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

 



 

Radíkovský informační zpravodaj 5/2010                                                                                                         2 
 

Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

27.7.2010 - 105. RMO  
-majetkoprávní záleži-      
tosti 
-bytové záležitosti 
-rozpočtové změny 2010 
-veřejné zakázky 
-bezpečnost silničního 
provozu 
-rekonstrukce žst. Olo-
mouc 
-Olomoucký hrad 

-překládací stanice odpadů 
-vánoční trhy 
-změna názvu zastávek 
-pavilon levhartů mandžuských v ZOO Olomouc 
-ekonomické hodnocení I.pol.2010 
 
28.7.2010 – 106. RMO 
-vyhláška o místním poplatku za výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické zařízení 
-návrh programu 28.ZMO 
 
16.8.2010 – 107. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-rozpočtové změny 2010 
-veř. zakázka „Obnova mobiliáře a povrchů Če-
chovy a Bezručovy sady“ 
-tramvajová trať Nové Sady 
-dokončení Rudolfovy aleje v r.2010 
-regulace provozu herních automatů 
-financování DPMO a.s. 
-Droždín – Adamova 
-projekt „Krásná Morava“ 
-dětská hřiště 2010 
-Hřbitovy města Olomouce 
-podpisový řád SmOl 
 
7.9.2010 – 108. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2010  
-elektronizace zadávání veřejných zakázek 
-bytová družstva 
-koncept územního plánu 
-východní tangenta (expertíza) 
-kasárna Neředín a letiště 

-komunitní plánování 
-Dolní náměstí, mobiliář a osvětlení 
-Šantovka TT - smlouva o spolupráci 
-hřbitovy Chválkovice a Holice 
-koncepce zabezpečení činnosti SDH 
-integrovaný systém nakládání s odpady, pod-
zemní kontejnery v MPR 
-kino Metropol, presentace záměru 
 
21.9.2010 – 109. RMO 
-jantarová stezka 
-rozpočtové změny 2010 
-majetkoprávní záležitosti 
-petice „Přesun autobusového nádraží“ 
-projekt „Po stopách Jana Sarkandra“ 
-digitální povodňový plán 
-koncepce činnosti Městské policie(r.2011-2014) 
-Okřídlené kolo, založení o.p.s.  
 
16.8.2010 – 28. ZMO 
-OZV o místním poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj 
-rozpočtové změny 2010 
 
14.9.2010 – 29. ZMO 
-rozpočtové změny 2010  
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-plnění „Strategického plánu“ 
-dodatky zřizovacích listin 
-vodovod Pomoraví, svazek obcí 
-TT Šantovka, smlouva o spolupráci 
-OZV SMOl o místních poplatcích 
-OZV Požární řád 
  
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov    
 
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, 
příp. pořízení kopie) na organizačním oddělení 
MMOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na webo-
vých stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                          /zv/

Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc - Radíkov 
Červenec 2010 (19.7.) 

-došlá a odeslaná pošta 
-problematika hlučnosti, mož-
ná řešení 
-konečný návrh mincí, objed-
nání dohodnutého počtu 
-kontrolní dny stavby, 

problémy kolem únosnosti podloží točny 

-jednání se zhotovitelem ve věci slavnostního 
ukončení stavby jako součást oslav 750 let 
Radíkova 
-zhodnocení akce hasičů „Netradiční požární 
útok 2010“ 
-upřesnění spolupráce s hasiči na oslavách 
750 let 
-setkání s redaktorkou sl. Skácelíkovou z tý-
deníku Olomouc 
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-problematika vandalismu v Radíkově 
-koncept územního plánu Olomouce a zaslání 
vyjádření KMČ 
-problematika práce zaměstnance TSMO a.s. 
 
Srpen 2010 (16.8.)  
-došlá a odeslaná pošta 
-kontrolní dny stavby, zahájení přejímacího 
řízení na dílčích objektech 
-další organizační upřesnění akce 750 
-nutnost zajištění ořezu keřů na ul.  Malinov-
ského a točně MHD 
-projednání a uplatnění požadavků na opravné 
práce v oblasti vodohospodářských staveb 
 
Září 2010 (20.9.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-zhodnocení průběhu oslav 750 let Radíkova a 
poděkování všem, kteří se na organizaci a 
zajištění podíleli (především SDH) 

-sběrové soboty – podzim 2010 
-určeny zásady a součinnost s MP ve věci 
rozšiřujícího se drobného vandalismu  
-prověření ekonomické reálnosti opravy herní-
ho prvku na dětském hřišti 
  
Plán jednání KMČ v roce  2010   
  
18. října 19,00 hod. 
15. listopadu 19,00 hod. 
13. prosince 19,00 hod. 
                               
