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

                              
Vlevo: Takto vítal Radíkov účastníky 1. ročníku Hasičského 
pochodu, který přivítal 150 účastníků. Počasí akci přálo.  

 
 

30. dubna v podvečer si děti nazdobily májku a rodiče  
spolu s místními hasiči ji vztyčili. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dole: 
18. ročník nohejbalového turnaje 
vyhrálo druţstvo z Olomouce - 
Holice, 2. místo obsadila Opava, 3. 
místo domácí Moráci a 4. místo 
Kopeček 

       

 
Přijďte i vy v soboru 14.6.2014 podívat se na 8. ročník 
hasičské soutěţe v netradičním poţárním útoku na vodá-
renské nádrţi v Olomouci - Radíkově. Na startovní listině bude 

přes 20 druţstev muţů a ţen z ČR i druţstva ze Slovenska a Maďar-
ska. Zahájení v 11,00 hod. Přijďte povzbudit domácí druţstvo! Bohaté 
občerstvení zajištěno. Soutěţ proběhne pod záštitou náměstkyně pri-
mátora města Olomouce paní Mgr. Evy Machové.              
 

Podrobný program na str.10 Zpravodaje.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
24.3.2014 – 115. RMO 
-majetkoprávní záleţi-
tosti 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 
 r. 2014 
-návrh střednědobého 
výhledu SMOl na  
r. 2015 - 2016 
-Uhelné sklady Olo-

mouc, závěrečná zpráva o likvidaci 
-poţární ochrana, prioritní úkoly na rok 2014 
-personální změny ve sloţení povodňové ko-
mise, bezpečnostní rady a krizového štábu 
SMOl 
-zpráva o plnění koncepce jednotek SDH sta-
tutárního města Olomouc (ukládá do návrhu 
plánu investic pro rok 2015 zpracování PD na 
rozšíření víceúčelového objektu hasičské 
zbrojnice v Radíkově dle důvodové zprávy) 
-parkoviště 
-předzahrádky 
-záměr v lokalitě bývalých kasáren 9. května – 
BEA 
-vyuţití veřejné podpory Golf Club Olomouc 
-kontrola hospodaření ZOO Olomouc za rok 
2012 
-organizační změny u MP Olomouc 
-změny v KMČ (Řepčín, Droţdín) 
-Horní náměstí - osvětlení 
-Fotbalové ME do 21 let 
 
7.4.2014 – 116. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky 
-výsledky hospodaření SMOl za rok 2013 
-plavecký stadion, toboganová věţ 
-Lošov, průtah 
-integrovaný systém nakládání s odpady 
v Olomouci, zaloţení spolku 
-podchod Barákova ul. 
-předzahrádky 
-školské rady, jmenování zástupců zřizovatele 
-rodinná politika SMOl na roky 2014 – 2015 
-zpřístupnění chrámu Sv. Mořice 
-pracovní cesta do Slovinska 
-Holický les, kamenný kříţ 
-Cena města Olomouce za rok 2013, pracovní 
skupina 
-zpřístupnění kostelů a kaplí v turistické sezo-
ně 2014 
-pevnůstka Chválkovice 
 
22.4.2014 – 117. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti  

-veřejné zakázky 
-Hamerská, chodník 
-projekty, dotace 
-tramvajová trať, čerpání dotace 
-projekt „Digitální povodňový plán, monitoring a 
systém varování“ 
-Ceny města Olomouce za rok 2013 
-investiční příspěvky 
-Novosadský dvůr – závěrečné hodnocení 
projektu 
-volby do zastupitelstev obcí 2014 – Olomouc 
-petice obyvatel Holická 51 
-SK Sigma a.s., změny v orgánech společnosti 
 
5.5.2014 – 118. RMO 

-Letiště Olomouc, informace k záměru SMOl 
-Vietnamská lávka 
-zahraniční sluţební cesta do Krakova 
-zimní údrţba 2013/2014 
 
19.5.2014 – 119. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-prodej domů 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2014 
-výroční zprávy příspěvkových organizací 
-bytové záleţitosti 
-OZV o cenové mapě (2014/2015) 
-Tramvajová trať II. etapa 
-Svátky písní, parkování 
-Protipovodňová ochrana IIB etapa, most Ma-
sarykova 
-SMS parkování 
-změna Statutu KMČ 
 

5.5.2014 – 26. ZMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2014 
-výsledky hospodaření SMOl 
-střednědobý rozpočet, výhled 2015 – 2016 
-účetní uzávěrka za SMOl za rok 2013 
-víceleté financování projektů 
-Cena města Olomouce za rok 2013 
-integrovaný systém nakládání s odpady 
v Olomouci, zaloţení spolku 
-ITI, Olomoucká aglomerace 
-volby do zastupitelstva obcí 
-jednací řád ZMO 
 
