
Radíkovský informační zpravodaj 6/2015                                                                                                         1 

 

PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – RADÍKOV                                                                           
 
Krásnou adventní atmosféru  
v centru Olomouce dotváří vánoční 
strom „Naděje“. Spousta stánků, 
dobrý vánoční punč a moţnost 
nakoupit dárky i laskominy pro své 
blízké lákají k návštěvě nejen ob-
čany Olomouce a okolí, ale i hosty 
z celé ČR i zahraničí…  
 
      V sobotu  5. prosince navštívil 
Mikuláš i radíkovské děti, které ho 
přivítaly v místním hostinci hezkou 
básničkou nebo písničkou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letošní zima se zatím moc neukázala. Sníh a sluníčko 
 spolu s okolní přírodou dovedou vţdy vytvořit pohodu na duši.   
 
Vpravo: Při rozsvěcování stromečku v Radíkově předvedly děti 
z druţstva Mladých hasičů své vánoční vystoupení.   
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
6.10.2015 – 32. RMO  
-majetkoprávní záleţitos-
ti  
-veřejné zakázky (Olo-
moucké listy 2016) 
-rozpočtové změny 2015 
-cyklostezka Babíčkova 
-tř. Míru - Neředín (úpra-
va křiţovatky) 
-přechod pro chodce, 
Praţská 

-zahraniční sluţební cesta do Kunmingu (Čína) 
-přejmenování ulice, Droţdín 
-změny v odborné komisi a KMČ 
-personální změny ve sloţení „Povodňové komi-
se“ 
-valná hromada VHS Olomouc a.s. 
 
20.10.2015 –33. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejná zakázka (rekonstrukce tramvajové trati 
tř. 1.máje  
-návrh rozpočtu na rok 2016, I. čtení  
-bytové záleţitosti 
-územní energetická koncepce 
-Heydukova, Rozárium – smlouvy o poskytnutí 
dotace 
-změny JŘ IDOS/MHD k 13.12.2015 
-Rudolfova alej 
-příspěvky kraje na činnost dobrovolných hasičů 
-optimalizace MHD 
-organizační změny v MMOl 
 
3.11.2015 – 34. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti (zřízení sluţebnosti na 
parcele 550/1, 550/2 – vodovodní přípojka 
k zast. ploše č.p. 551 vše kú. Radíkov u Olo-
mouce) 
-výběr pojišťovacího makléře 
-rozpočtové změny 2015 
-MOVO a.s., plán r. 2016 
-zimní stadion 
-aktualizace OZV vydaných SMOl 
-rozšíření informačního centra Olomouc 
-stanovení termínů RMO v 1. pololetí 2016 
-organizační změny na odboru KaR a odboru 
ochrany  
-zajištění bezpečnosti 
-zahraniční sluţební cesta do Nysy 
   
19.11.2015 – 35. RMO  
-majetkoprávní záleţitosti (pronájem plochy 
plakátovacího válce v kú. Radíkov u Olomouce 
parc. č. 461 ost. plocha o výměře 4 m2) 

-rozpočtové změny 2015 
-zimní sezonní mobiliář 
-veřejné zakázky 
-výpověď smlouvy s vydavatelem Radničních 
listů 
-Komunitní plán sociálních sluţeb 
-Městský bál (9.1.2016), pavilon FLORA 
-organizační změny na MMOl 
-změna č.2 ÚP 
-světelná signalizace přechody Hodolanská 
 
26.11.2015 – 36. RMO 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 - 3. čtení  
 
1.12.2015 – 37. RMO 

-koncepce hospodaření nemovitým majetkem 
SMOl v r. 2016 – 2018 
-zdroje pitné vody pro Olomouc 
-dětské hřiště Čechovy sady 
-rekapitulace oprav komunikací v r. 2015 
-lávka Václavíkova 
-veletrhy a presentace cestovního ruchu v roce 
2016 
-veřejná zakázka WIFI na Horním náměstí 
-nákup tramvají 
-ZOO, výstavba trafostanice 
-koncepce rozvoje školství v Olomouci na r. 
2015-2020 
 
23.11.2015 - 6.ZMO 
-majetkoprávní záleţitosti (zřízení sluţebnosti na 
parcele 550/1, 550/2 – vodovodní přípojka 
k zast. ploše č.p. 551 vše kú. Radíkov u Olo-
mouce) 
-rozpočtové změny 2015 
-návrh regulačního plánu Teichmannova - Peš-
kova 
-plánovací období 2007-2013, vyhodnocení, 
aktualizace 
-MOVO a.s., plán 2016 
-delegování zástupců na valné hromady Vodo-
hospodářská společnost Olomouc a.s., Olterm 
Olomouc a.s., SK Sigma Olomouc a.s. 
-pojmenování ulic 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.    
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy) z  jednání 
RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. poří-
zení kopie) na organizačním oddělení MMOl -  1. 
patro radnice dveře č. 12 nebo na webových strán-
kách Statutárního města Olomouce včetně důvodo-
vých zpráv zpracovávaných pro zastupitele před 
jednáním ZMO. 

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

 
Říjen (21.10.) 

