoriu.   

8. listopadu byla v KD 
přednáška o bezpečnosti 
a ochraně seniorů 
spojená s promítáním 
videa. Další týden 16.11. 
jsme se účastnili  setkání 
zástupců olomouckých 
klubů seniorů ve 
Slavoníně spojené s po-
sezením a tancem. Mezi 
přítomné zavítal nový 
náměstek primátora  
RNDr. Ladislav Šnevajs. 
Ještě večer  naši  4 
členové navštívili diva-
delní představení „Šumař 
na střeše“. Ani toto 
podzimní období se 
neobešlo bez oslav 
našich jubilantů. Paní Kubáčková oslavila krásné 75.narozeniny, pan Večeřa 65 roků a paní 
Dosedělová 60. narozeniny. Dne 29.11. přišla do místního KD nabídnout firma TOP KAUF 
z Frýdku Místku hotová sterilovaná jídla ve skle. Akce byla spojena s ochutnávkou nabíze-
ných jídel. Od 1.12. do 10.12. proběhla v Samotiškách vánoční výstavka s možností zakou-
pení ručních prací. Každý, kdo výstavku navštívil obdivoval zručnost samotišských žen. 
V prosinci s námi oslaví své narozeniny paní Pilipová (80) a paní Střeláková (70). 

Vedení KD přeje všem členům KD, ale i občanům hezké vánoce a do nového roku 2007 hodně  zdraví  a 
spokojenosti.                                                                                                         /jsch.ar/                                                                          

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“  
-v sobotu 7.října 2006 se uskutečnila odborná příprava jednotek SDH města Olomouce a 
Prostějova v lokalitě Hamry okres Olomouc. Z místní jednotky se účastnilo 7 členů. Na 
programu nácviku byly záchranné a likvidační práce, evakuace obyvatel, zajištění nouzo-
vého přežití obyvatel, zásahy na nebezpečné a neznámé látky, dekontaminace osob, ob-
sluha elektrozařízení, protipovodňová ochrana, poskytnutí první pomoci, nouzové přežití 
apod. 
-ve stejný den 7.října proběhla v Radíkově podzimní sběrová sobota železného šrotu. Byl 
naplněn jeden vysokostěnný kontejner. Na akci se podílelo dalších 8 členů SDH. Všichni si 
opravdu mákli a tak odměnou jim byl guláš a pivo v místním hostinci U Martičky                          
-v sobotu 14. října 2006 se i hasiči spolu s KMČ podíleli na slavnostním zahájení investiční 
akce „Radíkov-kanalizace.“ Přítomen byl i primátor Ing.Tesařík, který si ani tentokráte neod-
pustil inspekci v místní zbrojnici. Očekával ho pořádek ve všech prostorách hasičské zbrojni-
ce. Líbila se i nově upravená šatna. 
-15.října se zástupce místního SDH Olomouc-Radíkov účastnil slavnostního otevření nové 
hasičské zbrojnice u spřáteleného sboru v Kobylí na jižní Moravě 
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-ještě tentýž den se v odpoledních hodinách  
v prostoru doubku na Dolansku uskutečnil za ve-
likého zájmu místních dětí, dospělých,  ale i 
neznámých příchozích další ročník „Drakyády“. 
Přítomno bylo cca 65 zájemců o létání i diváků. 
Slunečné a mírně větrné podzimní počasí přálo 
všem. V kategorii „smolař“ (ulétl drak) zvítězila 
Karolína Morbitzerová, v kategorii nejkrásnějšího 
vlastnoručně vyrobeného draka zvítězila Michaela 
Richterová a v kategorii výškového letce zvítězil 
Aleš Morbitzer. Po burčáku se jen zaprášilo…… 
-dne 26.října se i místní hasiči účastnili pohřbu 
obětavého a dlouholetého člena SDH bratra pana 
Jaroslava Nádeníčka.  Čestná stráž hasičů byla 
poctou a poděkováním za jeho dlouholetou 
obětavost ve prospěch radíkovských hasičů  
-nabitý podzimní program pokračoval 4.listopadu 
cvičením v Holici v zimních podmínkách. Ranní 
mráz a pozdější sněžení dalo zabrat všem pří-
tomným sborům dobrovolných hasičů na území 
města Olomouce.  Proběhlo čerpání vody, prak-
tická prověrka používání obleků do studené vody (předvedli za náš sbor bratr Hanzlík a Li-
sa). Proběhla také praktická zkouška nové čerpací techniky, kterou sbory obdržely v létě 
2006. 
-v pátek 10. listopadu se uskutečnila výborová schůze 
-ještě o tomtéž víkendu v neděli 12.11. proběhla brigáda v místní zbrojnici 
-řidiči SDH se ve dnech 13.-14.11. účastnili školení řidičů vozidel s právem přednosti jízdy 
-dlouho očekávaný zájezd do sklípku na jižní Moravu se uskutečnil v sobotu 18.listopadu. 
Zájezdu se účastnilo 42 zájemců a bus byl plný. Účastníci si prohlédli novou zbrojnici 
v Kobylí, zastavili se na obědě taktéž v Kobylí a závěr po prohlídce templářských sklepů 
v Čejkovicích patřil posezení ve sklípku. Posezení bylo příjemné. Někteří „účastníci zájezdu“ 
navštívili po návratu do rodného Radíkova ještě probíhající diskotéku v místním hostinci „U 
Martičky“  
-oblíbená a dětmi očekávaná Mikulášská nadílka se uskutečnila v sobotu 2. prosince opět 
v místním hostinci. Mikuláš s andělem za dohlížení čertů rozdali přítomným dětem balíčky 
sladkostí……. 
-na 16.prosince 2006 na 9,30 hod. byla připravena výroční valná hromada SDH Olo-
mouc-Radíkov v místní hospodě U Martičky (podrobnosti v dalším čísle Zpravodaje). 
-z dobře informovaných zdrojů se sděluje, že  v sobotu dne 10.února 2007 se uskuteč-
ní tradiční hasičský ples 

