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

                                
      
 

 

 
 

Nahoře: Jednání slavnostní schůze 
 
Vpravo:  Primátor p. M. Novotný předává ocenění 

veliteli zásahové jednotky Č. Prudkému 
 
Dole: Primátor  spolu s autorkou představuje 

slavnostní prapor SDH Olomouc - Radíkov 

 
 

Vpravo: Vystoupení mladých radíkovských hasičů mělo 
po oba dva dny mezi přítomnými veliký úspěch.  
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
17.7.2012 - 52. RMO  
-majetkoprávní záleži-
tosti 
-prodej domů 
-veřejná zakázka „Vo-
jenský hřbitov Černo-
vír,  obnova zeleně“ 
-rozpočtové změny 
2012 
-bytové záležitosti 
-vyhodnocení spolu-

práce s exekutorskými úřady 
-obytná zóna Povel 
-zvláštní užívání komunikací 
-kanalizace letiště 
-celková oprava lesní cesty Horecká, II. etapa 
-dokrytí nákladů pro Olomoucká kina s.r.o. za 
rok 2011 
-svátky světla – prázdniny s Philipsem 
-petice Čajkovského, petice Zikova 
-organizační řád Magistrátu města Olomouce a 
Městské policie Olomouc 
 
1.8.2012 – 53. RMO 
-ulice 28. října – rekonstrukce 
-společně do školy – ZŠ tř. Spojenců 
-státní integrační program v oblasti bydlení 
azylantů v r. 2012 
 
7.8.2012 – 54. RMO 
-veřejná zakázka č. 12043 - námitky  
 
13.8.2012– 55.RMO 
-veřejná zakázka č. 12043 – revokace námitky  
 
14.8.2012 – 56.RMO 
-záměr pronajmout pozemek kú. Radíkov u 
Olomouce p.č. 284 (72 m2) 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2012 
-veřejná zakázka „Palackého – odbočovací 
pruh“ 
-bytové záležitosti 
-střednědobý rozpočtový výhled na r. 2013 – 
2015 a model financování  
-Bezručovy sady – Jihoslovanská památník 
-petice – Horní Hejčínská 
-vyjímky z počtu dětí a žáků pro školní rok 
2012/2013 
-periodické hodnocení práce ředitelů škol 
-odmítnutí nabytí nemovitého majetku nepatr-
né hodnoty z dědického řízení 
-poskytnutí dotací Statutárnímu městu Olo-
mouc (SFDI) 
-zpráva o plnění koncepce zabezpečení jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů statutárního 

města Olomouce. Zastavení projektu hasičské 
zbrojnice Chválkovice 
-příspěvek Olomouckého krajského úřadu na 
činnost SDH města 
-žádost o schválení zahraniční cesty pro jed-
notky SDH Droždín a Holice 
 
20.8.2012 – 57. RMO 
-veřejná zakázka č. 11107 – poskytnutí úvěru 
od KB ve výši 370 mil. Kč na roky 2012 – 2014  
-projekt „Pořízení stroje pro úklid komunikací 
v Olomouci“ 
 
30.8.2012 – 58. RMO 
-veřejná zakázka č. 12043 – námitky II 
 
4.9.2012 – 59. RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2012  
-organizační postup přípravy rozpočtu Statu-
tárního města Olomouce na r. 2013  
-střednědobý rozpočtový výhled SMOl na roky 
2013 – 2015, úvěr od EIB ve výši 500 mil. Kč 
-studie domova seniorů v lokalitě „Tabulový 
vrch“ 
-řeka Bystřice-lávka pro pěší na ul. Kaštanová 
-zahraniční služební cesta Rakousko 
-harmonogram veřejného bruslení 2012 – 2013  
-Lidl – dětské hřiště 
-obnova vozového parku tramvají 
-zahraniční cesta do Švédska a Dánska 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňo-
vány  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radí-
kov    
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahléd-
nutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddě-
lení MmOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na 
webových stránkách Statutárního města Olo-
mouce včetně důvodových zpráv zpracováva-
ných pro zastupitele před jednáním ZMO. 
 