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  jed-
nání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, 
příp. pořízení kopie) na organizačním oddělení 
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/  
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

 
Duben 2014 (22.4.) 
-kontrola plnění úkolů 
z jednání KMČ 03/14 
-došlá a odeslaná poš-
ta 
-opravné práce na 
místních komunikacích 
z prostředků odboru 
dopravy 
-místní šetření ve věci 

úpravy povrchu louky podél potoka 
-poţadavky místních rybářů na změnu odtoko-
vých poměrů na vodárenské nádrţi 
-informace předsedy ze schůzky s Městskou 
policií na Sv. Kopečku (nekázeň parkování, 
problematika parkování na Sv. Kopečku, drob-
né výtrţnosti, nekázeň pejskařů, sériové vlou-
pání do 6 RD na Sv. Kopečku, informace pro 
MP o sportovních a kulturních akcích) 
-problematika místních potoků, údrţba, správ-
covství. Poţadavek na svolání místního šetření 
odborem ŢP MMOl 
-problematika ul. Lošovská 
 
Květen ( 20.5.) 
-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 04/2014 

-proběhlo místní šetření s TSMO a.s. na ul. 
Lošovská a šetření týkající se místních potoků 
se zaměřením na zatrubněné části 
-reklamační šetření týkající se závad na 
komunikaci ul. Malinovského za účasti firmy 
Horstav spol. s r.o. a odboru investic MMOl 
-jednání s autorem připravované publikace 
Dějiny Radíkova - prof. Papajíkem na UP 
Olomouc za účasti Mgr. Puhače  
 
Plán jednání KMČ v roce 2014  (19,00 hod.) 

16. června 
21. července 
18. srpna 
15. září 
20. října 
18. listopadu (úterý po státním svátku) 
15. prosince 
 
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/

 
PROBĚHLA HASIČSKÁ SBĚROVÁ SOBOTA ŠROTU A SBĚROVÁ SOBOTA 
TSMO a.s.  

 
        Místní hasiči se jako vţdy úspěšně vypořá-
dali se sběrem šrotu v Radíkově, který proběhl v 
sobotu 26. dubna. Sešla se jiţ tradiční parta, 
která během dopoledne objela Radíkov a sesbí-
rala to, co občané, ale i chataři a chalupáři při-
pravili. Bývaly časy lepší, ale i tak byla spokoje-
nost s příspěvkem do pokladny místního SDH. Aţ 
koncem května se uskutečnila sběrová sobota 

pořádaná TSMO a.s. I tentokráte místní 
vyuţili moţnost odloţit nepotřebný ob-
jemný komunální odpad, nebezpečný 
odpad, ale i objemnější bioodpad. Kon-
tejnery byly pravidelně odváţeny a tak 
nedocházelo k ţádnému zbytečnému 
čekání. Nevíme, zda bude letos ještě 
další sběrová sobota, a tak bude asi nut-
né s ohledem na ekonomiku, aby si ob-
čané, chataři i chalupáři v mezidobí dle 
moţností odvezli odpady na sběrové 

http://www.olomouc.eu/radikov
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dvory v Neředíně (za hřbitovem) a nebo v Hodolanech - ul. Chelčického.   
                                                                                                                                                                                            /zv/     
 

18. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE PROBĚHL V RADÍKOVĚ  V SOBOTU 
31.5.2014. VÍTĚZOVÉ SKÁCELI I MÁJKU.  
        Obětaví pořadatelé z místního SDH připravili jiţ 18. ročník turnaje na asfaltovém hřišti za prodej-
nou HRUŠKA. Pokud se ohlédne-
me zpět, tak letošních 9 muţstev 
poněkud zaostává za nabitou star-
tovací listinou někdy v počátcích 
tohoto turnaje, kdy se turnaj těšil 
zájmu nejen hráčů, ale i místních 
občanů, chatařů a chalupářů. Byla 
to příleţitost se setkat, popovídat si 
o problémech, pobavit se.  Je něko-
lik druţstev, respektive jejich členů, 
kteří odehráli všechny ročníky. Bo-
huţel je nutno konstatovat, ţe jsme 
všichni nějak přibrali nejen roky, ale 
i na pohodlnosti. Neobjeví se ani 
parta mladých kluků nebo muţů, 
kteří jsou ochotni propotit své dresy 
a na turnaj se poctivě připravovat. 
Jo, bývalo na hřišti týden před tur-
najem pěkně rušno. 

        Přesto ti, co přišli, zahráli si a pose-
děli s přáteli, byli spokojení. Vydrţelo i 
počasí. Druţstva byla rozlosována do 
dvou skupin.  
 