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v  úvodní  část i  veřejné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce KMČ v  Olomouci - Radíkově a na 
stránkách www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  /zv/                                                                                                                           
 
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, CHATAŘŮM A CHALUPÁŘŮM ! 
       KMČ Radíkov se obrací s laskavou žádostí na rodiče dětí i těch kteří se pohybují po Radíkově ve večerních 
hodinách, aby poučili své děti, aby neničily upravené plochy nově oseté travou. Nejen, že uhrabané plochy a 
oseté plochy byly zdupány, ale navíc došlo k zahrabání zemních reflektorů nahrnutím zeminy. Hrozí přehřátí 
svítidel a jejich zničení. Zábavou se stalo i ničení veřejné zeleně, nemluvě o používání prvků dětského hřiště 
dětmi nad 12 roků. Opravy průběžně zajišťují TSMO a.s., ale přetěžované prvky hřiště jsou stále poškozené. 
Hrozí tímto úrazy menších ratolestí.  Drobný vandalismus bohužel nevytváří ani předpoklady k tomu, aby se 
v Radíkově něco dále budovalo. Děti často riskují své zdraví i ježděním na skateboardu po nových komunikacích 
Ani řidiči z toho nemají určitě příjemný pocit…..  
       Važme si všichni provedených úprav v Radíkově a nebuďme lhostejní k počínání vandalů, kteří nám ničí 
hezké prostředí. Milí rodiče zajímejte se, co vaše děti dělají na obecním majetku, určitě by jste jim to doma na 
své zahradě nedovolili. Běžte se večer přesvědčit co se děje. Projednejte tyto věci se svými ratolestmi. Poznáte 

ty své výtečníky na obrázku ?  
I když byla provedena výsadba nových keřů dochází 
k jejich zcizování. Je to bohužel nešvar, kdy jedni  
chtějí mít potěšení pouze pro sebe na své zahrádce. 
Co k tomu dodat……  
       Na jednání KMČ jsme se v září problematikou 
vandalismu zabývali a věřte, že nám jde o dodržování 
pořádku a eliminaci problémů, které tíží nejen KMČ, 
ale i pořádku milovné občany, kteří se na KMČ stále 
obracejí. Kompetence a časové možnosti KMČ se bez 
spolupráce s Městskou policií neobejdou. Jde 
zejména o dodržování:    
- zákazu volného pobíhání psů a koní a nutnosti 

úklidu po psech a koních jejich majiteli. 
- zákazu jakýkoliv skládek materiálu na veřejném 

prostranství (komunikace, chodníky, zelené 
plochy). Totéž platí i pro rozkopávky. Na vše je nutno mít souhlas a povolení magistrátu. 

- zákazu pojíždění zelených ploch zejména v prostoru hřiště za prodejnou. 
- zákazu nevhodného parkování a vjíždění aut na chodníky. 
- dodržování povolené rychlosti jízdy vozidel. 

 
                                                                                                                                                 /zv/   
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NASTÁVÁ DOBA PODZIMNÍHO ÚKLIDU   
Jako každoročně tak i letos provedou v sobotu dne 9. října 2010 místní hasiči sběr kovového od-
padu. Nepotřebný železný šrot nebo jiné barevné kovy nachystejte v sobotu ráno u branky. Hasiči šrot 
naloží a odvezou. 
Sběrová sobota zajišťovaná TSMO a.s. proběhne o týden později a to v sobotu 16. října 2010 
v době od 8,00 – 13,00 hod a to tentokráte na parkovišti – ul. Pujmanové. Zbavte se nejen ob-
jemného komunálního odpadu, ale i nebezpečného odpadu. Budou přistaveny i kontejnery na biood-
pad. Odpad si každý uloží na místo dle pokynů pracovníků TSMO a.s. Upozorňujeme, že stavební 
odpad se neodebírá. 
Poslední svoz bioodpadu dle sdělení odboru životního prostředí magistrátu proběhne 25. října 
2010. Pokud by byl ještě mimořádný svoz, budete informováni místním rozhlasem a na vývěskách. 
 
                                                                                                                                                 /zv/   
 
OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 750 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O RADÍKOVĚ 
      Akce, která nám připomněla historii, ale která nezapomněla ani na přítomnost městské části Radí-
kov, skončila. Téměř 8 měsíců se KMČ zabývala přípravou oslav, jak po stránce zajištění programu, 
upomínkových předmětů, ale i zakom-
ponování slavnostního ukončení stavby 
„Malinovského – rekonstrukce komu-
nikace a  inženýrských sítí“  do pro-
gramu. Upustili jsme od nějakého 
organizovaného zvaní a dohledávání 
rodáků z pozice KMČ, ale ponechali 
jsme to na občanech, aby si oni přizvali 
své známé a přátele, kteří na rodnou 
obec nezapomněli a rádi se sem při 
různých příležitostech vrací. Za-
bezpečena byla i dostatečná propagace. 
Snad jsme oslovili i nové občany 
Radíkova, kteří si zde v posledním 
období postavili nebo zakoupili rodinný 
dům a nebo jsou jen přáteli a příznivci 
této městské části. Vztah k místu bydliště (a pro některé opravdu novému) je běh na dlouhou trať a 
utváří se roky.  
V přípravě oslav vše limitoval také omezený rozpočet KMČ, ale i tak se podařilo zajistit bohatý pro-
gram. Každý si mohl vybrat. Kdo měl zájem přišel, koho dění a historie až tak nezajímá, prošel jen 
kolem. Také počasí nebylo ideální, ale datum stanovený někdy v lednu 2010 nelze „operativně“ měnit. 
Určitě by vše vyznělo ještě lépe, kdyby nás po celé tři dny doprovázelo sluníčko a teploty odpovídající 