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

 
Srpen 2012 (20.8.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-další devastace místní če-
kárny MHD, podání žádosti o 
opravu na TSMO a.s. do ter-
mínu oslav 120 let místního 

SDH 
-zamítnutí požadavku KMČ na umístění od-
padkových košů na psí exkrementy na ul. Pře-
hradní 
-kontakt Policie ČR na KMČ 
-rozhodnutí KMČ o prioritách v oblasti investic 
v MČ Radíkov při uplatňování požadavků do 
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rozpočtu města na rok 2013 (rekonstrukce 
objektu Náprstkova 1 - projekt) 
-nutno předložit návrhy na opravné práce 
v segmentu údržby komunikací v oblasti vodo-
právních úprav 
-informace o přípravě oslav na fortu Radíkov 
ve dnech 1.- 2.9.2012 
-výskyt lokalit s usychajícími stromy v okolí 
Radíkova 
-informace o místním šetření ve věci změn 
v dopravním značení 
-řešení problematiky hlučnosti při kulturních 
akcích na volném prostranství (hřiště za pro-
dejnou) 
-provizorní řešení (zajištění havarijního stavu)  
 RD na ul. Malinovského 
 
Září 2012 ( 10.9.) 
-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 08/2012 
-došlá a odeslaná pošta 
-pilotní projekt v třídění odpadů (plasty) 
-opětovné poškození nové výmalby, její oprava 
-nabídka kominíka na provedení kominických a 
revizních prací 

-termín sběrové soboty až 10.11.2012, 
předcházet bude sběr šrotu 13.10.2012 
-hodnocení oslav 120 let SDH Olomouc – 
Radíkov, akce úspěšná líbila se, bohatý 
kulturní program 
-příprava vydání „Radíkovského informačního 
zpravodaje č.5/2012“ 
  
Plán jednání KMČ v roce  2012    
15. října 19,00 hod. 
19. listopadu 19,00 hod. 
17. prosince 19,00 hod. 
 

Poznámka: Termín může být operativně 
změněn z důvodu zaneprázdnění členů v 
daném termínu.  Jednání je v úvodní části 
veřejné. 
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve 
vývěsní skříňce naproti zastávky MHD nástup  
v  Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      
                                                                            
                                                                                  /zv/

 
OPĚT PROBĚHNOU PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY. 

      I v letošním roce se uskuteční podzim-
ní sběr kovového odpadu, který zajistí 
členové místního SDH Olomouc – Radí-
kov. Akce proběhne v sobotu 13. října 
2012 v době od 9,00 – 12,00 hod. Hasiči 
žádají občany, chataře a chalupáře, aby 
kovový odpad dali k brance až těsně před 
svozem šrotu. Těžší předměty pomohou 
hasiči vynést z domu. 
      Tradiční podzimní sběrová sobota, 
kterou zajišťují TSMO a.s. proběhne letos 
v nezvykle pozdní dobu a to až 10. listo-
padu 2012. Kontejnery budou opětovně 
přistaveny na parkoviště za točnou auto-
busů v době od 8,00 – 13,00 hod. Občané, 
chataři a chalupáři tak mají možnost se 
legálně zbavit nepotřebných věcí ze svých 
zahrad a rodinných domů chat a chalup.  

Stavební odpad, nebezpečný odpad v podobě zbytků barev, ředidel apod. lze podle pokynů přítom-
ných pracovníků TSMO a.s. odložit do speciálního kontejneru. Bude přistaven i kontejner na objemný 
bioodpad a objemnější elektrospotřebiče. 
Poslední svoz komunálního odpadu z chatových oblastí bude proveden 29.10.2012. Po tpmto 
datu odpad na určené místo již neodkládejte. Vše ponechte na sběrovou sobotu 10.11.2012. 
Svoz BIO odpadu bude do konce listopadu probíhat v pravidelných 14 - ti denních intervalech. V 
současné době kolega Mgr. Swaczyna jedná s Technickými službami o termínech svozu v zimním 
období (1 x měsíčně). Podrobné informace vyjdou také v říjnových Radničních listech. 

                                                                                                                                                                                         /zv/                                                                                                                                                              
POČASÍ   
 Červenec 2012 
Průměrná teplota byla 21 oC, od víceletého normálu odchylka 0,7 oC. Nejnižší teplota byla 13.7. ráno 
9,9 oC. Maximální teplota 34,0 oC byla 3.7. Napršelo nám 66 mm, což je asi 75 % normálu. Nejvíc 
srážek za den bylo 1.7. a to 17 mm. Jasné dny byly 4, zatažených 4, srážkových 22 a s bouřkou 9. 
Letních bylo 5, tropických 9. Teplotně byl červenec nad normálem, zasloužilo se o to šest tropických 
dnů na začátku a potom několik dní na konci měsíce. Hned 1.7. se přehnala silná bouřka, která nám 
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zde nechala 17 mm srážek, naštěstí beze škod. Ale kousek od nás 
v Senici na Hané přinesla do vsi vrstvu bahna z polí. Až do 4.7. 
pokračovaly lokální záplavy v Čechách. Za jediný večer napočítali 
meteorologové 36 000 blesků na území ČR. Přes vysoký počet 
srážkových dní bylo srážek málo.  
Extrémní teploty: maximální 37,6 oC 7.7.1957, 36,1 oC 4.7.1957. Mi-
nimální 7,9 oC 26.7.1958.  Sluníčko na začátku července vycházelo 
4:55 hod. a zapadalo 21:12, na konci vycházelo 5:28 a zapadalo 
20:43 hod. 
 
