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

                              
Poezie patří i k tomu letošnímu jaru.. 
 
 
Přijďte se i vy v sobotu 15.6.2013 
podívat na jiţ 7. ročník hasičské 
soutěţe v netradičním poţárním 

útoku na vodárenské nádrţi 
v Olomouci - Radíkově 

   
Akce probíhá pod záštitou náměstkyně primá-
tora města Olomouce paní Mgr. Evy Machové 
 

 
Startovní listina se plní. 
Soutěţ je opět meziná-
rodní. Přijedou kamará-
di z Bratislavy – Rusov-
ců a jistě budou na 
bedně chtít vystoupit 
ještě výš neţ v roce 
2012. 
Registrace od 10:00 
hod., v 11:00 hod. slav-
nostní nástup, losování, 
na které bezprostředně 
naváţou první starty.  
Čeká na vás hezké 
prostředí, ale i bohaté 
občerstvení po celý 
den.  
Na vaši účast se těší 

členové místního SDH 
Olomouc – Radíkov. 

 
V sobotu 1.června 2013 se 
uskuteční jiţ 17. ročník amatér-
ského nohejbalového turnaje o 
putovní pohár. Zahájení zápasů 
je v 8:30 hod. na hřišti za pro-
dejnou Hruška. Přijďte povzbu-
dit naše borce, popovídat si 
s kamarády a přáteli. Občer-
stvení po celý den zajištěno. 
 
Podrobnosti na str. 9  
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
19.3.2013 - 79. RMO  
-majetkoprávní záleţi-
tosti (doporučení revo-
kace usnesení ZMO 
z 14.11.2012 ve věci 
schválení prodeje části 
pozemků č.745/2 o 
výměře 31 m

2
 v k. ú. 

Radíkov u Olomouce 
za kupní cenu 20 090,-
Kč dle důvodové zprá-

vy) 
-petice proti zřízení kasina v Hodolanech 
-veřejná zakázka č. 13040 – Dolní náměstí, 
dodávka mobiliáře 
-veřejná zakázka – Zimní stadion, rekonstruk-
ce šaten mládeţe a krasobruslení pod jiţní 
tribunou 
-veřejná zakázka Morový sloup, Dolní náměstí  
rozpočtové změny 2013 
-výsledky hospodaření SMOl za rok 2012 
-mobilní prodejní stánky 
-územní studie Botanické zahrady 
-freestyle park Olomouc – Nemilany 
-radnice, úprava střechy 
-zpřístupnění fortu Tafelberg 
-Dolní náměstí 
-opravy komunikací 2013 
-předzahrádky 2013 
-přechody pro chodce 
-příspěvky kraje na činnost dobrovolných hasi-
čů  
-zpráva o plnění koncepce jednotek SDH Sta-
tutárního města Olomouc (ukládá do návrhu 
investičních akcí na rok 2014 zařadit finanční 
prostředky na zpracování PD na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice pro Chválkovice a Radíkov) 
-bezbariérová Olomouc 
 
9.4.2013 – 80. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti  
-veřejná zakázka (Digitální povodňový plán, 
Olomoucký hrad – cestní síť, Fischerova 2, 4, 
6 – zateplení fasády 
Petice – motokros Olomouc – Nemilany 
Lošov – poţadavky KMČ 
-studie křiţovatky Dobrovského – Dlouhá - 
Václava III. 
-Šantova ul., hráz 
-výdejna stravy ZŠ Hálkova 
-předzahrádky 2013 
-Svátky písní, parkování 
-Ceny města 2012 
-poţární ochrana 
-Korunní pevnůstka 
 

23.4.2013 – 81. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky (nákup elektrické energie pro 
rok 2014) 
-rozpočtové změny 2013 
-bytové záleţitosti 
-územní studie Praţská – východ 
-plavecký stadion, rekonstrukce venkovního 
bazénu 
-nové plánovací období 2014 + 
-předzahrádky 2013 
-Na Zákopě – dopravní situace 
-podpora třídění odpadů 
-změny v KMČ 
-organizační změny v odboru ŢP 
-různé – Dolní náměstí 
-průkazy energetické náročnosti budov 
 
14.5.2013 – 82. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti (nevyhovuje se pro-
deji části parcely č.745 o výměře 22 m