Závěr turnaje měl tyto výsledky: 

1. Semifinále HOLICE : KOPEČEK     

(15 : 8) 
2. Semifinále   OPAVA : MORÁCI         

(15 : 12) 
o 3.  místo  KOPEČEK : MORÁCI 

(12 : 15) 
Finále       OPAVA : HOLICE  0 : 2 

(11 : 15, 6 : 15) 
                                                                     /zv/                                                                                                                                        

 
 
 

JAK JE TO S MÍSTNÍMI POTOKY A JEJICH ÚDRŢBOU 
        Odbor ochrany magistrátu řeší v současné 
době problematiku přívalových lijáků a z toho vyplý-
vajících rizik v jednotlivých lokalitách města Olo-
mouce, mimo jiné i v městské části Radíkov. Posu-
zují se rizika, řeší se preventivní opatření. Terén 
kolem Radíkova je svaţitý a tato voda se můţe ze 
všech stran seběhnout cestou zcela nečekanou, ale 
i koryty malých potoků, které tečou od Dolanska, 
z lokality Býčí louka a od vodárenské nádrţe do 
níţe poloţených částí Radíkova. Vše spolu 
s vodami ze střech domů, zpevněných ploch sou-
kromých i veřejných natéká do zatrubněné části 
dešťové kanalizace a korytem Lošovského potoka 
do Lošova. 
        Do projednávané problematiky vstoupil i odbor 
ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství. 
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Při projednávání protipovodňových opatření došlo i na povinnosti vlastníků pozemků, přes které tečou 
potoky. O většinu starší dešťové kanalizace pečuje Moravská vodárenská společnost, ale jsou úseky, 
které správce nemají. Pro plynulý odtok přívalových vod je důleţité, aby nebyla zatrubněná část zane-
sena např. usazeninami.    
       Základní informace vyplývající z platné legislativy pro vlastníky pozemků, jimiţ protéká potok:    

1) Pokud je zatrubnění potoka vybudováno na cizím pozemku, měl by mít jeho vlastník zřízeno 
věcné břemeno. 

2) Povinnosti správce vodního toku, dále jen VT jsou dány v § 47 vodního zákona č.254/2001 
Sb., v platném znění. 

3) Povinnosti vlastníků pozemků, na nichţ se nacházejí koryta VT, anebo s tokem sousedí, jsou 

dány v § 50 a § 51 vodního zákona č.254/2001 Sb. v pl. znění. 

4) Z výše uvedených § vyplývá, ţe vlastník pozemků, na kterém se nacházejí koryta VT (toky 

bez parcelního čísla), provádí údrţbu břehů a břehového porostu a odstraňuje překáţky v ko-

rytě vodního toku, na které nepotřebuje speciální mechanizaci. Naplaveniny v korytě VT jako 

sediment odstraňuje dle potřeby správce VT. Upozorňujeme, ţe sedimenty odstraňuje správ-

ce toku pouze v intravilánu a to pouze v případě, ţe posoudí, ţe koryto VT je nekapacitní. V 

extravilánu se koryta nechávají přirozenému vývoji. V současné době se v obci podporuje pří-

rodě blízký charakter VT a zákon o ochraně přírody chrání zamokřené plochy. 
         Nyní probíhá, ve spolupráci s odborem ŢP, mapování vodních toků na území Radíkova, zejmé-

na jejich zatrubněné části. Následně bude zahájen legislativní proces určení vlastníka   zatrubněných 

částí na pozemcích města, a to v prostoru točny autobusů, parkoviště, plochy před a za prodejnou 

Hruška, hřiště apod. Tyto podklady by měly být následně předloţeny k rozhodnutí RMO a ZMO tak, 

aby tyto důleţité objekty měly svého odpovědného správce, který se bude o ně starat.     
                                                                                                                                                  /zv/      

KONCEM SRPNA 2014 VYJDE KNIŢNÍ PUBLIKACE DĚJINY RADÍKOVA  
        Zpracování publikace Dějiny Radíkova bylo Statutárním městem Olomouc zadáno jiţ v roce 
2013, a to panu prof. PhDr. Davidu Papajíkovi, Ph.D. z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Práce na publikaci pokračovaly i v roce 2014 a v současné době byly zpraco-
vané podklady předány do vybrané tiskárny. Kniţní náklad bude 500 ks.  
        KMČ povaţovala, tak jak se děje i v jiných městských částech, za důleţité připomenout svým 