Srpen 2012 
Průměrná teplota byla 20,8 oC, od víceletého normálu minimální od-
chylka. Nejnižší teplota byla 12.8. ráno 10,3 oC. Maximální teplota 
35,9 oC byla 20.8. Letních dnů bylo 11, tropických 7. Napršelo nám 64 
mm, což je v normálu. Nejvíc srážek za den bylo 6.8. a to 37 mm. 
Jasných dnů bylo 22, zatažených 5, srážkových 3, s bouřkou 3. Let-
ních bylo 10, tropických 7. Se silným větrem 1. Teplotně byl srpen 
mírně nad normálem.  
Také na začátku srpna (6.8.) nás postihla série bouřek při nichž napr-
šelo 37 mm. Po polovině srpna přišla vlna tropických veder. 
V Čechách padl absolutní rekord o hodnotě 40,4 oC! 
Extrémní teploty: maximální 35,0 oC 1.8.1927, 33,2 oC 3.8.1943. Mi-
nimální 7,1 oC 7.8.1967.  Sluníčko na začátku srpna vycházelo 5:30 
hod. a zapadalo 20:42, na konci vycházelo 6:14 a zapadalo 19:45 
hod. 
                                                                                                 /jb/                                                    
 
BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ, DODRŽUJME PLATNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA 
   Léto skončilo a tak je třeba se trochu ohlédnout zpět. Teplé podvečery vedly nejen občany, ale i 
chataře a chalupáře k četným večerním posezením v kruhu kamarádů i sousedů nejen na terasách, 
ale i u rozdělaného ohně nebo u grilu. Někteří tyto aktivity pojali po svém a večer za teplé noci na 
rozdělaný oheň nahodili vše, co jen trochu hoří, ale o to více zapáchá. Stalo se tak na ul. Přehradní 
dne 4.8., kdy dým z ohniště (za téměř bezvětří) obtěžoval v blízkém okolí značným zápachem a nutil 
sousedy mít i v tropickou noc  zavřená okna. Jiní docela často kouřovými signály oznamují svůj příjezd 
na chatu nebo chalupu tím, že zapálí v lokálních topidlech vše, co se tam za určitou dobu nashromáž-
dilo z odpadků, a bohužel z toho zavání i plasty… 

        Obdobné počínání, 
které se opakuje několi-
kráte do roka se odehrává 
na ulici Na Suchých lou-
kách. Za idylického bezvětří  
má hustý dým (nikoliv 
z bramborové natě) mož-
nost stékat údolím Do-
lanského potoka a 
pokračovat údolím 
Lošovského potoka dále na 
MČ Lošov. Tomuto kouři 
jsou vystaveni pak i místní 
občané v obytné zóně.  Jak 
situace vypadaly dokladuje 
připojené foto z 28.8.2012. 
Snímek z „Dolanska“ byl 

zaslán na odbor ŽP Magistrátu a na MP. Blíží se nezadržitelně i topná sezona a mnozí z nás budou 
v přechodném období topit pevnými palivy. Tam je nutno si uvědomit, že roztápění kotlů a uvedení na 
provozní teplotu je doprovázeno i zvýšenou produkcí kouře do doby uvedení na provozní teplotu top-
ného media.  
    Všem připomínáme, že pokud je třeba využít veřejné prostranství, byť i na krátkodobou skládku 
věcí či materiálu je, nutno požádat o zábor zelených ploch odbor ŽP Magistrátu, v případě využití části 
komunikace nebo parkoviště je třeba požádat odbor stavební odd. státní správy na úseku pozemních 
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komunikací. Podrobnosti sdělí odpovědní pracovníci magistrátu. Souhlasy jsou vydávány ve správním 
řízení ve lhůtách v souladu se zákonem. 
    Výsadba zeleně zcela určitě dotváří prostředí v lokalitě našeho bydlení. KMČ upozorňuje na to, že 
svévolnou výsadbu jakékoliv zeleně na pozemku města nelze provádět bez souhlasu a projednání 
s odborem ŽP. Jedním z důvodů je existence inženýrských sítí i mimo komunikace (kabely nn, věřej-
ného osvětlení, telefonní kabely O2, plyn, kanalizace apod. Dalším problémem je i blízká výsadba 
stromů a keřů na pozemku města a to na hranici se zpevněnou plochou komunikace a následné za-
sahování a zužování profilu komunikace. 
     Pokud jde o problematiku odpadů i zde je co napravovat. Ono sypání odpadů na pozemky jiného 
vlastníka nebo vození bioodpadu tzv. do lesa (např. na konci ulice Zedníkova), kde to sice shnije, ale 
kráse prostředí kolem nás to nepřidá (to už je jen o aroganci vybraných jedinců). Město vytváří velmi 
dobré podmínky pro nakládání s odpady, ale chce to i aktivitu a kontakt s magistrátem ze strany cha-
taře či chalupáře a zajistit si potřebné nádoby např. na bioodpad.    
    Přispějte i vy k hezkému prostředí v Radíkově a okolí.           
                                                                                                                                                 /zv/ 
 