2
, prodeji 

části parcely č.233/1 o výměře 87m
2 

 vše v kú. 
Radíkov u Olomouce) 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2013 
-ul. Sladkovského, komunikace 
-dětská hřiště, lokality 
-předzahrádky 
-dopravní obsluţnost TT Nové Sady 
-fort Tafelberg, studie investičního záměru 
-předzahrádky 
-ţádost JSDH Droţdín o uvolnění prostor 
hasičské zbrojnice 
-granty v oblasti Cestovní ruch 2013 
-koordinační dohoda mezi Policií ČR a SMOl 
-cyklostezka Týneček – Chválkovice 
-Pevnost poznání 
 
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. 
                                                  / z v/  

 
Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

 
Duben 2013 (18.4.) 

-kontrola plnění úkolů 
z jednání KMČ 03/2013 
-došlá a odeslaná pošta 
-realizace plošné deratizace 
dne 12.4. 
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-vyhodnocení cenových nabídek na opravné 
práce na místních komunikacích 
-uplatnění reklamace u zhotovitele stavby „re-
konstrukce ul. Malinovského…“ 
-nevhodné parkování na křiţovatce ul. Mali-
novského, Náprstkova a Na Pevnůstce - 
-dokončení opravných prací na místní zvonici 
-urgence doplnění herních prvků na místním 
minihřišti pro malé děti 
-ukončené výběrové řízení na ořez větví podél 
silnice Radíkov – Sv. Kopeček 
-doplněné dopravní značení na ul. Na Pev-
nůstce, dopravní značení křiţovatky Vrchní, Na 
Pevnůstce a Pod Bořím 
-koncepce dětských hřišť v MČ Radíkov 
-doporučující stanovisko k pronájmu plochy 
pod plakátovacím válcem agentuře Profit 
-další návrhy na opravné práce na místních 
komunikacích a chodnících 
 

 
Plán jednání KMČ v roce 2013  
20. května                    19,00 hod. 
17. června 19,00 hod. 
19. července 19,00 hod. 
20. srpna 19,00 hod. 
16. září 19,00 hod. 
21. října 19,00 hod. 
18. listopadu 19,00 hod. 
16. prosince 19,00 hod. 
  
Poznámka: Termín můţe 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/

 
 
JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY DALY MOŢNOST K ODLOŢENÍ NEPOTŘEB-
NÝCH VĚCÍ  
     

     V sobotu 20. dubna 2013 zabezpečili místní hasiči svoz ţelezného šrotu. Parta 
ke svozu se jako vţdy sešla a jelikoţ kovového odpadu stále ubývá, tak bylo poměr-
ně brzy hotovo. Bývaly „lepší časy“, ale i tak mohli být starosta SDH i pokladník spo-
kojeni.  
Následující týden 
27. dubna 2013 

proběhla klasická 
sběrová sobota TSMO 

a.s., kterou občané, chataři i chalu-
páři náleţitě vyuţili.  Jen trochu mrzí, 
ţe někteří lidé odevzdávají kovový 
odpad na sběrovou sobotu TSMO 
a.s., kde odpad bohuţel neskončí, 
ale občanům je berou z vozíků sbě-
rači, kteří s Radíkovem ani TSMO 
a.s. nemají nic společného. 
          Dle dostupných informací lze 
předpokládat, ţe podzimní sběrové 
soboty 2013 nebudou, a tak se KMČ 
obrací na všechny občany, chataře a 
chalupáře, aby odpad ponechali 
někde v rohu své zahrady do jara 
2014 nebo vyuţili průběţně stabil-
ních sběrových dvorů TSMO a.s. (podrobněji  o provozní době sběrových dvorů na  
http://www.tsmo.cz/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty) ve městě Olomouci. Přesto se nejen naše, 
ale i další KMČ budou snaţit projednat realizaci podzimních sběrových sobot.                    
                                
 
                                                                                                                                                                                              /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
   
 

http://www.olomouc.eu/radikov
http://www.tsmo.cz/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty
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VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA OSVOBOZENÍ RADÍKOVA V KVĚTNU 1945 
 