-kontrola plnění usne-
sení z jednání KMČ 
09/2015 
-došlá a odeslaná poš-
ta 
-pochůzka s projektan-
tem, oprava vodáren-
ské nádrţe 

-absence povolení rozkopávek komunikací i 
zelených ploch – akce oprava vodovodního 
řadu 400 mm 
-doplnění zeleně na ul. Malinovského. Ukonče-
ní 5-ti leté záruky na tuto investiční akci 
-místní šetření odboru dopravy a odboru VVI 
ve věci parkoviště u prodejny a na dalších 
komunikacích 
-vyjádření KMČ ke sběrovým sobotám 2016. 
Poţadujeme jaro 2016 
-výběr novoročenky PF 2016 
  
Listopad  (18.11.) 
- kontrola plnění úkolů z minulého jednání 
KMČ 10/2015 
-došlá a odeslaná pošta 
-dne 18.11.2015 pracovní porada s projektan-
tem (odbor investic, odbor ŢP, ČRS, KMČ) 
-problematika opravy vodovodu 400 mm, ter-
mín ukončení nebude dodrţen 
-reklamace závady na povrchu komunikace ul. 
Na Pevnůstce (součinnost s Lesy ČR s.p.) 

-ukončení opravných prací 2015 na místních 
komunikacích. Hrazeno z rozpočtu odboru 
dopravy a KMČ 
-informace k návrhu rozpočtu města Olomouce 
na rok 2016 (schvalování ZMO 16.12.2015) 
-nedaří se jiţ 6 měsíců zajistit opravu herního 
prvku na ul. Náprstkova 
 

Plán jednání KMČ v r. 2016 
(pondělí 19,30 hod.) 

16. prosince 
18. ledna               

 

15. února 
21. března 
18. dubna 
16. května  
20. června 
18. července 
15. srpna 
19. září 
17. října  
21. listopadu  
19. 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/ 

             

MÍSTNÍ HASIČI V SOBOTU 24.10.2015 SESBÍRALI KOVOVÝ ODPAD. 
 
     I kdyţ se stále více na vedení SDH diskutuje o tom, zda sbírat nebo nesbírat kovový odpad, tak 
zatím zvítězí kladné stanovisko. Parta dobrovolníku na sběr se sejde a je to záleţitost sobotního dopo-

ledne. Tuto akci je třeba brát i jako vstřícnost 
pro místní občany, přínos do pokladny SDH i 
jako prevenci před neţádoucími doprovodnými 
jevy při klasických sběrových sobotách TSMO 
a.s.   
    Jelikoţ i v roce 2016 bude pro Radíkov jen 
jedna sběrová sobota (poţadavek KMČ zněl na 
jarní termín), je třeba to brát tak, ţe to bude 
jediná šance pro občany, chataře i chalupáře 
zbavit se objemného komunálního odpadu, 
zeleně i nebezpečného odpadu. Pokud se 
v zimním období budete pouštět do úklidu 
v dílnách, přístřešcích i domácnostech, tak 
máte moţnost vyuţít ihned sběrových dvorů 
v Hodolanech nebo v Neředíně a nebo přes 
zimu věci určené k vyřazení uloţit krátkodobě 
do jara někam v rohu zahrady.   
  

 Na závěr něco do kroniky radíkovských hasičů..      
                                                                                                                                           /zv/ 

 

http://www.olomouc.eu/radikov


Radíkovský informační zpravodaj 6/2015                                                                                                         4 

 

ZAHÁJENÍ ZIMNÍ SEZONY 2015/2016 SE MAŠERŮM VYDAŘILO 
       Hanácký mushers club uspořádal jiţ tradičně 
první závod psích spřeţení nastávající zimní se-
zony 2015/2016 ve dnech 14. - 15.11.2015 v 
katastru Radíkova, Dolan a Hluboček se startem i 
cílem u chaty Pod Věţí. Počasí v sobotu příjemné 
se sluníčkem, v neděli nastoupil podzim a ochla-
dilo se. Závody proběhly v řadě kategorií, od bě-
hu jednotlivců i dětí se psem aţ po kategorii zá-
vodu s károu s 9-ti psy v zápřahu. Bylo se oprav-
du na co dívat. Závodilo se i na trati o délce 9,1 
km, a tak to byl pořádný záběr jak pro psy, tak i 
pro závodníky. Závodů se účastnili zájemci z celé 
republiky.   
                                                                    /zv/                                                                                                                                               

                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
OPRAVA HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU DN 400 PŘINESLA VÝKOPY, 
POŠKOZENÉ KOMUNIKACE A ZELENÉ PLOCHY V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI RADÍ-
KOVA.  