končícímu létu. 
        V pátek 3. září 2010 ve 13:30 hod. 
proběhlo slavnostní předání stavby 
primátorem panem Martinem Novotným (a 
jeho dalšími náměstky) občanům městské 
části Radíkov. Akce se účastnila i řada 
občanů, především seniorů, dále vedení 
zhotovitele stavby firmy Horstav Olomouc 
spol. s r.o., zástupce investora, pro-
jektanta, zástupci médií a další přizvaní 
hosté. Slavnostním aktem přestřižením 
symbolické pásky bylo nám všem předáno 
dílo (páteřní komunikace ul. Mali-
novského)  v hodnotě 32,5 mil. Kč, které 
završilo budování všech inženýrských sítí 
(plyn, vodovod, kanalizace, veřejné 
osvětlení, místní rozhlas). Změnil se 
k lepšímu vzhled Radíkova (nový mobiliář, 

výsadba zeleně, nové chodníky, 35 nových vjezdů k rodinným domům i doplňkové prvky, nové „infor-
mační centrum s posezením“, rekonstrukce 4 zastávek MHD i nasvětlení obou zvonic). Jejich vzhled v 
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podvečerních hodinách jsou podstatnou změnou k lepšímu. Pro všechny přítomné byl firmou Horstav 
Olomouc spol. s r.o. připraven bohatý raut.                
       Vrátíme-li se zpět k tomu, zda se kdysi v samostatné obci Kopeček - Radíkov správně rozhodlo o 
integraci do veliké Olomouce, tak dnes lze konstatovat, že to bylo správné rozhodnutí. Určitě bychom 
jako samostatná obec Radíkov (při své velikosti cca 300 obyvatel) nebyli v té situaci v jaké jsme nyní. 
Vše je odvislé od dlouhodobého postoje vedení města k okrajovým městským částem. Stačí se podí-
vat po blízkém i vzdálenějším okolí po samostatně existujících obcích stejné velikosti a srovnávat.  
        Sobotní program (4.9.) byl zahájen otevřením výstavky  historických dokumentů v místním Klubu 
seniorů, který se po oba dva dny těšil zájmu jak starší, tak  i mladší generace. Po oba dva dny bylo na 
výstavce rušno a řada lidí přišla vícekrát. Zájem byl jak o komentář k dokumentům, tak i o prodej vy-
daných pamětních mincí i o presentaci  o Radíkovu, která běžela na PC.  Děkujeme všem, kteří za-
půjčili historické dokumenty. V prostoru za prodejnou běžely další akce jako ukázka práce Městské 
policie Olomouc, která připravila soutěže pro děti, měření radarem střelby apod., dále zaujali i záchran 
náři Červeného kříže v rámci akce „Pomáháme 
pomáhat“. Pro děti byla připravena i tradiční akce 
„Ahoj Prázdniny“ se soutěžemi o ceny. Zpestřením 
byla tradiční tombola. Se zájmem dětí i dospělých 
bylo sledováno vystoupení skupiny „Šermíři 
z Kunzova“ a členů  Kynologického klubu Velká 

Bystřice. Sobotní program završila zábava 
s rockovou skupinou AFRESH.  