          Radíkov byl osvobozený Rudou armá-
dou aţ na samém konci druhé světové války 
dne 6.5.1945.  V den oslav poráţky fašistické-
ho Německa proběhla na fortu Radíkov styli-
zovaná ukázka, kterou realizoval Klub vojen-
ské historie Olomouc. Přišli se podívat i očití 
svědkové válečných událostí a při rozhovo-
rech s nimi se objevily i nové informace, které 
obohatí i kroniku Radíkova. Scénář volně zob-
razoval události posledních dní války. Na vý-
zvu Československého rozhlasu 5.5.1945 se 
spustily události směřující k osvobození i 
v naší obci. Radíkovským občanům se podaři-
lo odzbrojit a zajmout asi 40 Němců, které 
následně odvedli do Vésky  k Rudé armádě a 
nasměrovali její útok od Radíkova na Sv. Ko-

peček. Situace byla nepřehledná a velmi nebezpečná. Občané mohli ve svých sklepích a krytech, 
které si předem vybudovali v lese, počkat aţ je osvobodí Rudá armáda. Ale neudělali to a podstoupili 
obrovské riziko a šli do boje s profesionální zkušenou armádou. Za to jim patří velký dík a úcta. Ale-
spoň tak částečně smyli hanbu politiků, kteří v roce 
1938 zakázali armádě bránit republiku a vydali ji 
okupantům.  
           Mezi dvěma ukázkami bojů předvedli divá-
kům mladí hasiči z místního Sboru dobrovolných 
hasičů Olomouc-Radíkov, jak dokáţí zdolávat pře-
káţkovou dráhu. Utkala se dvě druţstva na trati 
dlouhé téměř sto metrů. Hasiči museli prokázat 
týmovou spolupráci a fyzickou zdatnost při překo-
návání řady překáţek, svoje znalosti poţární tech-
niky při rozvíjení a napojování hadic a rozdělovače, 
dále i teorii, kdyţ k symbolům přiřazovali jednotlivé 
prvky výzbroje a na konci dráhy museli zasáhnout 
proudem vody dva terče.  Velký úspěch měla i 
scénka vyproštění zavalených osob.  
 
Více na : www.pevnost-radikov.cz. 

                                                                                                                                                                                              /jb/                                                                                                                                     

 
MINIHŘIŠTĚ V RADÍKOVĚ BYLO DOPLNĚNO O DALŠÍ 2 HERNÍ PRVKY PRO 
MALÉ DĚTI  
 
Prostor našeho plácku je opravdu hodně 
malý, ale přesto se podařilo najít vhodné 
místo v souladu s přísnými normami pro 
umístění péráka a věţičky. Ti nejmenší netr-
pělivě obcházeli nainstalované prvky asi tý-
den, neţ beton alespoň částečně vytvrdnul. 
Je to něco nového a tak je v poslední době 
na hřišti docela obsazeno. V rámci koncepce 
resp. studie rozvoje dětských hřišť ve městě 
Olomouci i naše KMČ předloţila návrhy na 
moţný rozvoj prostoru pro hry dětí v jiné loka-
litě. To vše je běh na delší trať a tak jsou děti 
vděčny i za to stávající rozšíření.                          
                                                               /zv/                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=tp%3A%2F%2Fwww.pevnost-radikov.cz.
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POČASÍ  
 

Březen 2013 

Průměrná teplota byla 1,7 °C. Nejniţší teplota byla 
25.3. ráno – 4,7 °C . Maximální teplota 13 ° byla 6.3. 
Měsíc byl pod dlouhodobým normálem. Napršelo a 
nasněţilo  nám 16 mm. Jasných dnů bylo 10, zataţe-
ných 8, sráţkových 3 a to sněţení, sněhová pokrývka 
zmizela těsně před koncem února a obnovila se 18.3. 
a udrţela se do 9.4. V druhé polovině března bylo 7 
ledových dní. Dne 25.3. měla Kvilda pro tento den 
rekordních – 26 °C.  
Extrémní teploty: maximální 20,5 °C bylo 4.3.1998, 
21,6 ° dne 18.3.2004, minimální – 27,6 °C se naměřilo 
1.3.1785.  Sluníčko na začátku března vycházelo 6:44 

hod.  a zapadalo 17:42 hod., na konci vycházelo 6:39 hod. a zapadalo 19:30 hod. 
 