     Zajímali jsme se o důvod úpravy hlavního 
vodovodního řadu, který probíhá uţ třetí měsíc. 
Určitě jste nahlédli do výkopů, kde je obnaţené 
ocelové potrubí a v něm vyřezané otvory. Je 
vidět i na těch kouscích, jak je potrubí uvnitř 
rezavé. Přitom pitná voda, která nám teče 
z kohoutku, vypadá jako křišťál. Ten, kdo má na 
vstupu vodovodu do domu filtr, tak ví, kolik me-
chanických nečistot v té průzračné vodě přitéká. 
Jedná se zpravidla o oxidy ţeleza a v tom nepa-
trném mnoţství nemají na zdraví ţádný vliv. 
Firma nyní provádí čištění potrubí pomocí robo-
ta, který ocelovými kartáči odstraňuje rez. Po 
očištění a propláchnutí je do potrubí umístěn jiný 
robot, který má na svém konci trysky, těmi stříká 
na vnitřní povrch roury betonovou vrstvu. Beton 
se skládá z cementu a speciálního křemičitého písku. Následně je nástřik kontrolován kamerou a pro-
vádějí se případné opravy. Místa, kde není nástřik v potřebné síle, vznikají zpravidla v místech svarů, 
tam se robot zachytí a jak s ním taţné lano „trhne“, vznikne místo s vynecháním nástřiku. Další pro-
blematická místa jsou právě otvory pro vkládání robotů, coţ je u všech oblouků na vlastním řadu. Ta 
se musí opět zavařit a nedá se tam udělat nástřik betonem. Na obrázku je robot pro nástřik betonem. 
Tryska je na konci stroje. 
      Nás, kteří jsme usilovali o pěkné komunikace i chodníky, mrzí, ţe firma neprovádí řádné paţení 
výkopů hlubokých i více jak 2 m a dochází k rozšiřování poškození komunikací sesuvy nezapaţených 
břehů.  
      Ve 49. týdnu proběhlo na místě rozkopávek jednání se zástupci TSMO a.s. a stavbyvedoucím 
dodavatele prací s vyspecifikováním termínů dokončení zásypů a provizorní úpravy komunikací, které 
bude na jaře nahrazeno řádným vyasfaltováním ploch dotčených stavbou s uvedením do původního 
stavu. Dodavatel opravy vodovodu obdrţel nové rozhodnutí státní správy na úseku komunikací 
s termínem povolení rozkopávek do 15.1.2016. Na provedené opravy komunikací je stanovena záruka 
36 měsíců s povinností průběţně odstraňovat závady. Je jednáno i o uvedení zelených ploch patřících 
do správy TSMO a.s. a to vedle prodejny HRUŠKA, za parkovištěm a pod hrází vodárenské nádrţe a 
podél silnice na Sv.Kopeček do původního stavu včetně ozelenění. V příštím roce budou práce pokra-
čovat z „vršiny“ směr Sv. Kopeček a vodojem Droţdín.  Zhorší se stav s parkováním na Radíkovské 
ulici na Sv. Kopečku. 
                                                   
                                                                                                                                                      /jb zv/ 
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POČASÍ ŘÍJEN A LISTOPAD 2015   
Říjen 2015: Průměrná teplota byla 9,3 °C. Nejniţší 

teplota byla 13.10. ráno 1,44 °C . Maximální teplota 
22,6 °C byla 5.10. Napršelo nám 43 mm, coţ je 
v dlouhodobém normálu. Nejvíc sráţek za den bylo 
15.10. a to 15 mm. Teplotně byl říjen citelně nad nor-
málem. Sluníčko na začátku října vycházelo 6:48 hod. 
a zapadalo 18:34 hod., na konci měsíce vycházelo 
6:38 hod. a zapadalo 16:39 hod.(změna času letního). 
 
Listopad 2015 
Průměrná teplota byla 6,1 °C. Nejniţší teplota byla 
23.11. ráno  –2,5 °C . Maximální teplota 18,0 °C byla 
8.11. Teplotně byl listopad citelně nad normálem. 
Napršelo nám 37,4 mm, coţ je v dlouhodobém nor-

málu. Nejvíc sráţek za den bylo 20.11. a to 11,6 mm. Celkem bylo 16 sráţkových dní.  
Sluníčko na začátku listopadu vycházelo 6:36 hod. a zapadalo 16:40 hod., na konci vycházelo 7:24 
hod. a zapadalo 15:58 hod. 
         Globální teplota letos "blázní". Říjen 2015 se stal nejen nejteplejším říjnem v historii měření, ale 
opět měsícem s dosud nejvyšší zaznamenanou kladnou odchylkou od průměru ze všech měsíců z 
posledních 136 let, po které globální teplotu sledujeme teploměry. Oproti průměru 20. století byl tep-
lejší o 0,98 °C. Mimořádně teplý rok 2015, který skončí prakticky s jistotou rekordní i jako celek, má na 
svědomí jev El Niňo, který svou velmi silnou intenzitou konkuruje fenomenálnímu roku 1998. El Niňo 
bude slábnout aţ během jara a setrvačností se bude na globální teplotě projevovat i déle, a tak nás 
zřejmě čeká ještě nejeden rekordně teplý měsíc.                                   /jb/ 
                                                                                                                                                       

Znáte nedávnou historii Radíkova? 

Na fotografii je rezavá plechová skříňka na jednom domě v Radíkově. Určitě 
se najde řada místních pamětníků, kteří poznají, o který dům se jedná. Ale 
otázka je sloţitější a asi uţ jen pro pamětníky: Co ukrývala plechová skříňka 
v nedávné historii asi před 45 roky?  Kdo nám pošle do konce ledna správnou 
odpověď, dostane drobný upomínkový předmět.                                   /jb/  
 

Víte, ţe . . . . 