OSLAVY 120 LET VZNIKU MÍSTNÍHO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
V OLOMOUCI – RADÍKOVĚ SE VYDAŘILY. 
        V sobotu a neděli 1. a 2. září 2012  hasiči SDH Olomouc – Radíkov  oslavili 120 let od založení 

sboru.  
Program dvoudenních oslav byl již dlouho pře-
dem připravován. Po rozhodnutí výboru SDH, že 
i naši radíkovští hasiči budou mít prapor, se 
uskutečnila sbírka, na kterou přispěli místní ob-
čané, chataři i chalupáři, ale i představitelé měs-
ta Olomouce a olomouckého kraje. Ukázali se i 
sponzoři. 
    Oslavy začaly v sobotu v 10 hodin zábavně 
soutěžním programem pro děti, kterého se i přes 
chladnější počasí účastnilo 26 chlapců a dívek. 
Různé soutěže i s hasičskou tematikou pobavily 
a na závěr obdržely drobné ceny. SDH Olomouc 
– Lošov přistavil na hřišti moderní hasičské vozi-

dlo plně vybavené pro nejnáročnější zásahy.   
    Ve 13 hodin byla zahájena slavnostní schůze 
místního SDH za přítomnosti primátora p. Martina 
Novotného, náměstkyně primátora Mgr. Evy Ma-
chové, vedoucího odboru ochrany Ing. Jana Lan-
gera, zástupců Krajského hasičského záchranné-
ho sboru, zástupců Hanáckého okrsku, delegátů 
SDH spadající do Hanáckého okrsku, zástupců 
sborů, se kterými místní SDH udržuje hlubší přá-
telské vztahy. Po zahájení slavnostní schůze byly 
předneseny zprávy o činnosti, vyzdvižena činnost 
mladých hasičů pod vedením p. Langerové a p. 

Snášelové. Družstvo mladých hasičů vystoupilo 
s velice pěkným, roztomilým programem, který se 
všem líbil. Z rukou primátora a autorky praporu 
převzal starosta SDH pan Miroslav Nemrava nový 
prapor SDH Olomouc – Radíkov, který svou krásou 
a provedením všechny hodně překvapil. Program 
odpolední slavnostní schůze byl zakončen diskusí, 
zdravicemi a slavnostním obědem. Odpoledne pro 
přítomné zástupce SDH okolních sborů radíkovští 
hasiči připravili soutěž v nehasičských disciplínách, 
pro děti pak oblíbenou pěnu. Ve dvou vystoupeních 
se představila skupina historického šermu 
SARRAS, večer pak i s ohňovou show. Závěr 
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sobotního večera patřil již tradiční zábavě se sku-
pinou AFRESH.    Druhý den nejen k poslechu, 
ale i tanci vyhrávala dechová hudba Příkazanka. 
Program navštívil i hejtman olomouckého kraje 
pan Ing. Martin Tesařík a na nový prapor připnul 
„hejtmanskou stuhu“. Hasičské slavnosti navštívili 
v neděli i zástupci obce Radíkov u Hranic a to 
starosta obce a starostka místního SDH.  
Odpolední zábavu oživilo i vystoupení mažoretek 
z domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích. 

Uskutečnila se i neformální beseda vedení SDH a 
KMČ s hejtmanem. Akce byla doprovázena 
výstavkou kreseb dětí s hasičskou tematikou. 
    Oslavy proběhly za příjemného počasí, za hoj-
né účasti jak místních, tak i hostů. Do dalšího 
období mnoho zdaru a úspěchů v další práci i pro 
občany městské části Radíkov přeje i redakce 
našeho zpravodaje. 
Oslavy z pohledu vedoucích týmu Mladých 
radíkovských hasičů. A co dál ?   
       Dne 1. a 2. září 2012, v rámci oslav 120. 
výročí založení SDH Radíkov vystoupili mladí hasiči s krátkým kulturním programem. Nacvičené vy-