Duben 2013 
Průměrná teplota byla 10,9 °C, od 10-tiletého normálu odchylka - 0,3 °C. Nejniţší teplota byla 7.4.  
v noci a to  - 3,5 °C. Maximální teplota 23 °C byla 26.4., ale druhý den bylo pouze 11 °C.  Měsíc skon-
čil v průměru teplotně nadnormální s odchylkou +1,7 °C od dlouhodobého průměru. Napršelo nám   
26 mm, včetně vody ze sněhu. Jasných  dnů bylo 12, zataţených 18, sráţkových 6, mrazových  6, 
letní 4, coţ je vysoký počet. A tak z jara rovnou do léta. Letošní duben se opravdu předvedl, ukázal 
vlastně počasí celého roku. Takţe typicky aprílový měsíc se vším všudy. Chladnější první polovina 
měsíce i se sněţením a výrazně teplejší závěr měsíce. Nakonec měsíc skončil slabě nad průměrem. 
Sráţkově máme za sebou další nevýrazný měsíc, téměř sucho pokračovalo z března pouze s pře-
stávkami. Celkově to ale ani duben moc nevytrhl, takţe je relativně sucho stále. Měsíc byl ve znamení 
taky četnějšího silnějšího větru.  
Extrémní teploty: v dubnu 2012 v Klementinu padl 212 let starý rekord 27,7 °C, Plzeň 31,1 °C, mini-
mální – 6,0 °C 1.4.1850. Sluníčko na začátku dubna vycházelo 6:37 hod. a zapadalo 19:32 hod., na 
konci vycházelo 5:39 hod. a zapadalo 20:17 hod. 

(pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie Univerzity Palackého 

Olomouc)                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    /jb/ 

Víte, ţe . . . . 
…… po téměř dvouletém úsilí místní KMČ a 
hledání toho správného odboru magistrátu se 
podařilo cestou odboru dopravy zabezpečit 
ořez a kácení stromů na okraji místní komuni-
kace Radíkov – Sv. Kopeček. Větve zasahovaly 
místy aţ 1 m do profilu komunikace. Veliká 
vozidla (např. autobusy) větvím uhýbaly a vy-
těsňovaly protijedoucí vozidla. KMČ děkuje za 
vstřícnost s tím, ţe na delší dobu je situace 
vyřešena…. 
……s příchodem jara (19.3.2013) bylo realizo-
váno také doplnění dopravního značení na 
nové křiţovatce ulice Na Pevnůstce – Vrchní – 
Pod Bořím. Doplněny byly při vjezdu do Radí-
kova od věţe tabule s názvem obce. Zatím není 
dořešeno umístění zrcadla v zatáčce na ul. Na 
Pevnůstce …..   
……na přelomu května a června započnou 
opravné práce na místních komunikacích. Zho-
tovitelská firma byla vybrána a tak nic nebrání 
zahájení prací………. 
 
 
 

…….. MŠ Bieblova 7,Olomouc pořádá dne 
30.5.2013 akci pro všechny své příznivce - 

rodiče, děti, přátele MŠ nazvanou: „ČAROVÁNÍ 
PRO VÍLU LESNĚNKU“. 
Sraz všech v 16,30 na parkovišti v Radíkově, 

odsud čarodějné trasy s čarodějnicemi: Vlasan-

da, Ušanda a Nosanda. Pak přesun k hospůdce 

Pod Věţí v areálu chatkového tábora. Bude 

následovat jeţdění na koních, posezení 

v hospůdce, návštěva stájí. Pořadatelé se těší 

na hojnou účast……..                            /zv/
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Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
  

Květen: Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Ing. Miroslav Rešl, Zdeňka 

Bahníková, Olga Titzová, Petr Malík 
 
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, 
Jindřich Melcer, Ladislav Pudil, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár 
 
Červenec:  Jana Stříbrnská MUDr, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholco-

vá, Jiří Šefl, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Ra-
doslava Chodilová, Věra Bernardová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek. 
                    
 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 ţijí v blízkém 
Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.  

                                                                                                                                                                                                  /zv/ 

Sdělení občanům:         

                                                                                                         
Detašované pracoviště Magistrátu města 

Olomouce upravuje svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Výběr poplatků za 

komunální odpad a psy byl zahájen ve středu 

6. února 2013. Základní poplatek na osobu 

za popelnici je 660,- Kč/rok. Výběr poplatků 

končí 30.5.2013. 