……po celých 6 měsíců pravidelných urgencí 
byla snaha naší KMČ o provedení opravy vad-
ných prvků radíkovského minihřiště marná. Jen 

tiše závidíme, asi i s našimi dětmi a jejich rodiči, 
jak se město stará o budování a modernizaci 
nových hřišť v jiných lokalitách. Zůstali jsme 
našim dětem a jejich rodičům dluţni slibovanou 
opravu prohnilého prvku. Buďme rádi, ţe se 
nikomu nic nestalo…….  
 ……první ranní mrazíky se objevily ve 45-tém 
týdnu a to ranní teplotou -4 °C. V dalších něko-

lika následujících týd-
nech nastal „údolní“ 
efekt, který ukázal teplotu na budově Náprstko-
va 1 aţ  -7 °C….. 
……jsme se dozvěděli, ţe výběrové řízení vy-
psané TSMO a.s. na zhotovitele zakázky na 
zimní údrţbu 2015/2016 nejen v MČ Radíkov, 
ale i v Lošově, na Sv. Kopečku a Droţdíně vy-
hrál jiný dodavatel. Dosavadní firma pana Ma-
reše se dle informací výběrového řízení neú-
častnila. KMČ uskutečnila několik jednání 
s vedením TSMO a.s. s cílem upřesnit priority 
v údrţbě komunikací a další věci s tímto souvi-
sející….. 
…….letos jiţ podruhé zavítaly děti z MŠ Olo-
mouc - Bieblova   ve čtvrtek 12. listopadu do 
Radíkova a blízkého 
okolí na společnou akci 
„Uspávání broučků“ ne-
jen se svými pedagogy, 
ale i s rodiči. Na progra-
mu bylo dobrodruţství 
v po-době „Svítilničkové 
cesty lesem“ spojené s pobytem v podvečerní 
přírodě a posezením v hospůdce na RS chata 
Pod věţí…… 
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…….rozpočet města na rok 2016 a s tím souvi-
sející moţné akce ve prospěch MČ Radíkov je 
ve schvalovacím procesu (RMO, ZMO) s tím, 
ţe konečná verze rozpočtu by měla být schvá-
lena na jednání ZMO dne 16.12.2015……. 
……… těsně před uzávěrkou zpravodaje jsme 
obdrţeli k připomínkám projekt na připravova-
nou investiční akci „Radíkov-rekonstrukce vodní 
nádrţe – sanace břehů“. Náklady se budou 
pohybovat kolem částky 4 mil. Kč. Kdy dojde 
k realizaci, zatím není známo. V rozpočtu měs-
ta na rok 2016 by tato poloţka mile překvapi-
la.... 
……..kůrovec v okolních lesích řádí dál. Teplé 
počasí roku 2015 bez vláhy oslabeným stro-
mům nepřálo a tak mnoho dalších stromů nejen 
v okolí Radíkova usychá. Celý stav ještě zhoršil 
srpnový větrný poryv /vír/, který spoustu dalších 
stromů vyvrátil a nebo rozlomil. Starostí pro 
správce lesů i revírníka je hodně, těţební stroje 

i dřevorubci se moc nezastaví a tak se dá říci, 

ţe téměř denně odjíţdějí z okolí přes Radíkov 
kamiony s vytěţeným dřívím k dalšímu zpraco-
vání. Co bude za 10 roků, uvidíme….. 
                                                                                  /zv/                                             

 
Společenská kronika.   

Narozeniny oslaví /oslavili/ :                      
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jiří Vlček, Jarmila Odstrčilová, Imrich Kulčár, 

Milena Vašáková, Jarmila Nemravová  
 
Leden : Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Václav Bahník, 
Marie Procházková, Danuše Bednářová Ing., Anna Uhlířová, Ladislav Lan-
ger 

                    
Únor:  Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. Karel Frank 

CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová  
 
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 komi-

sím 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.    
 

Poděkování:  Komise městské části č. 21 Olomouc-Radíkov děkuje dlouholetému vedoucímu oddělení KMČ a DP 
na OVVI panu Mgr. Vladimírovi Puhačovi k příležitosti odchodu do starobního důchodu za vstřícný přístup 
k problémům MČ Radíkov, odborné rady a přeje pevné zdraví, pohodu a mnoho potěšení při realizaci svých koníčků.   
                                                                                                                                                                                              /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sdělení občanům:                                                                                                                 

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce 

má svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Pokud potřebujete poradit, 

kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté se 

vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i prodej 

knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks. K dispozici 

je omezený počet výtisků.  

Internetové pracoviště –  Nápr stkova  1,  Ol o-

mouc –  Radíkov (kapaci ta –  2 počí tače)  
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 Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  
Pouze:   St   13:00 – 17:00 hod.  
   Upozornění:  Internetové připojení z Detašovaného pracoviště vykazuje poruchy. Problematiku řeší 

stále odbor informatiky MMOl.  

1)  Místní knihovna (vedoucí  paní Večeřová)    
     Zima uţ je tady. Práce na zahradách skončily, je čas si sednout v teple u rodinného krbu a k tomu 
si půjčit knihu z naší místní knihovny. Můţete se sami podívat doma 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. Pohodové Vánoce, do nového roku 2016 hodně zdraví 
a hezké zimní chvíle s knihou Vám přeje pí.Večeřová.  

2)  Pravidelný svoz komunálního odpadu: Zůstává přes zimní období zachován interval 1 x 14 dní 

(komunální odpad středa - sudé týdny). 

3)  Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2015 – březen 2016). Sdělení MMOl-ŢP  
      Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240 - litrových nádob ve městě Olomouci 
bude ukončen s dnem 18.12.2015., dále v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně.   
      V Radíkově bude následovat svoz v pátek dne 22.1.2016, 19.2.2016, 18.3.2016 - a dále jiţ 14-ti 
denní reţim svozu. 
 K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 
2016.        

      Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor ţivotního prostře-
dí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr 

Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu 

4)  Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova byl ukončen dnem 
28.října 2015. Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/  včetně objemné-

ho je zakládáním černé skládky s moţným zahájením správního řízení a navazujícím postihem. 

5)  S ohledem na zajištění posypu a pluţení místních komunikací omezte parkování na veřejných 

místech především na zúţených místních komunikacích. Vozidla zimní údrţby nebudou riskovat 
poškození stojících vozidel a údrţbu ve vaší ulici neprovedou. Neparkujte na zelených plochách..   

6)  Zapojte se i vy do zkvalitnění systému třídění komunálního odpadu. Nově se třídí kovové obaly, 
které lze uloţit do šedého kontejneru na místní točně autobusů. 

 
                                                                                                                                                                               /zv/              

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
          
       Občanský rok se opět schyluje k závěru a proto se můţeme 
ohlíţet za uplynulým časem  a bilancovat. 
U nás v Klubu seniorů po volbách zůstává vše v zajetých kolejích 
a tak i nadále vás budu informovat o činnosti.  
      Měsíc říjen    byl  nabit spoustou akcí konaných k  svátku se-
niorů, ţe se ani vše nedalo stihnout, ale aspoň bylo z čeho vybí-
rat. Potěšil nás jiţ 5. ročník mše pro seniory v bazilice,  vydařená 
estráda v kině Metropol, potom pěkná operetka  Hraběnka Mari-
ca  v  Moravském divadle a spousta jiných akcí. Také jsme se po 

skupinkách účastnili školení na Střední zdravotní škole v 
Olomouci, kde probíhaly zajímavé přednášky.  
       Hezké a příjemné chvíle jsme zaţili na tanečním odpo-
ledni v pavilonu  A  na výstavišti FLORA. Je to příleţitost 
v hezkém prostředí se setkat se zájemci o tanec ze všech 
klubů seniorů města. 
       Také jsme pozvali na zdravotní besedu  MUDr. M. Terri-
chovou, která nám vţdy podá  patřičné uţitečné informace. V 
listopadu jsme absolvovali filmové odpoledne s členem Fil-
mového klubu Olomouc a také hezkou besedu s promítáním 
krásných fotek ze vzdálené Austrálie, kterou připravil pan 
Ota Svoboda z Klubu seniorů Lošov.  
       Někteří členové byli při tom, kdyţ se zahajovala nová 
tradice  sv. Martina, který přijel na bílém koni na Sv. Kope-
ček.  

http://www.kmol.cz/radikov
http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
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      Rozsvícením vánočního stromečku v neděli 29.11.2015 
jsme vstoupili do adventního období. Předvánoční období 
provoněné punčem je tady. Byli jsme i na polodenním zájezdu 
na mechanický betlém v obci Horní Lideč a na slavnostním 
vánočním posezením. Nyní se budeme věnovat svým rodinám 
 a po Novém roce se budeme těšit na další setkání.  
 
Dovolte mi na závěr roku popřát všem obyvatelům našeho Radíkova 

radostné svátky vánoční a v následujícím roce 2016 hezké žití  
                                   ve  zdraví a spokojenosti.                                                                                                     

Vedoucí Klubu seniorů Františka Prášilová 

                                                                                         /fp/       
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                   

Městská policie je tu pro vás i ve vánoční a novoroční svátky a s přáním….   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Tomáš Musil   

  tiskový mluvčí     
   Městská policie Olomouc 

   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 
   tel: +420 585 209 520 

                                                                                                         
mluvci@mp-olomouc.cz        

                                                                                                                                                                       
www.mp-olomouc.cz          

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
   

  

 
„Co jste hasiči, co jste dělali“ (Mladí hasiči byli na branném 
závodě, uspořádali halloweenský lampionový průvod, zvítězili 
jsme na memoriálu v kuţelkách, rozsvítili vánoční stromeček, 
uspořádali mikulášskou nadílku a připravujeme letošní vý-
roční valnou hromadu našeho SDH….. ) 
 

 Sobota 10.října 2015 - Branný závod požárnické všestrannosti 
      V sobotu ráno jsme se před sedmou hodinou sešli plni sil a odhodlání u hasičské zbrojnice. 
Vyrazili jsme v počtu 10 dětí a 3 dospělí na branný závod do Tršic. Tentokrát vše probíhalo 
disciplinovaně a aţ překvapivě snadno.   