občanům nejen historii dávnou, ale i historii 
nám ne příliš vzdálenou, kterou si mnozí 
ještě pamatujeme. Tímto chceme těm, kteří 
zde ţijí dlouhé roky (moţno říci celý svůj 
ţivot) připomenout, jak se zde v minulosti 
ţilo a těm, kteří se sem přistěhovali, dát 
informace, které byly dohledány 
v archívech a kniţně zpracovány a pomoci 
tak vytvořit vztah k místu svého současné-
ho bydliště.  Předpokládáme, ţe v závěru 
prázdnin v sobotu 30.8. proběhne akce pro 
naše děti, rodiče, ale i ostatní občany, cha-
taře i chalupáře Ahoj prázdniny. V neděli 
31.8. v odpoledních hodinách se usku-
teční slavnostní křest knihy za přítom-
nosti autora. Bude zahájen prodej knihy a 
knihu bude podepisovat autor. Doprovodný 
program zajistí hudba Příkazanka. Po oba 
dny bude zajištěno občerstvení.  
      Přesný program obou dnů na hřišti a 
pod stanem bude zveřejněn v příštím čísle 
Radíkovského zpravodaje č.4/2014, které 
vyjde v polovině července a na pozvánkách 
nebo plakátech. Na vaši účast se těší po-
řadatelé a to KMČ č. 21 Ol. - Radíkov a 
SDH Olomouc – Radíkov.    
         
                                                                        /zv/ 

         I hasičská kronika poskytla cenné informace           
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POČASÍ  

Duben 2014 

Průměrná teplota byla 11,7 °C, od dlouhodobého normá-
lu odchylka 1,8 °C. Nejniţší teplota byla 18.4. ráno 1,9 
°C. Maximální teplota 24,0 °C byla 30.4. Napršelo nám 
60 mm. Nejvíc sráţek za den bylo 29.4. a to 27 mm. 
Jasných dní bylo 12, zataţených 4, sráţkových 14, mra-
zové 0, s mlhou 3, se silným větrem 3, s inverzemi 7. 
Letní 3, coţ je téţ vysoký počet. Se silným větrem 6. 
Teplotně byl duben nadprůměrný. Sráţkově byl slabě 
nad normálem. Teploty v první dekádě měsíce byly vy-
soké (aţ 22 °C), potom následovalo ochlazení a 
v poslední dekádě opět teploty vystoupaly nad 20 °C. 
O víkendu 5. a 6. k nám ve vysokých vrstvách atmosféry 

„přiletěl“ písek ze Sahary a to v poměrně značném mnoţství. 
Sluníčko na začátku dubna vycházelo 6:37 hod. a zapadalo 19:32 hod., na konci vycházelo 5:39 hod. 
a zapadalo 20:17 hod. 
 

Květen 2014 

Průměrná teplota byla 14,1 °C, od dlouhodobého  normálu odchylka – 1,2 °C. Nejniţší teplota byla 
5.5. ráno 2,7 °C . Maximální teplota 28,4 °C byla 22.5. Napršelo nám 65,4 mm. Nejvíc sráţek za den 
bylo 17.5. a to 19 mm. Jasných dnů bylo 5, zataţených 8, letních 9, tropické 0, sráţkových 18, 
s bouřkou 2, s mlhou 2, se silným větrem 4.  
Ve dnech 27. a 28. začaly bleskové povodně z přívalových dešťů, nejblíţ od nás bylo zasaţeno 7 obcí 
na Jesenicku. Podobně bylo zasaţeno mnoho dalších obcí v Čechách. 
Sluníčko na začátku května vycházelo 5:36 hod. a zapadalo 20:19 hod., na konci vycházelo 4:58 hod. 
a zapadalo 20:58 hod.  
        Zemětřesení na Chebsku jsou častá a zem se zde chvěje, byť neznatelně, téměř pořád. Díky 
pozvolnému uvolňování energie ale jen málokdy otřesy dosáhnou čtyř stupňů. Přesto na konci května 
dosáhla intenzita několika otřesů 4,5 stupně „magnituda“.   
        Ač to snad nikdo z nás necítí, otřásá se zem i v Radíkově. Do nedávna měl Geofyzikální ústav 
Brno na fortu umístěn seismograf a ten zaznamenával několik set otřesů měsíčně. Podle vědců se 
jedná o otřesy způsobené „sedáním“ vytěţených uhelných slojí na Ostravsku. 

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

Univerzity Palackého Olomouc)                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     /jb/                                                                                                                                                                                                                                                                            

Víte, ţe . . . . 