          V neděli (5.9.) pokračovala výstavka histo-
rických dokumentů v Klubu seniorů, pod stanem na 
hřišti byl na celé odpoledne připraven koncert 
„Hanácké dechovky Příkazanka“ se souborem 
mažoretek GINA z Brodku u Přerova. S nedělním 
programem  byli spokojeni především milovníci 
dechovky. Jen ten tanec nějak váznul a nebo měli 
všichni tancechtiví respekt po vystoupení mažore-
tek ??              
           Oslavy skončily, pořadatelům odpadly 
nemalé starosti. A tak závěrem KMČ, která akci 
garantovala děkuje, především místním členům 
SDH za spolupráci, za zajištění bohatého 
občerstvení po oba dva dny. Dík patří i všem, kteří 
pomohli i jinak a hlavně přišli, aby se setkali se svými sousedy, kamarády a nebo si zde i nové souse-
dy a kamarády našli. Snad si jednou všichni na tuto akci vzpomeneme nebo ji bude připomínat mimo-
řádně vydaný Radíkovský informační zpravodaj věnovaný především historii Radíkova nebo pamětní 
mince k výročí 750 let.        
                                                                                                                          /zv/     
BUDE V RADÍKOVĚ ZASE VYPADÁVAT ELEKTŘINA? 
Na tuto otázku se dá jednoduše odpovědět. Pokud se neudělají opatření, tak ano. Při výpadku 
v pondělí 27.9.2010 asi ve 14.30 došlo k pádu totálně shnilého smrku o průměru asi 60 cm na vedení 
vysokého napětí. Stalo se to asi 50 metrů od „Požáru“ v údolí Lošovského potoka. Energetici měli 
problém po silně podmáčené trávě projet terénními auty k místu poruchy. Nechali po sobě hluboké 
koleje a utržené zástěrky kol. Strom nepřetrhl jen dráty, ale zdeformovaly se i konzoly s izolátory na 
sloupu. Co se děje, když vypadne v Radíkově proud? S předsedou komise předně zjistíme, že to není 
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jen v našich domech a pak voláme na poruchovou linku ČEZu. Žel, už to není dispečink v Olomouci, 
ale centrální dispečink pro ČEZ. Dovoláte se na automat, který vás upozorní, že hovor bude nahráván 
a potom následuje proklikávání,  až se vám ozve příjemná slečna, která zpravidla nic neví. Jí nahlásí-
te co se stalo a potom čekáte co se stane. Za nějakou hodinu můžete zase přes automat položit jiné 
slečně dotaz, jak se vyvíjí situace. Ta už něco ví a řekne, jako v našem případě: „Kolem sedmé by to 
mohlo být opravené“. V sedm to posunula na devět a zapnuli „to“ po půlnoci. Druhý den, když na cel-
kem krátkou dobu došlo k dalšímu výpadku, jsem se vypravil po stopách „proudu“. Na Jemelkové 
louce jsem potkal dva montéry ČEZu. Podle jejich sdělení byl průběh opravy asi následující. Po pádu 
stromu na VN byla vypnuta větev na Radíkov, strom rozřezán a na sloup namontovány odpojovače, 
které se dají ovládat jen při vypnutém vedení. Při jejich vypnutém stavu pustili do Radíkova proud 
z větve, která napájí přes Hlubočky „naši“ věž. U „Požáru“ v úterý opravili konzoly na sloupě a natáhli 
dráty. Aby mohli zapnout větev od Lošova na Radíkov, museli vypnout větev přes Hlubočky a to se 
stalo právě v úterý odpoledne. Když jsem si potom prošel celé údolí a prohlédl stromy kolem vedení, 
tak ve mně zatrnulo. Je jich několik, které jsou potenciálními „vypínači“ vedení vysokého napětí. Aby 
se tato hrozba nestala skutečností, pokusíme se jednat s majitelem lesa a ČEZem. Pokud nastane 
problém s elektřinou (třeba i s domovní přípojkou) volejte poruchovou linku ČEZ 840 850 860. 
 
                                                                                                                                                      /jb/ 
POČASÍ  
Červenec 2010 
Průměrná teplota byla 22,0 oC, od 5 - tiletého normálu odchylka 1,9 oC. Nejnižší teplota byla 8.7. ráno 
11,7 oC . Maximální teplota 35,0 oC byla 16.7. Napršelo nám 117 mm, což je 144 % normálu. Nejvíc 
srážek za den bylo 23.7. a to 51 mm. Jasných dnů bylo 6, zatažených 7, srážkových 9, s bouřkou 6, 
letních 9, tropických 10 a s inverzemi 15. 
Extrémní teploty: 2.5.1735 - 0,8 oC, 29.3.1968 + 22,5 oC. Sluníčko na začátku května vycházelo 5:37 a 
zapadalo 20:18, na konci vycházelo o 4:58 a zapadalo 20:58. 
 
Srpen 2010 
Průměrná teplota byla 9,3 oC, od 5 - tiletého normálu odchylka – 1,3 oC. Nejnižší teplota byla 2.8. ráno 
9,8  oC dne 31.8. Maximální teplota 30,0  oC byla 2.8. Napršelo nám 120 mm, což je 230 % normálu. 
Nejvíc srážek za den bylo 6.8. a to 38 mm. Zato v lokalitě Dlouhý lán a Nemilany napršelo přes noc 
180,2 mm a vyvolalo to rozvodnění „potůčku“ Nemilanka. Bylo zasaženo několik desítek domů a způ-
sobeny značné škody. Můžeme být v klidu - vláda nám všem vezme příští rok 100 Kč každý měsíc na 
škody z povodní, tzv. „povodňovou daň“. Jasné dny byly 4, zatažených 6,  srážkových 18,  letních 13, 
tropický 1, s bouřkou 7 a s inverzemi 10. Celkem 7 dní byla výborná viditelnost - nad 50 km.  
Extrémní teploty: minimální byly 1.6. 1977 a to 4,2 oC, maximální 30.6.1950  a to 35,7 oC,. Sluníčko na 
začátku června vycházelo 4:56 a zapadalo 21:00, na konci vycházelo 4:54 a zapadalo 21:13. 
 