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz


 

Radíkovský informační zpravodaj 6/2015                                                                                                         9 

 

      
Vlevo: Radíkovští Mladí hasiči po 
návratu ze soutěţe do Radíkova 
 
Natrénováno jsme měli, takţe 
očekávání byla velká. Druţstvo 
mladších, ve sloţení Lenička 
Jílková, Pavlínka Jílková, Mire-
ček Řezníček, Tomášek Snášel, 
Ondrášek Langer, dostalo star-
tovací číslo 18.              
Druţstvo starších, ve sloţení:                                                                                   
Markétka Večeřová, Leonka 
Veverková, Míša Pospíšilová, 
Karolínka Morbitzerová, Nikolka 
Langerová, dostalo startovní 
číslo 34. S dlouhým čekáním, 

díky vysoké oblibě a účasti sborů, se při tomto závodě musí počítat.  
         V kategorii mladších závodilo celkem 39 druţstev a v kategorii starších startovalo 41 
druţstev. „Stanovali“ jsme hned vedle kamarádů z Droţdína a Chválkovic, takţe nudou jsme 
netrpěli, ale čekání bylo dlouhé. Počasí nám bohuţel nepřálo a zima byla velká, ale podle vše-
ho to vadilo jen dospělým.  
       Naše děti z druţstev Mladých hasičů se umístily velmi dobře a my dospělí jsme měli milou 
povinnost gratulovat a chválit. Druţstvo mladších se umístilo na  8. místě, druţstvo starších se 
umístilo na 11. místě. U mladších nás mrzel neuznaný úkol ze zdravovědy – ošetření zraněné-
ho kolena, naopak druţstvo starších bylo pochváleno paní rozhodčí, za druhé nejlépe ošetře-
né rameno ze všech druţstev. Po vyhlášení výsledků a předání cen, které dostala všechna zú-
častněné druţstva, jsme se vydali na cestu domů.  

      Příště nás „bedna“ určitě nemine.                                                                                            
/kl/ 

 Pátek  30.října 2015 - Halloweenský lampionový průvod  
          V pátek 30. října jsme se opět po ro-
ce sešli v hojném počtu u hasičské zbrojni-
ce, abychom rozzářili Radíkov světlem 
z lampionů. Děti si dávají na kostýmech a 
líčení záleţet a tak šlo v průvodu spoustu 
čarodějů, čarodějnic, duchů a zombiků. 
Některé jsme ani nepoznali.  
        Tma přišla rychle, zapálili jsme svíčky 
v lampionech a vyrazili do radíkovských 
ulic. Desítky dětí a dospělých neslo plápo-
lající světlo v průvodu, který se jiţ tradičně 
ubíral ulicemi Zedníkovou, Na Pevnůstce a 
Malinovského. Nejpůvabněji průvod půso-
bil tehdy, kdyţ odbočil z hlavní ulice do le-
sa na vršině a lampiony plnily svou úlohu.  
         V pořádku a bez úhony  jsme se vrá-
tili ke zbrojnici. Počasí nebylo tak chladné, 
jako v minulých letech, ale i  tak  nám při-
šel vhod horký čaj a punč.  Něco k zakousnutí se také našlo, takţe jsme se rozcházeli  spoko-
jeni. 

                                                                                                                                                           /kl/ 
 

 Sobota 21.listopadu - naši borci ovládli 4.ročník „Memoriálu Radka Zapletala“ v ku-
želkách  
      Vţdy na podzim se sejdou jednotky zřizované MmOl, aby uctili památku pana Radka Zaple-
tala, který dlouhé roky vedl odbor ochrany a byl kamarádem všem hasičům. Pořadatelé zvolili 
stejně jako vloni disciplínu-kuţelky. Po setmění se na dráhách KK Zora Olomouc u fotbalového 
stadiónu sešli borci z osmi městských jednotek. Náš sbor jela reprezentovat čtveřice - Jiří 
Švestka (kapitán), Aleš Morbitzer, Tomáš Řezníček a Petr Bernard.  Po pěti minutách cvičných 
hodů začala bitva o nejvyšší počet bodů na 100 hodů. Po 20 minutách si velitel soutěţe svolal 



 

Radíkovský informační zpravodaj 6/2015                                                                                                         10 

 

všechny kapitány a vzhledem k rychlosti házených 
pokusů se dohodlo prodlouţení na celkových 200 
hodů. Hráči v našem týmu se střídali po odehrání 
kaţdého hodu. Po 10 kolech hodů, kdy jsme opako-
vaně vymetli oba rygólky, byl čas uklidnit hru. Snad 
pomohlo druhé pivo, naše výkony se začaly stabilizo-
vat. Pokusů s nulou bylo jako šafránu a naopak přibý-
valy pokusy, kdy zůstaly stát 1 nebo 2 kuţelky. Došlo 
i na plný počet sraţených kuţelek. V plné koncentraci 
a za pravidelného pitného reţimu jsme přičítali body 
za padlé kuţelky. Hranici 100 bodů jsme překonali na 
3. místě, pak jsme naše výkony ustálili a hranice 200, 
300 a 400 bodů jsme slavili jako první. Po původních 
100 hodech jsme byli na 1. místě. Naše jízda však 
pokračovala a tak jsme si odepsali 500,600,700 a 
konečných 800. Po posledním hodu nám svítilo na 
tabuli 811 bodů. Druhý tým dosáhl 676 bodů. Takţe 

nebylo pochyb, ţe jsme se opět ukázali jako správný tým!  Krátké vyhlášení, které jsme opepřili 
popěvkem „ Zvítězíme“, předání putovního poháru (mimochodem ze 4 ročníků byl 3x 
v Radíkově) a šlo se slavit. V přilehlé restauraci bylo pro všechny hasiče připravené malé ob-
čerstvení. Poseděli jsme, přijali gratulace od soupeřů a jak se sál začal vyprazdňovat, vyrazili 
jsme k domovu i my.  Co říct na závěr, vítězství nás potěšilo a uvidíme, jakou disciplínu si na 
nás pořadatelé připraví do příštího roku. 
                                                                                                                                                       /pb/ 