                                                                                                                                                      /km/ 

Sport  
 
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov dokončil podzimní část 
ročníku 2006-2007 na 9. místě tabulky. Problém byla veliká absence hráčů 
spojená se zraněními a zaneprázdněním. Přínosem pro mužstvo byly vý-
kony Aleše Morbitzera a Tomáše Řezníčka, kteří měli opravdu dobrou 
mušku. Zato Aleš Foukal se na podzim hledal, ale věříme, že na jaře 
2007 bude všechno jinak. Zima bude nejen časem odpočinku, ale i 

přípravy na jarní část ligy. Cílem vedení přes zimní přestávku je zajistit alespoň dvě posily.   
       Všem hráčům a jejich rodinám přeji příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 
2007 pevné zdraví, hodně štěstí a to nejen na poli sportovním…… 
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VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2006/2007 
 

DATUM 
UTKÁNÍ 
(podzim) 

DOMÁCÍ HOSTÉ 
VÝSLEDEK 
PODZIM 
2006 

VÝSLEDEK 
JARO 2007 

26.08. SK Kopeček Radíkov 0 : 3  
02.09. Radíkov M-Contakt 5 : 1  
08.09. FC Periol Radíkov 3 : 1  
16.09. Radíkov Veterán Hlubočky  1 : 4  
23.09. A Bystrovany Radíkov 6 : 1  
28.09. Radíkov  Real Lazar 5 : 2  
06.10. Prima Reality   Radíkov 3 : 1  
14.10. Radíkov Step a Style 2 : 4  
21.10. Sokol Horka A Radíkov 4 : 4  
28.10. Radíkov FC Liverpool 3 : 2  
04.11. Dědečci Radíkov 5 : 1  
11.11. Radíkov Pošta 5 : 2  

                                                                                                            
                                                                                                                /mn/                                                

INZERCE 
Vedoucí prodejny se svou kolegyní vás zve 
k předvánočním a silvestrovským nákupům v místní 
prodejně. Základních potravin, laskomin i nápojů jak pro 
děti, tak i dospělé je u nás dostatek. Na vaši návštěvu se 

těší vedoucí prodejny paní Kohoutková se svou kolegyní.  
------------- 
Prodejní doba o svátcích: sobota 23.12. 7,30-11,00 hod, neděle 24.12. 7,30-9,30 hod. , 25.12. a 
26.12. –ZAVŘENO, sobota 30.12. 7,00-11,00 hod., neděle 31.12. a 1.1. - ZAVŘENO   
 
    Personál prodejny Vám všem přeje pohodové svátky vánoční a do nového roku 2007 hodně zdraví 
a spokojenosti.  
                                                                                                                     / zv /                                                                                                 
 
Trochu vánočního vzpomínání, zvyků a kouzel  …  � � � � � � � � � 	 
 � � �  
 � � � �  � � �

 ………… 
          Od rána se vše chystalo na slavnostní večeři a 
na nastávající svátky. Hospodyně vstávaly brzy ráno, 
zadělávaly na chléb a vánočky, připravovaly pec, 
dokončovaly úklid.  
Dobová literatura říká, že ještě většinou s rukama od 
těsta běžely do sadu obejmout stromy.  
Tato pověra měla zaručit dostatek úrody pro příští 
rok. V jiných krajích se na stromy vázalo několik 
stébel slámy či povříslo, samozřejmě s vírou stejného 
účinku. Celý sváteční den se zachovával přísný půst, 
snad jen děti mohly sníst trochu chleba.  
Slepicím se sypalo zrní do obruče nebo kruhu, aby 
nezanášely vajíčka. V tento den se nikomu nic 
nepůjčovalo, aby náhodou zlé síly nemohly učarovat 
kravám a ty nepřestaly dojit. Než se setmělo, muselo 
být vše poklizeno a připraveno ke štědrovečerní 
večeři, k níž se obvykle usedalo, jakmile vyšla první                                     

Vánoční nálada vládne i na Horním náměstí    hvězda. 
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Na stole nechyběla ošatka se všemi obilninami, které se na jaře smísily s ostatním obilím a 
rozsévaly. Byl to jeden ze způsobů, jak na příští rok zajistit dobrou úrodu. Během večeře ne-
směla hospodyně vstávat od stolu, protože by jí slepice ani husy neseděly dobře na vejcích. 
Sešel-li se sudý počet lidí, znamenalo to pro všechny štěstí do budoucna. V tento čas stříleli 

chasníci z pušek, aby odehnali od stavení zlé síly. Pastýř a ponocný obcházeli dům od domu a 
přáli všem šťastné a veselé svátky.  

 
Historie zdobení vánočního stromečku u nás není příliš dlouhá. Traduje se, že první vánoční 

stromeček byl v Čechách kolem 19. stol. Velmi brzy poté začala stromeček strojit česká 
šlechta a v měšťanských rodinách zcela zdomácněl ve 40. letech 19. století. A dnes je součástí 

každé domácnosti.  
Dříve se vánoční stromeček zdobil cukrovím, lidovými výtvory ze dřeva, perníku či pečiva.  

 � 	 
 � 	 � � � �  � � � 	 � � � � � � � � 	 � 	 � � 	 � � � �
  

Většina vánočních zvyků a kouzel má svůj původ v dobách 
pohanských. Je to spojeno s pokusem nahlédnout do 

budoucnosti a z různých znamení vyčíst svůj osud. Je jich 
mnoho od všeobecně známých až po krajové a místní 

speciality.  
Jablečné kouzlo – dvanáct jadérek dáme do misky s vodou. 

Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce 
suchých měsíců (pro zemědělce, chataře a chalupáře).  

Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a 
do každé nasypeme trochu soli. Každá sukénka představuje 
jeden měsíc v roce. Na kterém se sůl do rána rozpustí, v tom 

bude pršet, ve kterém jen zvlhne, ten bude srážkově průměrný, 
a ve kterém většina zůstane, v tom lze čekat sucho.  

 
Každá doba má své a záleží jen na nás jaké ty  Vánoce budou. 
Není potřeba se stresovat tím, co jsme nestihli, jen abychom 

měli pocit, že teď je to ono. Většina z nás dodržuje milé zvyky 
a ani si to neuvědomuje. A kdoví, třeba už naše děti budou mít stres z toho, že nedodržují naše 

zvyky. A tak si tak říkám, pryč se zvyky, ať máme klidné  Vánoce !  
Ale, pár zaručených rad na závěr si neodpustím!  

Slovanský zvyk, jak si zajistit, aby nás po celý příští rok měli všichni rádi.  
Namažeme si na Štědrý den tváře medem.  

Pro vdavekchtivé tu mám dva zaručené způsoby, jak se dostat pod čepec:  
První říká, že je potřeba vyjít na zahradu, kde musí zatřepat bezem a říkat: „Třesu, třesu bez, 

ozvi se mi pes, kde můj milej dnes!“  
Kde se pes ozve, tam se provdáte.  

Druhé je mnohem jednodušší, stačí se zmocnit devíti patek od vánoček a schovat si je. Úspěch 
je zaručen.  

 
Krásné Vánoce !!! 
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