stoupení děti i přes počáteční trému, oba dny zvládly a 
byly odměněny velkým potleskem. Také výtvarná soutěž s 
hasičskou tématikou dopadla pro naše mladé hasiče 
úspěšně.  První oficiální schůzku po prázdninách jsme 
zahájili úklidem okolí hřiště a přehrady a zakončili jsme ji 
soutěží v běhu na 100 m. V mladší kategorii vyhrála 
Veronika Morbitzerová, v kategorii starších Simona 
Dvořáková. Na následujících schůzkách se budeme učit 
novým dovednostem, které patří k Závodu požárnické 
všestrannosti: topografické značky, určování azimutu, 
uzlování, střelba ze vzduchovky, požární ochrana, 
zdravověda a uzlování. Mezi učením budeme pořádat 
sběr starého papíru. První sběr proběhl 27. 9. 2012.  

Papír bychom chtěli sbírat celoročně a o dalších termínech budeme průběžně informovat.  
31.10.2012 se pobavíme při Halloweenském lampionovém průvodu v maskách, který začne v 17,00 
hodin u hasičské zbrojnice a skončí také  u zbrojnice, kde nás bude čekat horký punč pro dospělé a 
pro děti malé občerstvení. Srdečně zveme všechny Radíkováky.  

 
!! Děkujeme rodině Dvořákové za peněžní dar pro Mladé radíkovské hasiče !! 

- Klárka Langerová a Zuzka Snášelová 
----------------------------- 

       Jménem všech hasičů děkujeme všem obča-
nům, chatařům i chalupářům za aktivní účast během 
dětského dopoledne a především nedělního odpo-
ledne, které se vydařilo tak, že kapela nechtěla ani 
odejet. Jako organizátoři jsme byli potěšeni vysokou 
účastí spoluobčanů Radíkova a chatařů. I přes to, že 
nebylo počasí ideální a zisk se díky nákladům za 
hudby a ohňovou show nepodařilo dosáhnout, byli 
jsme nadmíru spokojeni. Bavil se celý Radíkov, což 
byl náš hlavní cíl oslav.  
                                               
                                              Druhá strana praporu SDH 
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Sbírka na slavnostní prapor a pamětní medaile – vyúčtování  
Příjem                    36.500,- Kč  
Výdaje                 - 38.705,- Kč (Slavnostní prapor   30.000,- Kč, pamětní medaile 8.705,- Kč)  

 
Děkujeme všem spoluobčanům a ostatním dárcům za finanční příspěvek ! 

Za SDH Olomouc – Radíkov starosta p. Miroslav Nemrava a pokladník p. Petr Bernard. 
 
OSLAVA 140. VÝROČÍ NÁVŠTĚVY CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA NA FORTU 
RADÍKOV 

         Oslavy se konaly ve dnech 1. a 
2.9.2012. Fort Radíkov byl otevřen od 9 do 
18 hodin a mimo standardní prohlídky 
v sobotu proběhla akce  geocachingu „Mega 
Moravia 2012“. V 15:45 zaujala posluchače 
přednáška olomouckého historika Michaela 
Viktoříka na téma „Pevnost Olomouc“. Po 
oba dny byl v provozu malý jarmark a výstava 
zaměřená na „francjosefofskou“ dobu. Byly 
k vidění originály mincí a bankovek, poštovní 
známky, korespondenční lístky, medaile jak 
vojenské, tak civilní, pamětní odznaky, 
pohlednice a další drobné předměty. Pro 
skutečné milovníky fortů bylo připraveno 
překvapení v podobě premiérové prezentace 
vzácného dokumentu s originálními podpisy 
důstojnického sboru olomouckého 
pevnostního vojska, vše ze sbírek známého 