    
 Neděle 29.listopadu 2015 - Rozsvícení vánočního stromečku  

      Na zahájení adventního času připravili vedoucí Mladých hasičů Klárka Langerová a Zuzka 
Snášelová s podporou rodin i dalších 
členů místního SDH Olomouc-
Radíkov svátečně naladěný adventní 
podvečer s koledami. Mladí hasiči  
předvedli pěkné vystoupení k začí-
najícímu období adventu a vlastních 
svátků vánočních. Nazdobený vá-
noční stromeček u místní zvonice se 
slavnostně rozsvítil a závěr podveče-
ra doplnil pěkný ohňostroj. Na akci se 
sešlo nejen hodně dětí, ale i rodičů a 
to jak místních, tak i ti, kterým je Ra-
díkov blízký a mají k němu vztah.    

       
 
 

Celý večer podbarvily vánoční melodie 
nejen z místního rozhlasu, ale i ty, kte-
ré si připravili Mladí hasiči.  Pro pří-
tomné byl připraven horký vánoční 
punč, pro děti horký čaj i něco  
k zakousnutí. Malý vánoční jarmark 
s prodejem výrobků přišel vhod mnoha 
návštěvníkům. 
      Jediné co chybělo, byl sníh, který 
by vánoční atmosféru ještě více do-
kreslil. Vánoční stromeček se bude 
teď pravidelně rozsvěcovat a těšit ne-
jen místní, ale i ty, kteří Radíkovem 
procházejí.      
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 Sobota 5. prosince 2015 -  Mikulášská nadílka 

Místní hospoda U Pulce se opětovně stala místem setkání dětí s Mikulášem, andělem i nezbed-
ným čertem. Po třetí hodině odpolední 

vstoupil mezi netrpělivé děti Mikuláš 
s doprovodem. Sál se celkem slušně zapl-

nil, registrovalo se 21 dětí v doprovodu 
svých rodičů i babiček a dědečků. Mikuláš 
se svým doprovodem si děti prověřil, jaké 

básničky nebo písničky se naučily, pokáral i 
pochválil, a tak nakonec všichni odešli spo-
kojeni s balíčkem dobrot. Závěr sobotního 

odpoledne byl příležitostí si zaskotačit na 
dětské diskotéce pod vedením DJ Miloše. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                
 

Ti nejmladší měli oporu v rodičích….. 

 
                      Vpravo: Spokojené maminky i děti….. 

 Poděkování Mladých hasičů občanům - sběr papíru2015         
           V letošním roce 2015 proběhl v Radíkově celkem 7 x sběr tříděného papíru. Celkem 
jsme nasbírali 3 tuny starého papíru. Děkujeme všem, kteří tímto podporují naše činnosti 
s dětmi.                                                                                                                 

                                                                                                                              
 19. prosince 2015 - Výroční valná hromada 2015 SDH Olomouc – Radíkov   
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 Hasičské akce roku 2015 (co budou, sledujte termíny)         
    
-19. prosince „Výroční valná hromada 2015 SDH Olomouc – Radíkov“   
 

 

Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 
www.sdh-radikov.estranky.cz      

 
                                                                              /jk, pb.,km, kl, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                        

Sport 
 

Tým šipkařů –  
Stříkačka Radíkov  http://www.strikackaradikov.wbs.cz      
                       
       Druţstvo šipkařů odehrálo do doby uzávěrky 8 
zápasů. Poslední sice nejsme, ale získané 4 body 

prozatím stačí na dolní část tabulky. Je otázkou, 
jestli za to můţou další změny, kterým jsme se 

opět neubránili. Tentokrát se týkají obsazení druţstva. Z osobních 
důvodů jiţ na soupisce není Zdeňka Nováková a Filip Hudec, naopak 
na hostování k nám přestoupila „staronová hráčka“ Eva Sobotková.  
        Jak je známo, jméno Radíkova šíří nejenom doma, ale i 
v zahraničí. Na ME v Chorvatské Poreči v červnu 2015 se umístila na 
6.místě, v soutěţi druţstev ţen a na 5.místě v soutěţi  501MO jednot-
livců. Své dovednosti zhodnotila i na domácích turnajích – 2.místo 
v Bystročicích, 3.místo na turnaji „O putovní pohár obce Červená Vo-
da“ a  3.místo v dvojicích ţen na Mastru  v Olomouci jsou toho důka-
zem. Vyvrcholením letošní sezóny bylo Mistrovství ČR 11.-13.11.2015, 
kde z celkového počtu  497 šipkařů obsadila 17. místo s Petrem Hyn-
čicou v soutěţi MIX, 13.místo s Janou Sukupovou v soutěţi dvojic ţen 
a 9.místo v hlavní soutěţi jednotlivci ţeny 501DO.  
 
   K těmto úspěchům jí patří velká gratulace. 
 
            Vpravo: Eva Sobotková s nejlepší hráčkou světa Anastazií Dobromyslovou. 