                                                                                                                                                      /jb/ 
Víte, že . . . .  
……….se podařilo KMČ cestou stavebního 
úřadu zajistit odstranění havarijního stavu na 
přípojce k RD Sobotkových a to výstavba no-
vého sloupu s ohledem na riziko destrukce 
sousedního RD. Práce zainventuje ČEZ Distri-

buce……. 
……… KMČ 
vy-užila ná-
vštěvy primáto-
ra města Olo-
mouce p. Mar-
tina Novotného 
a dalších  před-
stavitelů města 

k sez-námení 
se zá-měry na 

vybu-dování 
nového dětské-
ho hřiště a 

sportoviště na místě samém…….. 
…………..byla zahájena výstavba rodinných 
domů v prostoru lokality „Pod Bořím“. Jako 
první budou budovány inženýrské sítě (plyn, 
voda, kanalizace dešťová a splašková) a ko-
munikace. Investorem stavby je firma 
TOURIST CENTRUM s.r.o.……… 
………. v rámci dokončení investiční akce ul. 
Malinovského byly naší KMČ cestou investora 
uplatněny k odstranění závady, které se vy-
skytly po skončení akce „kanalizace“. Nepoda-
řilo se prosadit opravu poškozeného povrchu 
vozovky ul. Náprstkova. KMČ bude usilovat o 
provedení opravy v následujícím období….  
……..při návštěvě hejtmana olomouckého 
kraje Ing. Martina Tesaříka, Mgr. Ščudlíka a 
Ing. Rozbořila v rámci oslav 750 let Radíkova 
byla předána zástupcům místního klubu senio-
rů kniha „Dějiny Olomouce 1 a 2……..   
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…… letos i když byl počátek houbařské sezo-
ny nic moc, nakonec jsou houbaři spokojeni. A 

že se na houby nemusí daleko, to dosvědčuje i 
snímek z jedné radíkovské předzahrádky, kde 
se objevily václavky na starším pařezu. Stačilo 
na to deset minut a bylo nasbíráno na dobrý 
houbový guláš…..        
………. taktéž snahou KMČ bylo v rámci zlep-
šení vzhledu městské části Radíkov něco udě-
lat s opravou zvonice církve československé 
husitské. Úvodní kontakt s farností zabezpečila 
KMČ, dále jednal s farností sponzor. Byla pro-
vedena oprava zdiva p. M. Řezníčkem za cca 
11 000,- Kč., kterou hradila farnost a dále se 

podařilo zajistit výrobu nových vstupních dveří 
ve výši cca 35 000,- Kč, kterou hradí sponzor 
Ing.Odstrčil. KMČ bude usilovat o to, aby se 
postupně zabezpečila sponzorsky i oprava 
střechy, neboť prostředky KMČ dle kritérií ne-
lze vkládat do majetku, který není ve stavu 
města…..  
………KMČ řeší možnou opravu herního prvku 
(jezevčíka) na dětském hřišti u zvonice. Pokud 
bude reálná a finančně únosná jeho oprava, 
pak KMČ objedná renovaci z  finančních pro-
středků r. 2011….. 
……..pokud jde ještě o stavbu ul. Malinovské-
ho, bude v první polovině října 2010 provedena 
výsadba vzrostlejších stromů včetně náhrady 
bývalé Masarykovy lípy, ošetření pařezů proti 
obrůstání po vykácených stromech a povinnos-
tí firmy je i provedení první seče trávy na nově 
osetých plochách…… 
…... sháníme podklady o studni v dolní části 
lokality „Býčí louka“, která je dnes na soukro-
mém pozemku. Osobně si vzpomínám, když 
hasiči studnu čistili. Jakákoliv historie, fotogra-
fie je vítána. Informace předejte 
p.Zvěřinovi……   
 
                                       /z v /  

                                                                                                                                                                                                        
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
                                                                           
Říjen : Jan Změlík Ing., Josef Uhlíř 
Listopad: Jitka Dosedělová, Anna Bednářová, Marie Eichlerová, Marie Krumpholcová, Věra Kubáč-
ková, Františka Prášilová    

 
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, 
Jarmila Odstrčilová, Jarmila Polesová, Anna Střeláková 
 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických 
podkladů nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o 
nových občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany 
osobních údajů a platné legislativy Magistrát komisím městských částí v této 
oblasti informace  neposkytuje.  Tímto se omlouváme těm, na které jsme 
nechtěně „zapomněli“ ať už při narozeninách nebo při narození dítěte….       
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 
seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.  
 
Blahopřejeme:  
- Novomanželům Janovi a Denise Bednářovým a novomanželům Pav-
lovi a Pavle (rozené Zatloukalové) Šimečkovým. Na společné cestě 
životem přejeme jen krásné chvíle. 
- Manželům Tomášovi a Denise Faltýnkovým k narození syna Štěpána 

a přejeme pevné zdraví a rodičům jen samé radosti z přírůstku do rodiny. 
 
Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, přátelé a občané Radíkova se rozloučili se zesnulou paní Drahomírou Uhlí-
řovou. 

/z v /  
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Sdělení občanům, chatařům a chalupářům: 

                                                                                                                
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 – 17,00 
hod. Tel. 585385 296.                                                                                                                                                                                                                                                                          
1)  Pracoviště je obsluhováno panem Martinem Tichým. Je 

možnost ověřování dokumentů /rodné a oddací listy, 
smlouvy apod./. Využijte této příležitosti a ušetřete si 

cestu na pracoviště Magistrátu.  
2)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 

     Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  
Po 13:00 - 17:00 
Út 8:00 -12:00 / 13:00 -17:00 
Čt 13:00 - 17:00 
Pá 13:00 - 17:00 

3) ČEZ Distribuce oznamuje všem odběratelům el. energie v lokalitě Radíkov, že z důvodů opra-
vy místní trafostanice bude dne 21.10.2010 v době od 8:00 – 11:00 hod. přerušena dodávka 
el. energie. 