olomouckého sběratele Josefa Moši. Jako suvenýr si mohli návštěvníci koupit pamětní medaili  na 
které  je portrét císaře Františka Josefa I. a na rubu olomoucká orlice, kterou Marie Terezie „polepšila“ 
o prsní štítek s iniciálami FMT a řetězem kolem krku. Současně zde vystavovala svoje výtvarná díla 
Aneta Krylová. Přesto, že trpí těžkou formou dětské mozkové obrny, používá enkaustiku  (malování 
horkým voskem) a výsledky jsou skutečně fascinující. Ke svému koníčku autorka říká: „Svými obrázky 
chci rozdávat energii a dávat radost druhým.“  Premiéru měla závodní trať v suchém příkopu o délce 
750 m.  
       Vyvrcholením oslav byla návštěva samotného císaře Františka Josefa I., který začal svoji in-
spekční cestu na Sv. Kopečku v neděli 2.9.2012 návštěvou baziliky minor, potom se zastavil u „curi-
bunda“ - kramáře Jana Řeháka, kde jej přivítali hanáci v krojích. Zde uvedl do provozu informační 
centrum nově vzniklé Hanácké republiky. Po císařském obědě v restauraci U Macků se spolu 
s vojenským doprovodem přesunul 
v kočáře po staré vojenské cestě na fort 
v Radíkově, kde jej ve 13 hodin přivítala 
posádka fortu čestnou salvou. Císař si 
prohlédl fort a potom sledoval manévry, 
které prokázaly bojeschopnost posádky 
proti útoku Prusů. Podle dokumentů, které 
objevil Michael Viktořík ve vojenském 
archívu ve Vídni, byl císař spokojen 
s průběhem budování fortu, o čemž 
informoval dopisem ženijní ředitelství 
v Olomouci. V dalších dokumentech se 
mimo jíné píše, že obyvatelstvo Radíkova a 
okolních vesnic si opakovaně stěžovalo na 
značný hluk z neustálé dělostřelby. Malá 
perlička na závěr - císaře si zahrál náš 
občan a člen Moravského divadla 
v Olomouci pan Václav Bahník, za což mu tímto organizátoři děkují.  
Více informací na: www.pevnost-radikov.cz,  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381900902-udalosti-v-
regionech-vikend/obsah/216811-oslavy-fortu-v-radikove/ 
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/na-sv-kopecek-prijel-cisar-frantisek-josef-podivejte-se-20120902.html 
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http://olomoucky.denik.cz/galerie/cisar-frantisek-josef-i-na-sv-kopecku.html?mm=3979498 
                                                                                                                       /jb/ 
Víte, že . . . .  
…… cílem radikálního snížení hladiny místní 
vodárenské nádrže bylo i propláchnutí odtoko-
vých cest a odplavení sedimentů… 
……. po téměř desítce let dosloužily sedáky na 
lavičkách u přehrady. Prohnilý sedák prasknul, 
KMČ požádala TSMO a.s. o provedení opravy. 
Práce byly bleskově realizovány během 3 dnů, 
za což děkujeme TSMO a.s……. 
……..letos se již 2x hledaly v Radíkově ztrace-
né želvy, které majitelé neuhlídali….  
……..prokopnuté tři výplně na okně čekárny 
byly opět siláckým kouskem vandalů. Bohužel 
každá oprava něco stojí, zaplatily to z rozpočtu 
TSMO a.s.(KMČ děkuje za pochopení), ale 
jsou to peníze z rozpočtu města, které mohou 
scházet jinde. I drobnosti se sčítají a v takové 
aglomeraci jako je Olomouc, jde už o nemalé 
částky….. 
…….. počátkem září byla ukončena anketa 
k třídění odpadů, která bude podkladem pro 
další strategii v oblasti nakládání s odpady. 
Akce proběhla v MČ Radíkov i v MČ Topolany. 
Bohužel anketa zasahovala do doby prázdnin, 
příliš dlouhý termín na vyplnění a „obsáhlost“ 
dotazníku, to se dle našeho názoru odrazilo i 
v počtu odevzdaných formulářů. Rozdáno jich 

bylo cca 120 ks, vrátilo se jich do krabice 
v prodejně cca 60 ks. Uvidíme, jak dopadne 
vyhodnocení…… 
……. na základě dotazů byl kontaktován komi-
ník, který nabízí své služby. Podrobnosti na-
jdete ve složce v prodejně. Je tam i příslušná 
legislativa a ceník prací. Jde o obchodní kon-
takt občan-kominík. Lze si vyhledat i jiné doda-
vatele…… 
…….. Hanácký mushers club pořádá závody 
psích spřežení a to ve dnech 3.-4.11.2012 v 
katastru Radíkov (start i cíl u chaty „Pod věží“) 
-Svatý Kopeček u Olomouce. Trať závodu 
nebude zasahovat do obydlených částí vesni-
ce, bude vedena po stávajících polních a les-
ních cestách. Start I.kola bude v sobotu ve 
13.30 hod. plánované ukončení 17.30 hod. 
Start II. kola v neděli v 9.30 hod. ukončení ve 
12.00 hod. V průběhu akce je přísný zákaz 
volného pobíhání psů, závod se koná za dodr-
žení řádu na ochranu zvířat, řádu sportu psích 
spřežení a veterinárních podmínek stanove-
ných KVS v Olomouci. Pořadatelé se těší na 
vaši návštěvu…… 
                                                            /zv/

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
 
Říjen: Jan Změlík Ing. 
 