 
Krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2016 vše nejlepší přejí radíkovští šipkaři. 
                                                                                                                                                        /jk/                                                                                                                                                        

INZERCE  
 
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k vánočním a silvestrovským nákupům 

 
        Rok 2015 je téměř za námi.  Nastává sych-
ravé zimní období, které nás snad potěší i krás-
nou zimou.  Do obchodu za nákupy lze vyrazit  
sice do hypermarketů, ale  
opravdu nejblíţe to máte do 
naší prodejny HRUŠKA. Na-
koupíte vše potřebné i na 
blíţící se svátky vánoční i na 
silvestrovské veselí a pohodu. 
Sortiment zboţí nabízí také 
letáky, které jsou v prodejně, 
a nebo je dostanete do svých 
schránek.    
       
K vánočním a silvestrovským 

nákupům vás zve jak majitel obchodního řetězce HRUŠKA, tak i personál prodejny. 
  

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
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Foto dole: vlevo Lucie Niezgodová, uprostřed vedoucí prodejny Dagmar Mlíchová, vpravo Lucie Zatloukalová. 
 

 
Prodejní doba o svátcích:                                
St.                       23.12.  běžná prodejní  doba 

Čt. Štědrý den   24.12.  7,00 – 11,00 hod.                   
Pá.                      25.12.  zavřeno 
So.                      26.12.  8,00 – 10,00 hod. 
Ne.                      27.12.  zavřeno 
Po-St.                 28.-30.12 běžná prodejní doba                                           

Čt. Silvestr        31.12.  7,00 – 12,00 hod.                                                  
Pá. Nový rok       1.1.    zavřeno       
So.                       2.1.    7,00 – 11,00 hod 

 
Krásné prožití svátků vánočních 

a do nové roku 2016 hodně zdraví všem 
přeje personál prodejny HRUŠKA v Radíkově 

.     
                                                              /zv/ 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Hospůdka U Pulce vás zve 
k posezení i na oslavu Silvestra 

    

  Srdečně Vás zveme do znovu otevřené místní hospůdky  
U Pulce. Kaţdý víkend pro Vás máme nachystané dobroty 
k pivu, přes týden domácí kuchyně a pivní speciály.  
       K dispozici kulečník a šipky. 
 
Nová otevírací doba: 
PO – ČT: 12:00 – 23:00 
PÁ:  12:00 – 24:00 
SO:  9:00   - 24:00 
NE:  9:00  -  22:00 
 
Těšíme se na Vás - Laďa Gabrlík                                                      /jk/ 
 

Vánoční test 

1) Co znamená latinské slovo advent?      
- příchod  

2) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení větvička z ovocného stromu? 
- aby děvčata vyvěštila, zda se příští rok vdají - podle toho, zda větvička vykvetla  

3) Proč se věřilo, ţe hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu?  
- protoţe by slepice neseděly na vejcích. Většina vánočních zvyků a pověr se týkala hospodářství - zvířat, polností, ovocných 
stromů, počasí... - lidé se snaţili všemoţnými úkony zajistit hojnost a zdraví i do dalšího roku.  

4) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky? 
- aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých předků, dokonce se pro ně i prostíralo ke stolu  



 

Radíkovský informační zpravodaj 6/2015                                                                                                         14 

 

5) Jakým skutkem získal sv. Mikuláš pověst o své dobrotivosti?    
- Svatý Mikuláš z Myry byl biskup, proslul štědrostí k potřebným a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro mnoţství zázraků, 
které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křes-
ťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii)  

6) Ze které země pochází zvyk zavěšování větvičky jmelí v místnosti? 
- z Anglie - dodnes mnoho rodin věří v jeho kouzelnou moc a málokde chybí o Vánocích zavěšená větvička. Čím více bílých 

bobulek jmelí má, tím více štěstí na Vás prý v novém roce čeká. Ke snům o jmelí patří i řada výkladů...  

7) Z jakých dob se do dnešních dnů dochovala víra, původně staré pohanské rituály, ve zlaté prasátko, 
magie jmelí, pálení purpury a příprava obřadního pečiva? 
- z dob Keltů  

8) V jaké přírodní události vlastně tkví prastará podstata oslav vánočních svátků? 
- v zimním slunovratu - symbolizuje ho světlo a zapalování svíček  

9) Z čeho se skládal tradiční český vánoční pokrm muzika?  
- z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které se rozvařily a okořenily, přecedily přes pláténko, přidala se lţíce 
povidel, hrozinky, vlašské ořechy a nastrouhaný perník, vše se povařilo a muzika se podávala horká na dřevěných miskách. Ještě 
na počátku 20. století nechyběla na ţádném štědrovečerním stole.  

10) Co bylo hlavní sloţkou pučálky - oblíbeného pokrmu z pohanských dob?  
- hrách - nabobtnalý se nechal 2 - 3 dny klíčit - pučet, pak se opraţil na omastku nebo na sucho a podával se slazený medem, 
cukrem nebo osolený a opepřený. O Vánocích a Velikonocích (velikonoční praţmo) prodávaly pučálku v Praze v Kotcích tzv. baby 
Pučálnice.  

11) Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu černý kuba?  
- podle hřibů modráků, které se do kuby přidávají a zbarvují pokrm dočerna  

12) Se kterou domácí činností byly spojeny bíle oděné obchůzkové bytosti  lucie?  
- předení lnu - v den jejich obchůzky se nesmělo příst vlákno, neposlušným hospodyním lucie rozmetaly napředené nitě po míst-
nosti  

13) Jak je nazýván malý přenosný betlém, se kterým obcházely děti stavení?  
- skříňkový                                                                                                                                                                          /jb/ 
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