…… ve stejném termínu jako 8. ročník hasičské 
soutěţe na místní vodárenské nádrţi se usku-
teční i cyklistický závod horských kol Bělkovický 
řetěz a to 14. května 2014. Cyklisté projedou 
fortem a sjedou lesní pěšinou na konec ulice 
Přehradní a budou pokračovat směr Véska….. 
……. i tentokráte pokazil neznámý vandal dě-
tem radost a to tím, ţe o víkendu 17 - 
18.5.2014 skácel májku, která dělala radost jak 
místním, tak i příchozím. Krásný symbol máje 
lehl k zemi. Přesto rodiče dětí a další dobrovol-
níci májku opětovně vztyčili. Bohuţel někdo 
dokáţe jen ničit dílo jiných…… 
…… naše KMČ objednala u TSMO a.s. míst-
ním Mladým hasičům ještě další 2 auta zeminy 
na vyrovnání budoucího cvičiště na louce 
k Poţáru. Zeminu obětavě zpracovali a trávu 
zaseli rodiče dětí, za coţ jim veřejně děkuje-
me….. 
…… po téměř půlročních peripetiích bylo reali-
zováno nové vzdušné vedení místního rozhlasu 

a tím odstraněny poruchy na ulici Zedníkova. 
Došlo také k přemístění reproduktoru na ul. Na 
Pevnůstce…….  
…… účast ve volbách do evropského parla-
mentu byla v našem volebním okrsku č. 86  
v Radíkově malá oproti jiným volbám. 
Z registrovaných 248 voličů se voleb účastnilo 
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26,61 % ........  
…… to letošní jaro je trochu záhadné. Zima 
mírná a suchá, jarní období celkem dostatečně 
vlhké, teploty průměrné. Napilno mají ti, co 
chtějí své pozemky udrţovat, neboť plevel i 

tráva zdárně roste a sekačky jen hučí. Jarní 
období bylo i docela větrné a tak se v lesích 
kolem Radíkova opět objevily polomy a vývraty 
stromů…. 
                        

                                                                                                                                                             /zv/ 

Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  

 
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, 
Antonie Krumpholcová, Jindřich Melcer, Ladislav 
Pudil, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár, Jaroslava 
Eschlerová, Petr Šmejkal, Petr Eschler. 
 
Červenec:  Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, 

Jiří Šefl, Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Rado-
slava Chodilová, Věra Bernardová, Jarmila Šmej-
kalová, 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 Radíko-

va 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.  
 
Společenská kronika: Novomanţelům Aleně a Alešovi Morbitzerovým přejeme do dalšího společného ţivota vše nejlepší, poho-
du a hodně lásky. 
 
Smuteční oznámení:  
Známí a občané Radíkova se rozloučili se zesnulou paní Evou Pilipovou.  
Rodina, přátelé i občané Radíkova se rozloučili se zesnulou paní Věrou Obenausovou. Upřímnou soustrast. 
 
                                                                                                                                                                                               /zv/ 

Sdělení občanům:      

                                                                                                            
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomou-

ce upravuje svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod. Upozornění: ve 

středu 9.7.2014 bude detašované pracoviště 

z důvodů dovolené uzavřeno 

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Pokud potřebujete pora-

dit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté 

se vám dostane odborné rady.  

Internetové  pracoviště –  Nápr stkova 1,  Ol o-

mouc –  Radíkov (kapaci ta –  2 počí tače)  

 Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - 
Radíkov, Náprstkova 1  

Pouze:   St   13:00 – 17:00 hod. 

1)  Místní knihovna (vedoucí  p. Večeřová)    
Dětem končí škola, řada rodin se chystá na dovolenou ať uţ doma v Radíkově, nebo v ČR, jiní vyrá-
ţejí do zahraničí. Pokud si chcete ještě před prázdninami půjčit knihu, tak pouze do konce června. 
Celý červenec má knihovna stejně jako Klub seniorů dovolenou. Místní knihovnice paní Večeřová 
vám zajisté poradí. Co je nového, se můţete podívat doma i 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. Hezké léto přeje p. Večeřová.  

http://www.kmol.cz/radikov
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2)  Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně, 
BIOODPAD – je ve 14 - ti denním reţimu a to v pátek v liché týdny. Odvoz komunálního odpadu 
ze stanovišť v chatových lokalitách pokračuje i v době prázdnin. Ţádáme chataře, aby odpad ukládali 
na určená stanoviště v neděli před pondělním odvozem a ne ihned po odvozu, jak se mnohdy stává. 
Toulaví psi a kočky často igelitové pytle roztrhají a na stanovištích vládne nepořádek. 

3)   UPOZORNĚNÍ: Sezonní svoz komunálního odpadu (duben- říjen) je vstřícnou nabídkou města pro 
chataře a chalupáře, jak se legálně zbavit komunálního odpadu. Svoz se provádí kaţdé pondělí ráno 
a proto je nutné odpad uloţit na stanoviště na Na Suchých lokách, U Skalky, Náprstkova (Zahrádky), 
Přehradní (u hráze) a Přehradní (u lesa) nejlépe koncem víkendu. Přesto počínání některých uţiva-
telů naši KMČ udivuje. Začínají odpad ukládat ihned po odvozu v pondělí, a to zeleň, pytlíky s jídlem 
(roztahají kočky), nevytříděné plasty, sklo, ale i stavební materiál apod. Nádobu na bioodpad si lze 
objednat na odboru ŢP magistrátu. Buďte vstřícní a dodrţujte nastavená pravidla pro třídění komu-
nálního odpadu. Stanoviště na separovaný sběr jsou v Radíkově celkem 4.  