Listopad: Vladimír Svrchokryl, Jitka Dosedělová, Anna Bednářová, 
Marie Eichlerová, Marie Krumpholcová, Věra Kubáčková, Františka 
Prášilová  
 
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Jarmila  Odstrčilová,  
Jarmila Nemravová  
                    
 Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkla-
dů nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových obča-
nech, kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné 
legislativy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace   neposkytu-
je.  Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“,  ať už při naro-
zeninách nebo při narození dítěte….       
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dal-
ším 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.  
 
Smuteční oznámení:  Blízcí příbuzní, občané Radíkova, přátelé a kamarádi se rozloučili s místním 
rodákem panem Josefem Uhlířem. Čest jeho památce..   
 
Blahopřání: Blahopřejeme manželům Ivetě a Petru Štenclovým k narození dcery Klárky. Taktéž bla-
hopřejeme manželům Dagmar  a Janu Preisovým k narození dcery Alžběty. Oběma rodinám přejeme 
s novým přírůstkem do rodiny jen samé radosti.   
                                                                                                                                                                                                /zv/ 
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Sdělení občanům:                                                                                                                 
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce upravuje svůj provozní režim takto: 

 
Úředním dnem je vždy středa 
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 
Provádí se ověřování listin.  
1)  Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Ra-

díkov (kapacita – 2 počítače) 
 Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  
Pouze:   St   13:00 – 17:00 hod. 

 
2)  Místní knihovna (vedoucí  p. Večeřová)    

            Podzim s knihou. Co je nového, se můžete podívat na webové stránky 
http://www.kmol.cz/radikov, které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově nebo 
v knižním fondu Knihovny města Olomouce.   

 
3)  Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně, 

BIOODPAD – PÁTEK v liché týdny v určeném období. 
                                                                                                                                                                                        /zv/                         

 
Klub seniorů Radíkov informuje…. 

  
    Po letošní dovolené jsme se opět začali scházet k pravidelným stře-
dečním akcím. Léto zdaleka neskončilo, a tak se vše muselo přizpůso-
bit třeba i chlazením zmrzlinou. Začátkem září jsme shlédli výstavu 
150 let SOKOLA v Olomouci. V dalším období jsme navštívili  koncert 
našeho úspěšného houslového virtuosa mistra Václava Hudečka 
v bazilice na Sv. Kopečku. Rovněž jsme měli pěkné oslavy jubilantů. 
Popřáli jsme pevné zdraví našemu nejstaršímu členu panu Vojtěchu 

Šubrtovi. Též se nám líbila pěkná 
vycházka do Dolan a také opékání buřtů v 
soukromé zahradě v Samotiškách, kde 
jsme tradičně vítáni. Jsou to príma akce, 
na které se všichni těšíme. 
   
 S přibývajícím podzimem budeme proklá-
dat tradiční středeční posezení kulturou – 
jako divadlo, koncerty a také navštěvovat 
kulturní akce v nedaleké Arše na Svatém 
Kopečku. Ale o tom zase budeme infor-
movat příště.  
Hezký nastávající podzimní čas přeje 
všem občanům  Radíkova vedení Klubu 
seniorů.                          

                                                                                                                                                        
/fp/                                                

„Sociální služby pro seniory Olomouc“ 
Zikova č.618/14, 77010 OLOMOUC, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj nabízí starším a potřeb-
ným občanům služby v těchto zařízeních: 

- Centrum denních služeb – vedoucí služby Mgr.Wittková – tel. 724 873 077 
- Chráněné bydlení – vedoucí služby – pí. Koupilová – tel. 606 094 502 
- Pečovatelská služba – vedoucí služby – PhDr. Buchtová – tel. 606 094 501 
- Email: olomouc@sluzbyproseniory.cz  

Letáky s podrobným popisem poskytovaných služeb a cenami jsou k dispozici v Klubu seniorů u p. 
Prášilové. 
 
 

                                                                          
/zv/   
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Městská policie je tu pro vás:   
                                         

„Obytná zóna?“ - jaká z toho pramení práva a povinnosti 
       Ze zvažovaného označení ulice Na Pevnůstce dopravní značkou  „Obytná 
zóna“, by dle zákona o provozu na pozemních komunikacích vyplývaly násle-
dující práva, ale také povinnosti: 
 
Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou 
"Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".  
 

 
 
                                   IP 26a                                                            IP 26b 
 

- chodci zde smějí užívat pozemní komunikaci v celé její šířce 
- jsou zde dovoleny hry dětí na pozemní komunikaci 
- řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/hod., přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chod-

cům, které nesmí ohrozit a v případě nutnosti musí vozidlo zastavit 
- chodci i hrající si děti naopak musí vozidlům jízdu umožnit 
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště 
- v obytné zóně může obec za účelem organizování dopravy v obecně závazné vyhlášce obce 

vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky, které nelze užít 
ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy. 