4) Volby ve 27 volebních obvodech do třetiny Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí jsou 
vyhlášeny na 15. a 16. října 2010. Případné II. kolo voleb do Senátu by pak mělo proběhnout ve 
dnech 22. a 23. října 2010. 

5) Dne 12.11.2010 bude v Radíkově provádět kominík kontroly a čištění komínů na tuhá paliva i 
plyn. Zájemci o provedení kominických prací nahlaste se v místní prodejně HRUŠKA. Dbejte na 
požární bezpečnost svých nemovitostí. 

6) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    
      Delší podzimní večery jsou opět zde, práce na zahradách pomalu končí  a tak bude zajisté i více 

času vypůjčit si nějakou hezkou knihu a nechat se unášet dějem….  Místní knihovna je tu pro vás 
každou středu.Již předem se můžete podívat na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, 
které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny 
města Olomouce.  

/zv/                                                                                         

Městská policie je tu pro vás:   
 
Jelikož se v Radíkově často diskutuje,  kdo může vjet za dopravní značku B11, tak jsme 
se zeptali odborníků z Městské policie: 
 
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 
ze dne 10. ledna 2001, 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích ( č.30/2001 Sb.) říká: 
 

 
 
 
"Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" (č. B 11), kdy 
motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní 
pohonnou jednotkou a trolejbus, 
 

 
 
 

 
 
Dodatková tabulka 
Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY" omezuje 
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platnost značky, pod kterou je umístěna, na  
1)vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby 
pro oblast za značkou,  
2)na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a 
3) na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž;  
pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ 
OBSLUHY". ( tzn., že  Dopravní obsluha je taxativně vymezena zákonem !) 
řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tram-
vaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, 
provozovatel vozidla je vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozo-
vání vozidla vlastním jménem                                                      

                                                                          Mgr. Magda Václavíková                                                                                              
                                                          Tisková mluvčí  

                                                                            Městská policie Olomouc 
                                                                        mluvci@mp-olomouc.cz  

                                                                                          Tel.: +420 585 209 561 
                                                                                        

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
       Činnost klubu seniorů jsme zahájili po „prázdninách“ 8. září malým 
pohoštěním. Další týden jsme využili hezkého počasí a jeli jsme 
autobusem do Tršic. Zde jsme si prohlédli na náměstí velikou beto-
novou žábu (žábu mají v Tršicích v místním erbu) a také muzeum, kde 
uchovávají hanácké kroje a vše co potřebovali naši předkové v běžném 
životě – nářadí nezbytné pro práci v zemědělství (pluhy, kosy, cepy, 
žebřiňák, fukar a jiné podobné věci) a původní zařízení domácností 

(truhly, kolovrátky, máselnice, nádobí) apod. V klubu oslavila 70-té narozeniny paní Marie Melcerová. 
Magistrát města Olomouce, sociální odbor pořádal pro nás zájezd do Javorníku a Jeseníku. Cestou 
jsme se zastavili v Žulové, kde mají zajímavý kostel postavený na místě středověkého hradu. 
V Javorníku jsme navštívili zámek „Jánský vrch“, který je pojmenovaný podle kaple v zámku zasvěce-
né sv.Janu Křtiteli. V Jeseníku byl čas na prohlídku lázní, malou procházku a občerstvení. Na koncertě 
paní Simonové, Richarda Adama a Josefa Zímy jsme se prostřednictvím jejich písniček přenesli do 
dob našeho mládí a s chutí jsme si s nimi zanotovali.   

                                                                                                                                         /fp,ar/ 

„Co jste hasiči, co jste dělali (spolupracovali s KMČ na oslavách 750 let 
Radíkova, byli na prázdninovém setkání hasičů a městské policie u radnice, 
navštívili jsme kamarády v Rusovcích na Slovensku, účastnili jsme se cvičení 
na letišti v Neředíně a v Droždíně, hráli kopanou aj.  …. 

 21.8.2010 – Návštěva na Slovensku – Rusovce 2010. V sobotu 21. srpna 2010 vyjeli naši    
bratři hasiči, vyslanci sboru, jmenovitě místostarosta  Pavel Hudec, velitel zásahové jednotky 
Čestmír Prudký a pokladník Petr Bernard na hasičskou soutěž konanou na Slovensku v městské 
části Bratislavy a to v Rusovcích. Za dvě a půl hodinky, s menší přestávkou  na jídlo a zakufrová-

ním v Bratislavě, jsme stanuli 
před hasičskou zbrojnicí 
v Rusovcích.  