                                                                                                                                                                                              /zv/                         

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
     

        V letošním  roce neobvyklého jara čas asi více utíká. Snaţíme se 
sice dohánět a ovlivnit co se dá, ale stejně je vše podle jiných zákonů. A 
proto se bavíme aspoň z části vesele. 
S klubem bylo dosti různých činností, ale přece jsou i jiné moţnosti ra-
dosti ze ţivota. A ve spolupráci se dílo daří.  Ať je to návštěva divadelní-
ho představení baletu Spící krasavice nebo včas stihnutá derniéra muzi-
kálu Sugar. Tam jsme se moc dobře bavili především rolí místního  vyni-

kajícího herce p. Václava Bahníka. Byly i záţitky v hledišti, takţe stačí jen vnímat  a třeba vhodně i na-
pomínat naši mládeţ, jak se má v divadle chovat. 
                       Také se nám líbila prohlídka kláštera Hradisko, která byla umocněna hezkým vystoupe-
ním Barokního divadla gym-
nazistů. Začátkem května 
jsme si udělali půldenní výlet 
na jiné,  ale také  hradisko, 
coţ je kopec nad Velkým 
Týncem, kde je zachovalá 
mohyla obětem válek.  Celý 
prostor okolo je nově osázen 
mladými stromky. Budoucí 
park nese název Malý  NOE.  
Je tam i informační tabule, 
kdo pomohl obci provedené 
úpravy zasponzorovat.  Jistě 
pro další pokolení pěkný od-
kaz. 
Účastnili jsme se také 1. 
Olympiády pro seniory, kterou 
nám uspořádal Vojenský klub 
ve svém středisku na Jívové. 
Náš Klub seniorů se umístil na 4. místě z 16 - ti druţstev. Hlavně, ţe jsme se účelně pobavili při hezkém 
počasí. Další akcí byla návštěva přednášky v knihovně města Olomouce o Pompejích, kde jsme se 
dověděli hodně zajímavého. Vše toto se zase prokládá posezením v klubu, abychom ostatní aspoň 
informovali a společně plánovali další akce. Vedení klubu přeje všem svým členům a příznivcům hezké 
prázdniny a dovolenou. V měsíci červenci bude mít prázdniny i místní Klub seniorů. 
                                                                                                                                                                 /fp/       
Městská policie je tu pro vás:   

 

Jak postupovat při nálezu opuštěného či zraněného mláděte  

         Na  Městskou policii Olomouc se poměrně často obracejí lidé s tím, ţe 
našli mládě nějakého zvířete.  
Jak se v takových případech zachovat? 
Pokud najdete opuštěné mládě savce či ptáka, které na první pohled nejeví 
známky zranění nebo nemoci, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Přes 
dobré úmysly byste mláděti naopak velmi uškodili. U mnoha druhů volně ţijících 
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ţivočichů je běţné, ţe rodiče při hledání potravy nechávají  mládě i několik hodin o samotě. Mezi tako-
véto druhy patří například zajíci, srnky, kuny nebo jeţci. Savci se orientují podle čichu, mládě, které 
bude cítit člověkem, jiţ matka nepřijme. Odchov takového mláděte v zajetí je velmi náročný a hlavně 
nejistý, návrat do přírody  problematický. Obecně platí, ţe je lepší do takové situace nezasahovat. Mlá-
dě, které v tichosti leţí, není v nebezpečí, stejně jako ptačí mládě zdánlivě vypadlé z hnízda. Mláďata 
sov a dravců (např. poštolky nebo kalousi) opouští svá hnízda předčasně, rodiče je však krmí dokud 
nejsou soběstačná. V tomto případě mláděti nejvíce pomůţete, vysadíte-li ho na větev nejbliţšího stro-
mu.  
Do stanic pro handicapované ţivočichy se kaţdoročně dostávají desítky mláďat, která lidskou pomoc 
ani nepotřebovala. Pokud je ovšem splněna jedna z následujících podmínek: krvácí, třese se, má prů-
jem, je-li podchlazené, bylo-li napadeno psem či kočkou, jsou-li v blízkosti mrtví rodiče nebo sourozenci, 
je-li neopeřené ptačí mládě mimo hnízdo, je-li mládě nekrmivého ptáka (kuře baţanta, koroptve nebo 
křepelky, kachně, house, mládě labutě) osamocené a nejsou vidět jeho rodiče, mládě potřebuje naši 
pomoc. V tomto případě volejte městskou policii, která zajistí ostatní, nebo přímo záchrannou stanici pro 
volně ţijící ţivočichy.  