1)  Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olo-
mouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 

 Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - 
Radíkov, Náprstkova 1  

Pouze:   St   13:00 – 17:00 hod. 
 

2)  Místní knihovna (vedoucí  p. Večeřová)    
      Sluníčka sice přibývá, práce na zahrádce je dostatek, ale stále je zde místní knihovna. Co je nového, 

se můţete podívat na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov , které vám řeknou, jaké knihy jsou 
v místní knihovně v Radíkově nebo v kniţním fondu Knihovny města Olomouce.   

3)  Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně, 
BIOODPAD – PÁTEK v liché týdny v určeném období. Pravidelný 14-ti denní svoz započal dnem 
15.3.2013. 

4)  S příchodem teplého počasí se výrazně zvýšil provoz na komunikacích v Radíkově. Dodržujte do-
pravní předpisy a zásady bezpečnosti silničního provozu, zejména povolenou  rychlost a parkování. 
Jedná se zejména o ulici Malinovského, kde je zákaz parkování. Využívejte v maximální míře svoje 
pozemky, mnohdy stačí otevřít bránu. 

5)  Pozor na krádeţe, které se i v Radíkově mnoţí: 
V posledním období dochází ke krádeţím kol a jiných podobných věcí ze zahrad a garáţí, a to 
nejen v Radíkově, ale i v okolních městských částech. Zamykejte si své věci, nenechte poze-
mek volně přístupný kaţdému a všímejte si i svého okolí. V případě zjištění (podezření) volej-
te Policii ČR na linku 158 nebo Městskou policii 156 a nebo linku 112.  KMČ vám v tomto pří-
padě nemůţe pomoci. 

  
                                                                                                                                                                                  /zv/                  

http://www.kmol.cz/radikov
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Klub seniorů Radíkov informuje…. 
     

    S nadcházejícím jarem se všichni umíme těšit ze sluníčka, my senioři 

to přicházející jaro umíme vnímat po dlouhé zimě asi nejvíce. Svá se-

tkání v klubu  střídáme s vycházkami i s kulturou. Po úspěšném školení 

vedoucích Klubů seniorů v Pozlovicích u Luhačovic můţeme lépe pra-

covat v tomto oboru. Na dobrém základě rad a informací od odborných 

zkušených pracovníků, kteří nás předsedy klubů školili, se dobře staví.  

Následně jsme v dubnu absolvovali pěkný zájezd na VELEHRAD a do skanzenu Modrá. Velehrad vět-

šinou lidé znají, ale skanzen s nově vybudovaným obřím akváriem ještě ne. Proto jsme byli udiveni, co 

se dá za peníze z EU vybudovat. Zájezd byl organizován MMOl, a tak se jelo vţdy po týdnu třikrát, aby 

se dostalo na co největší počet členů z klubů seniorů ve městě Olomouci. Také jsme byli na seniorském 

představení nové české filmové veselohry „Babovřesky“ v kině Metropol.  

       Ještě neţ se ukončí letošní divadelní sezona, tak jsme dvakrát navštívili i Moravské divadlo s krás-

ným baletním představením Labutí jezero a muzikál Noc na Karlštejně. Známé melodie se nám moc 

líbily. Náš potlesk sklidily výkony členů Moravského divadla a to jak u baletu, tak i u muzikálu. V květnu 

jsme si sami udělali půldenní výlet 

do Náměště, kde je i výstava dět-

ských kočárků. Je jich opravdu 

hodně, je se na co dívat a obdivo-

vat. Překvapilo nás, co má někdo 

za koníčka a přitom tuto soukro-

mou sbírku je ochoten zapůjčit. 

Zámek není daleko, ale mnozí 

tam ještě nebyli. Jednu cestu 

jsme absolvovali vláčkem, který 

objíţdí celou OLOMOUC z jiţní a 

západní strany, takţe jsme viděli 

mnohé stavby a úseky města, 

které nejsou běţně k vidění. Po 

krátkém občerstvení jsme sedli na 

autobus a včas se vrátili domů. 

Do prázdnin se budeme snaţit 

vhodně zase vyuţít čas, ale o tom 

zase aţ příště. Vaţme si kaţdého pěkného počasí – krásné jaro je tady a léto zase rychle přefrčí! 

               Jako vţdy se na Vás těší vedení Klubu seniorů v Olomouci – Radíkově. 