„Tady už chybí jenom pionýři 
s červenými šátky kolem krku“, 
podotkl Pavel a při pohledu na 
krásné dobové uniformy sou-
těžících družstev jsme se šli za 
naše auto převléknout  do svých 
vyžehlených mundurů. Vyleštěné 
boty, kalhoty a bílá košile ozdobe-
ná kravatou se zlatou sponou 
z nás vytvořily během okamžiku 
chlapce k nakousnutí. Čepicí „bri-
gadýrkou“ jsme přikryli někteří 
bujnou kštici a vyrazili k pre-
zentaci. To bylo slávy a jásotu, 
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když jsme se objevili ve futrech vstupních dveří hasičské zbrojnice v Rusovcích. Nejprve jsme 
vyhledali a pozdravili starostu místního sboru Viktora Chaláse a předali vzácné dary . Staro-
režná, tvarůžky a zasklené tablo vytvořené z fotografií zachycujících některé scenérie urput-
ného zápolení jejich „súťažného družstva“ při naší netradiční soutěži v Radíkově jim udělaly 
ohromnou radost. A aby oficialit nebylo dost, byli jsme představeni starostovi této městské 
části, kde jsme byli pohoštěni sklenicí šampaňského a bohatě zdobenými chlebíčky. No prostě 
paráda. 

Taktovka kapelníka a první tóny slavnostního pochodu byl povel všem zúčastněným 
družstvům, aby se daly do pohybu. Čekal nás pochod v čele slavnostního průvodu Rusovcemi 

hned za kapelou a vlajkonoši. Po chvíli 
pořadového poskakování a úsměvů do 
digitálních kamer jsme stanuli na krásném 
sportovní „kolbišti“ uprostřed nádherné 
zámecké zahrady. Nedaleký dobový zámek 
ve stylu tudorovské architektury umocňoval 
prožitek tohoto nevšedního zážitku. Bylo to 
jak v pohádce. Po odeznění slovenské hymny 
a požehnání celé soutěži místním farářem byl 
dán pokyn k rozchodu a početí sportovního 
zápolení. Ještě musím podotknout, a to jsem 
ještě nenapsal, že se soutěží s historickou 
technikou podobnou jako mají naši bratři 
z Olomouce - Droždína, a to s koňkou !! 

Dozvěděli jsme se také, že při vzniku celé soutěže směli závodit jen borci starší 50-ti let!? Na 
startu stojí sedmnáctičlenné družstvo,protože minimálně deset jich musí běžet k mašině!!! 
Celkem závodilo dvanáct družstev. Pohostinnost místních i přítomných hasičů z okolních obcí 
nebrala konce. Všichni si s námi chtěli připít, pozdravit a pozvat na jejich hasičskou soutěž, 
ale to bychom v příštím roce jezdili jenom po Slovensku.                                                                                                                    

 Harmonikář, z řad domorodých hasičů, zmáčkl měch a zámeckou  zahradou se řinul 
společný zpěv všech přítomných. Písničky z dob minulých pomohly zapomenout na veškeré 
mezinárodní  roztržky a politické tahanice a daly prostor vyzdvihnout vřelé mezilidské vztahy a 
semknout skupinky těchto prostých a  skvělých lidí. Maďar, Rakušák, Slovák nebo Čech byl 
v tu chvíli zpívající HASIČ.  
        Loučení bylo smutné, ale nic se nedalo dělat, museli jsme ujíždět k domovu. K zadní brá-
ně zámecké zahrady nás vyprovodil zástupce starosty sboru a  melodie známé písničky „Co 
jste hasiči, co jste dělali………?“  No prostě krása.                              

 31. srpna 2010 - Prázdninové setkání s hasiči a městskou policií na Horním náměstí. 
Celé toto setkání jednotek dobrovolných hasičů zřízených Magistrátem města Olomouce bylo 
naplánováno na poslední prázdninový den. 
31.8.2010. Pod velením velitele Hanáckého 
okrsku bratrem Spáčilem byly všechny 
jednotky nastoupeny před radnicí, kde je 
nejprve přivítal náměstek primátora Bc. 
Martiňák a následně i primátor města 
Olomouce, pan Novotný.  V úvodu byl ještě 
představen senátor prof. Jan Hálek a velitel 
ZSHOl kraje mjr. Karlec Miroslav. Podporu 
ve sportovním zápolení vyslovil i vedoucí 
odboru ochrany MmOl Ing.Zapletal Radek.  
Za jednotku SDH Olomouc-Radíkov byli pří-
tomni bratři :  Prudký Čestmír - velitel ZJ, 
Hanzlík Ivo - velitel ZD, Kovačík Jaroslav, 
Lisa Miloslav, Langer Vladislav, Řezníček 
Tomáš, Titz Michal a Sobotka Jan. 
Po rozlosování pořadí účinkování jednotlivých družstev při požárním útoku mohl začít hlavní 
program prázdninového setkání. První se vrhlo do pomyslného boje s ohněm družstvo 
z Topolan. Naši borci si vylosovali „šestku“ a tak mohli ladit formu v pohodě  u stánku s pivem 
MORITZ, které se v rámci celé akce podávalo ZADARMO! Byla sice veliká zima, pršelo, ale 
pivo se pilo jako v nejparnější letní den. Možná i proto neměli naši sportovci žádný problém 
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s proskakováním bariéry s oknem a výsledný čas 33,43 setin vteřiny stačil na pěkné páté mís-
to. Pořadí výsledků umístění soutěžících družstev nikoho nepřekvapilo. První cenu, sud piva, 
získalo družstvo z Olomouce - Chválkovic, druhou cenu, savice, vybojovalo družstvo 
z Olomouce - Holice a třetí cenu, sadu hadic, pěkným sportovním výkonem obdrželo družstvo 
 z Olomouce - Černovíra. Na ukončení setkání, a také něco pro diváky zkoušené vrtochy po-
časí, vytvořili hasiči z Olomouce - Černovíra pomocí vody a pěnidla bílou pěnu k potěšení 
hlavně dětí. Ty pobíhaly po náměstí během okamžiku jako malí „sněhuláci“. 
Při slavnostním nástupu došlo k předání výše zmíněných cen a rozloučení s představiteli měs-
ta. Poslední pochvalná slova k našim sportovním výkonům pronesli všichni přítomní s přáním 
šťastného návratu domů. My poslechli a přislíbili účast na příštích setkáních jednotek dobro-
volných hasičů města Olomouce. Po uklizení části Horního náměstí od zábran a přístřešků pro 
diváky jsme schovali i svoje soutěžní nářadí do auta a ujížděli k domovu. 