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“ (stavěli jsme májku, uspořá-
dali 1. ročník Hasičského pochodu, branný běh dětí a rodi-
čů, byli jsme na okrskovém kole v Droţdíně, zahráli si no-
hejbal na tradičním turnaji v Radíkově, chystáme jiţ 8. roč-
ník netradiční hasičské soutěţe …)  

 

 
 30. dubna 2014 Mladí hasiči na-

zdobili a rodiče i členové SDH vzty-

čili pro potěchu všech tradiční 

májku 

  Ve středu odpoledne se Mladí hasiči 

sešli v hojném počtu, aby s pomocí 

rodičů a starších bratrů postavili májku. 

Strom nám zajistil Jack a jámu jsme 

měli připravenou již od loňska. Děti 

nazdobily strom a navázaly na věnec 

barevné fábory z krepového papíru a po 

úspěšném vztyčení májky jsme si zahrá-

li hry a opekli špekáčky. Bohužel tento-

krát májka nevydržela zdobit 

Radíkov celý měsíc a v sobotu 

17.5. ji nějaký nepřejícný člo-

věk pokácel. My jsme se ale 

nedali a májku znovu postavili. 

 

 1. Ročník Hasičského pochodu 

– sobota 10. května 2014 – po-

dařená premiéra 

V sobotu 10.5. byl termín nové 

akce. Připraveni jsme byli skvě-

le, včetně krásného májového 

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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počasí. První účastník dorazil již v 8:07 hod. a s černým svědomím se dotazoval, zda jsou již všichni 

pryč? Očekávané přílivy turistů navazující na MHD se nakonec nekonaly, lidé chodili průběžně a celkový 

počet účastníků se zastavil na symbolickém čísle 150. Paradoxně byla minimální účast radíkovských, ale 

skalní fanoušci hasičů dorazili stejně jako na odpolední posezení. První celou trasu absolvovali, holky ve-

litele Michala s dcerkou. Každý účastník obdržel pamětní list a děti malou sladkost. Významným dílem 

přispěl Pivovar Litovel, který zastupoval bratr Hón. Celá akce měla kladný ohlas a na nejbližší schůzi bu-

deme jednat o budoucnosti radíkovského pochodu.  

 

 Branný běh dětí a rodičů 17. 5. 2014 

Tentokrát bylo skoro jasné, že 

sluníčko nám svítit nebude a je-

likož červen již tradičně bý-

vá nabitý různými akcemi, neby-

lo možné najít jiný termín. Celý 

týden jsme přemlouvali počasí, 

aby se umoudřilo. Bohužel se 

tak nestalo a někteří závodníci 

vybíhali i dobíhali za hustého 

deště. I přes špatné počasí se bě-

hu zúčastnilo 12 dvojčlenných 

hlídek. Trasa byla stejná jako při 

loňském běhu a vedla náročným 

terénem radíkovských lesů. Po 

trati musely hlídky splnit 4 úko-

ly, tentokrát byla i novinka v podobě tajného úkolu loupežníka Ratkina. Všichni zúčastnění zvládli závod 

v nelehkých podmínkách statečně a projevili sportovního ducha. Na prvním místě se umístila Lenička Jíl-

ková s maminkou s časem 18:00 min., na druhém místě se umístila Karolínka  Morbitzerová se strýcem 

Alešem s časem 20:48 min., tentokrát byla dvě třetí místa: Mireček Řezníček s maminkou s časem 

21:22min. a Markétka Večeřová s tatínkem se stejným časem.  Jelikož déšť sílil, vítězové v rychlosti do-

stali věcné ceny a medaile, všechny děti sladkou odměnu a většina utíkala domů se převléct do suchého 

oblečení. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a kteří nám pomáhali při realizaci a budeme doufat, že příště  

nám  bude svítit sluníčko. 
 

 Okrskové kolo hasičské soutěže v Droždíně – neděle 11. května 2014 

 

V neděli ráno vyrazilo nově posta-

vené a silně omlazené družstvo 

radíkovského SDH na okrskovou 

soutěž. Počasí moc nepřálo a to 

hasičům, kteří jsou zvyklí na mok-

rý provoz, nevadilo. Poprvé se 

soutěžilo na novém cvičišti  

v Droždíně, poblíž silnice na Sa-

motíšky. Jak se nám vedlo, ukazuje 

výsledková listina. Nastoupili jsme 

se dvěma mladými novými členy a 

to sourozenci Mičkalovými. Větší 

úspěch nám pokazila prasklá savi-

ce.  
            