                                                                                                                                                             /fp/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Městská policie je tu pro vás:                                           

Co s odpadem? – Tam, kam patří! 
Pokud fyzická osoba znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný 

objekt  nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu ve-
řejného prostranství, dopustí se  přestupku proti veřejnému pořádku (§47/1d 
zák. 200/1990 Sb.) Ve správním řízení lze za tento přestupek uloţit pokutu do 
20 000 Kč. V případě, ţe fyzická osoba neoprávněně zaloţí skládku nebo od-
kládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, dopustí se rovněţ pře-
stupku proti veřejnému pořádku (§47/1i zák. 200/1990 Sb.), za který lze ve 

správním řízení uloţit pokutu aţ do 50 000 Kč. 
Zákon pamatuje např. i na spalování odpadků na otevřených ohništích. Dle zákona na ochranu 

ovzduší lze na otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými 
látkami (§16/4 zák. 201/2012 Sb.).  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, ţe v rozporu s § 16 odst. 4 



 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2013                                                                                                         8 

 

spálí v otevřeném ohništi jiné materiály neţ suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami 
(§23/1a) zák. 201/2012 Sb.). Ve správním řízení lze za tento přestupek uloţit pokutu do 50 000 Kč.  

 
Zákon sice hovoří zcela jasně, ale je nutné rovněţ dodat, ţe se při prokazování těchto přestup-

ků městská policie bez úzké spolupráce s veřejností neobejde.  V případě podezření z protiprávního 
jednání lze na Městskou policii Olomouc směřovat podnět vzhledem k nepřetrţitému provozu v podstatě 
kdykoliv.  

Mgr. 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                                                                                                                                                                    

   „Co jste hasiči, co jste dělali“ (zajistili sběr starého ţeleza, postavili májku, 
byli na okrskovém kole, mladí hasiči předvedli ukázku, chystáme 17. ročník 
nohejbalového turnaje a 7. ročník netradiční hasičské soutěţe….).  

 

 23.3. nám byl přes IK KOPIS vyhlášen poplach na poţár komínu v MČ 
Radíkov. Všechno proběhlo v pořádku i za účasti 1+4 členů místního 
SDH. 

    20.4. proběhl v MČ Radíkov sběr starého ţeleza. I přes klesající váhu 
šrotu  je tato akce přínosem nejen k ochraně ŢP, ale i pro naši poklad-

nu. Pokladník sboru byl opět spokojen. 

   Především iniciativou vedoucích Mla-
dých hasičů s podporou těch zkuše-
nějších našich poloprofesionálů se dali 
děti a ostatní přítomní v podvečer 1. 
máje do přípravy a stavění májky. 
Jsme rádi, ţe obnovená tradice přeru-
šená ničením postavené májky „rádo-
by borci“ se povedla, za coţ všem, kte-
ří se na tom podíleli, patří dík občanů i 
místní KMČ. Je to symbol jara… 

  

   V rámci ukázek osvobozeneckých bojů 
v okolí Radíkova na konci 2. světové 
války předvedli naši Mladí hasiči ukáz-

ku svého výcviku. Akce 
se přítomným líbila. 
Vedení SDH děkuje 
paní Klárce a Zuzce, 
vedoucím krouţku Mla-
dých hasičů, za pečli-
vou přípravu, a stejně 
také všem, kteří se po-
díleli na přípravě včetně 
výroby výcvikových 
pomůcek pro nejmladší 
hasiče.   

 18. května uspořádali 
hasiči branný závod ro-
dičů s dětmi se startem 
na hřišti za prodejnou. 
Po skončení akce pro-
běhlo vyhodnocení a 

posezení na hřišti za prodejnou.  

 1.6.2013 se uskuteční jiţ 17. ročník nohejbalového turnaje (memoriál Martina Cvoligy). Přihlá-
šeno je jiţ 8 druţstev. Místní SDH zve občany, chataře i chalupáře k fandění i příjemnému po-
sezení v prostoru hřiště za prodejnou. Občerstvení zajištěno. 