 21.8.  tradiční měření v kopané na Horním hřišti   ŽENATÍ – SVOBODNÍ 10 : 9  
 3. - 5. září 2010 Oslavy 750 let Radíkova 
 7. září 2010 – Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Olomoucké-

ho kraje se účastnila i zásahová jednotka SDH Olomouc – Radíkov 

 25. září 2010 - námětové cvičení okrsku - po 19. hodině se rozezvučela siréna v Droždíně - 
jak reagovali naši se určitě dozvíte ze zápisu velitele zásahu I.Hanzlíka na stránkách SDH 

 pátek 1.10.2010 – schůze zásahové jednotky a vedení SDH – svolal velitel Č. Prudký spo-
lečně se starostou M.Nemravou  

 neděle 3.10.2010 - DRAKIÁDA s BURČÁKOVÝM KOŠTEM  - proběhla úspěšně. Přišlo hod-
ně dětí i dospělých, nakloněno bylo i příjemné podzimní počasí s dostatečným větrem. Oce-
nění pro děti zajistili hasiči, dospělí měli za regulační poplatek 30,- Kč k dispozici burčák 

 sobota 9.10.2010 - sběr starého železa  

 sobota 23.10.2010 - zájezd na jižní Moravu - přípravy vrcholí  - sledujte náš web ! 
Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 

www.sdh-radikov.estranky.cz                                                                                                   
/km, čp,zv/ 

Sport 
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   

           Nastartoval nový ročník ligy. Úvodní zápasy co se týče výsledků se moc 
nevyvedly. Družstvo včetně manažera věří, že se výkony a výsledky stabilizují, a 

v kolektivu zavládne pohoda a střelecké úspěchy navazující na  jarní část ligy. 
Novým hráčem mužstva se stal Babčák Pavel.    

  
  VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2010/2011 (podzim) 

DATUM 
UTKÁNÍ 
(podzim) 

DOMÁCÍ HOSTÉ 
VÝSLEDEK 

PODZIM 
2010 

VÝSLEDEK 
JARO 2011 

26.08. Věznice Olomouc Radíkov 3 : 2  
05.09. Radíkov  FC Literpool 1 : 5  
10.09. Pergola Radíkov 3 : 2   
19.09. Radíkov Rio de Blatec 2 : 7  
26.09. SK DORESPO Lošov Radíkov 3 : 1  
03.10. Radíkov AMG Daskabát 3 : 0  
10.10. Veteráni Hlubočky Radíkov   
17.10. Radíkov Adam Leasing   
24.10. Restoma Radíkov   
31.10. Radíkov Zákl.Hnoyland   
05.11. PS Beton Radíkov   
13.11. SK Kopeček Radíkov   
21.11. Radíkov Modos Olomouc   

 
                                                                                                                                     /mn/       
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Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům 
 
Léto skončilo, skončila oprava komunikací a tak bohužel 
ubylo i „klientů“ místní prodejny. Přesto je naše prodejna 
kvalitně zásobena zbožím počínaje potravinářským a 
drogerií konče. Každý týden  nové letáky propagují zboží 
ve slevě a tak lze i něco ušetřit. Vedoucí prodejny vás 
spolu s personálem zve k nákupům.  

                                                                                                                                               /zv/     
 
  
 
        
 
 
 
 
 
 

 
     Děti se o práci záchranářů                          Měření rychlosti Městskou 
     zajímaly….                                policií bylo pro děti atraktivní.. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Také hejtman Olomouckého kraje Ing.Tesařík zavítal v sobotu na oslavy do Radíkova… 

 

Byla příležitost posedět s přáteli a kamarády……                               Někdo hledal  kamarády z mládí….. 
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