                  Družstvo SDH Olomouc -Radíkov dorazilo. A jdeme na to… 
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Vpravo:  Naše výsledky byly za-

znamenány takto: 

 

 25. května 2014 jsme slav-

nostně oženili našeho aktiv-

ního člena Aleše Morbitzera 

 

 V sobotu 31.5.2014 proběhl 

na místním hřišti již 

18.ročník nohejbalového 

turnaje a kácela se májka 
 

Podrobněji na str. 4 Zpravodaje   

 

 

 

 8. ročník Netradiční hasičské soutěže 

je v plné přípravě. Bude 14. - 15. červ-

na 2014. Startovní listina je téměř na-

plněna 

Více informací o soutěži, počet přihlášených 

účastníků i další pokyny pro účastníky najdete na:  

www.sdh-radikov.estranky.cz        
      

  Mladí hasiči informují …… (Termíny 

jsou předběžné, mohou se změnit.) 

 30. 8. Ahoj prázdniny 

    6. 9. Soutěž Olomoucký drak 

11. 10. Soutěž Nové Dvory BZPV 

31. 10. Halloweenský lampionový průvod 

  7. 12. Rozsvícení vánočního stromečku 

Informace  o činnosti sboru SDH Olo-

mouc – Radíkov na stránkách 

www.sdh-radikov.estranky.cz                                                                                             
/jk, tm, pb.,km, kl  pro  web. stránky ,upravil zv/ 

Sport 
 
Tým šipkařů –  
Stříkačka Radíkov  

http://www.strikackaradikov.wbs.cz               
Skončil nám ligový ročník. Náš domácí tým 

skončil na krásném 6. místě, coţ povaţu-
jeme za veliký úspěch, jelikoţ jsme druhou 
ligu hráli poprvé. Chtěla bych moc podě-
kovat klukům za skvělou sezonu. Všichni 
jsme hráli nad svoje moţnosti, snaţili jsme 
se a bojovali. Zároveň bych jim chtěla 
popřát mnoho štěstí do nové sezony, ať 
se jim daří. Já jsem vyuţila nabídky na-
stoupit do nejvyšší ligové soutěţe.  Mnozí  
budou jistě kritizovat, ale jelikoţ mě šipko-
vý sport baví a chci se neustále zlepšovat,  
je pro mě největší motivací hrát proti nej-

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
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silnějším a nejlepším hráčům na Moravě. Proto jsem zváţila své moţnosti a přestup do nového týmu 
jsem odsouhlasila. 
          9.5.2014 jsme pořádali 2. ročník turnaje O pohár Radíkova. Moc bych chtěla poděkovat SDH 
Radíkov za finanční podporu a všem, kteří se na přípravě podíleli. Turnaj se opět setkal s vynikající 
odezvou ze strany hráčů a doufám, ţe se mi opět podaří tento turnaj zorganizovat i příští rok. 
         Ve dnech 14.6. - 21.6.2014 se bude konat Mistrovství Evropy v šipkách v Chorvatské  Poreči. Za 
náš tým tam budou bojovat Jaromír Dostál, Michal Škůrek a Eva Sobotková. Budeme bojovat o co nej-
lepší umístění a zároveň doufáme, ţe se opět něco přiučíme.               
                                                                                                                                                                      /es/                                                                                                                    

INZERCE  
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 
k nákupům 
    Léto je pomalu tady, chaty a chalupy se pomalu zaplňu-
jí, další dovolenkáři do Radíkova přijedou. Naopak řada 
našich občanů se vydá na cesty za dobrodruţstvím k moři 
nebo na pořádné hory doma nebo v zahraničí. Za teplých 

večerů budeme opět posedávat na zahradě a relaxovat, údolím se po-
táhne opět vůně grilovaných makrel nebo stejků. Řadu věcí pro příjemné 
chvíle doma u grilu nebo k posezení na chalupě zakoupíte v naší prodej-
ně HRUŠKA. Je opravdu z čeho vybírat. Je na nás všech, jak se 
k prodejně zachováme a budeme vyuţívat jejich sluţeb. Buďme trochu 
patrioty a podpořme svými nákupy naši prodejnu HRUŠKA. Co se týče 
sortimentu, mohou nám sousední městské části jen a jen závidět. Sorti-
ment zboţí nabízí také letáky, které jsou v prodejně nebo je dostanete do 
svých schránek.  Na vaši návštěvu se těší personál prodejny.       /zv/ 

Byl 15. březen 2014, jaro se pomalu klubalo a takto vypadal pohled na Radíkov 
z prostoru Lošovské ulice 
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