  
Magda Václavíková   

  tiskový mluvčí     
   Městská policie Olomouc 

   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 
   tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814 

                                                                                                         mluvci@mp-olomouc.cz                                                                                                
www.mp-olomouc.cz 

 
                                                                                                                                                                   /zv/ 

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (uspořádali oslavy 120 let SDH Ol. – Radíkov, 
ověřovali svoji odbornost na soutěžích i ukázkách, sportovali a také jsme 
byli na dovolené se svými rodinami).  
 

• 21.7. 2012 tradiční fotbalové derby ŽENATÍ : SVOBODNÍ  (7 : 9)  proběhlo na Horním 
hřišti - svobodní konečně  po dlouhé době získali post vítěze. Více ve fotogalerii:   
ivos85.rajce.idnes.cz/Derby_Zenati_vs._Svobodni_2012 

 

• 24.7.2012  Cvičení na řece Bečvě v Přerově (stavba protipovodňových opatření) více:  
www:olomoucky.denik.cz/z-regionu/pytle-s-piskem-nebo-water-gate-aneb-test-
protipovodnovych-zabran-v-prerove-20120-93jd.html a dále 

http://olomouc.idnes.cz/test-prenosnych-hrazi-na-rece-becve-d6p-/olomouc-
zpravy.aspx?c=A120725_1808199_olomouc-zpravy_stk      naši hasiči ve fotogalerii. 
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• 28.7.2012 účast na Soutěži o pohár starosty Kobylí a celková spokojenost soutěžního družstva z před-
vedeného výkonu. Vylepšení osobního rekordu na téměř "neuvěřitelný" čas 26.21 s a navíc s naší starou 
"Máňou" . 

 

• 4.8. 2012 turnaj v malé kopané v Droždíně - vyhráli naši borci a získali putovní pohár  ! gratulujeme ... 
 

• 2. - 5.8.2012 - naši členové s dětmi opět vyrazili na vodu s raftem, cílovou destinací bylo Slovensko a 
řeka  Čierny Váh, viděli nejen krásnou krajinu, ale i jak to vypadá když „Nad Tatrou sa blýská, hromy 
divo bijů "....všichni se ve zdraví vrátili a těší se na další společná dobrodružství. 

 

• 4.9.2012 - setkání jednotek SDH na olomouckém náměstí, naši se neztratili a vrátili se domů. 
 Krátký zápis z pravidelné akce, kde máme možnost před občany Olomouce ukázat naši dovednost. 
Opět jsme byli skromní a nechali ostatní,  „aby nás porazili. "Kdo má dobré sebevědomí nemusí se 
předvádět jako býk na jarmarku " a tak osmé místo jen potvrdilo, že i po velkých oslavách umíme vyra-
zit a zničit požár.  

 

• 14.9.2012 - schůze ke zhodnocení oslav a návrhu programu do konce roku – svolal starosta. 
 

• 30.9.2012 -  Drakyáda na tradičním místě v tradiční čas. Snad bude letos foukat. Podrobnosti na plaká-
tech.  Zábava pro děti i dospělé 

 

• 24.11.2012  – Tradiční zájezd SDH tentokráte na sever Moravy (Ostravsko). Jak se dělá pivo a trochu 
historie. Jako vždy podrobnosti včas sdělí Pavel Hudec. 

 

• 8.12.2012 – tradiční Mikulášská nadílka pro děti nejen hasičů v místní hospodě U Pulce 
 

• 15.12.2012 – výroční valná hromada SDH Olomouc – Radíkov  opět v místní hospodě U Pulce 
 

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 

www.sdh-radikov.estranky.cz 
                                                                                                  /ze stránek SDH Ol.-Radíkov upravil zv/                                                                                            

INZERCE        
Prodejna HRUŠKA, spol. sProdejna HRUŠKA, spol. sProdejna HRUŠKA, spol. sProdejna HRUŠKA, spol. s    r.o. vás zve r.o. vás zve r.o. vás zve r.o. vás zve 
kkkk    nákupůmnákupůmnákupůmnákupům 
 
Sezona chatařům a chalupářům pomalu končí a odjíždí 
do míst trvalého bydliště. Je tu podzim, začala prohibice 
a tak bude docházet i k poklesům tržeb v prodejně.  
Místní prodejna má přesto dostatek zboží a je schopna 

nabídnout potraviny všeho druhu, dostatek nápojů pro děti i dospělé. Podrobnosti propagační letáky,  
         Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově.     
                                                                              
                                                                                                                                                                                                   /zv/      

FOTOGALERIE 120 
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