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/


 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2013                                                                                                         9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 Jiţ 7. ročník Netradiční soutěţe v poţárním útoku u místní vodárenské nádrţe. Zahájení akce 
je v 11:00 hod. na ul. Přehradní. Pořadatelé předpokládají, ţe startovní listina se opět naplní 
druţstvy nejen z blízkého okolí, ale jsou nahlášení i přátelé z Bratislavy – Rusovců a pravdě-
podobně i tým ţen z maďarského Mosonszoloku. Přijďte i vy nejen povzbuzovat soutěţící, ale i 
pobejt mezi přátele hasičského sportu. Bohaté občerstvení je opětovně zajištěno. Akci dopro-
vází podvečerní posezení s hudbou na hřišti za prodejnou v předvečer závodu. Nebude chybět 
ani společenský večer po skončení akce.    

                                                                                                                                                               

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

www.sdh-radikov.estranky.cz 
                                                                                                            /kl, web stránky,upravil zv/ 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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 Sport  

Tým šipkařů – Stříkačka Radíkov   
   Radíkovští šipkaři úspěšně ukončili 
ligu posledním vyhraným zápasem s Ledou 
Štěpánov a s konečným náskokem 8 bodů 
na druhé Black Bulls zvítězili v 3.B lize 

Olomouckého kraje. Příští sezonu uţ 
nastoupíme jako tým druhé ligy. 
 Zároveň jsme se kvalifikovali na 

MČR, kde budeme 16.6.2013 ve Valdicích bojovat o titul 
„Mistrů České Republiky třetích lig“. Tímto bych chtěla 

klukům poděkovat za celou úspěšnou sezonu a budeme se 
snaţit o co nejlepší umístění na mistrovství. 
Dne 11.5.2013 se konal jiţ v pořadí třetí regionální Master v 
baru Atlant v Olomouci. Eva Sobotková se ve dvojicích za 
pomoci Jany Steigerové z Letky Olomouc umístila na 3. místě 
a v jednotlivcích obsadila konečné 4. místo. Těmito umístěními 
se posunula na 1. místo v průběţném bodování Bull´s Turnaj 
mistrů. Dále stále probíhá nominační ţebříček Bull´s turnaj 
mistrů, kde se Eva Sobotková stále drţí na druhém 
postupovém místě. Finále tohoto prestiţního turnaje bude v 
lednu 2014 v Praze. 
 Skončila i jarní část ČDS cup 2013, kde se nám taktéţ 
daří. Na hracím místě na Lazence vede průběţné pořadí náš 
hráč Jaromír Dostál, na šestém místě Michal Škůrek, na sedmém místě Eva Sobotková, Lukáš Hudec 
16. místo a Filip Hudec 19. místo z celkových 30 hráčů. 
 Nyní nás také čeká náš domácí turnaj „O pohár Radíkova“, který se bude konat 25.5.2013  
v místní hospodě U Pulce. Účast bude hojná a sjede se elita z celého Olomouckého kraje. Bojovat se 
začne od 10:30 hodin. Jste všichni srdečně zváni. 
 22.6.2013 proběhne v Olomouci slavnostní předávání pohárů vítězům všech lig Olomouckého 
kráje, kde si přebereme pohár pro vítěze ligy. Zároveň se budou platit poplatky na další sezonu, včetně 
koupě nových dresů, které jsme se rozhodli pořídít, abychom na Mistrovství republiky a v nové sezoně 
vzorně reprezentovali. 
Vše ostatní na http://www.strikackaradikov.wbs.cz  
                                                                                                                                                               /es/ 

INZERCE  
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 
k nákupům 
Městská část Radíkov opět posílila co do počtu obyvatel. 
Na jarní, letní a podzimní měsíce se na mnohé chaty a 
chalupy přistěhovali jejich majitelé. Jarní vyvětrání chat, 
úklid na zahrádkách a pustit se také do budování něčeho 
nového, co nám zde pobyt zpříjemní.  Za nákupem se 

nemusí daleko – místní prodejna má dostatek zboţí pro dobrou snídani, chutný oběd i nějaké ty delika-
tesy a dobré nápoje k podvečernímu posezení. Sortiment zboţí nabízí také letáky, které jsou v prodejně  
a nebo je dostanete do svých schránek. Pamatujte, ţe i ekonomičnost provozu prodejny rozhoduje o její 
budoucnosti a podpořte ji i vy svým nákupem zde v Radíkově. Na vaše nákupy se těší personál prodej-
ny Hruška v Olomouci – Radíkově. 
                                                                                                                                                                                  /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                           
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