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

 

Krásné počasí a zájem diváků, soutěţících druţstev, 
včetně kamarádů z Bratislavy - Rusovců (SR) a ze 
Swensea (Walles) vytvořil pohodový víkend.    

 

 
                                            

 

 
 
 

 
 

Mákli si i profíci z Walesu 

   Páteční podvečer na hřišti byl opět setkáním přátel 
Dole: Pořadatel připravil nové putovní poháry  
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
31.5.2016 – 53. RMO  
-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky - Nákup 
elektrické energie na rok 
2017 
-návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu 
SMOl na rok 2017-2019 
-OZV (návrh) o místním 
poplatku za zábor veřej-
ného prostranství 

-OZV o cenové mapě 2016-2017 
-Terrerovo náměstí – navýšení kapacity parkova-
cích míst 
-lávka Dobrovského 
-pilotní projekt na podporu třídění odpadů 
-Cena města Olomouce, změna statutu 
-Hřbitovy města Olomouce, změna ředitele 
 
8.6.2016 – 54. RMO 

-veřejná zakázka „Radnice Olomouc“, oprava 
střechy a krovu – revokace 
 
15.6.2016 – 55. RMO  

-majetkoprávní záleţitosti, bod č.47 schválení   

 „záměr pronajmout prostor sloužící podnikání 

o celkové výměře 297,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 

101, obč. vybavenost, Na Pevnůstce č. o. 2A, 

která je součástí pozemku parc. č. 405/2 zasta-

věná plocha a nádvoří v k. ú. Radíkov u Olo-

mouce, obec Olomouc, a to za účelem provozo-

vání prodejny potravin a doplňkového sortimen-

tu dle důvodové zprávy bod č. 2.16.“ 
-rozpočtové změny 2016 
-Moravská cyklostezka Hejčín – Řepčín 
-Durychova, petice 
-ţádost o poskytnutí dotace - Divišova, Bystro-
vanská, přechod pro chodce 
-příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů 
-dotace v oblasti ochrany obyvatel 
-změny v dopravní komisi MMOl 
-podpora prevence kriminality 
-SK Sigma a.s., delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti 
 
21.6.2016 – 56. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2016 
-veřejná zakázka Tropický pavilon - zahájení 
-odpadové centrum Olomouc, demolice objektů 
-omezení nákladní dopravy 
-inteligentní dopravní systémy 
-dopravní studie parkování na Sv. Kopečku 
-cyklostezka Topolany 
-okruţní křiţovatka Globus 
-Letecký den 2016 

-Korunní pevnůstka, oplocení 
-zimní stadion, výměna sedaček 
-hřbitov Svatý Kopeček, oplocení 
-lokalizace sloupů veřejného osvětlení 
 
29.6.2016 – 57. RMO  
-veřejná zakázka „Zajištění marketingových slu-
ţeb“ 
-Čechovy a Bezručovy sady, informace 
-veřejná zakázka „Správa letiště Olomouc“ 
-veřejná zakázka, „Ulice 1. máje – rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a sítí“ 
-darovací smlouva na cisternové vozidlo 
 
1.7.2016 – 58 RMO 

-veřejná zakázka „Ulice 1. máje – rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a sítí“ - námitka 
 
27.6.2016 - 10. ZMO  

-kontrola usnesení 
-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2016 
-zařazení dálnice D35 do seznamu úseků nepod-
léhající zpoplatnění 
-nová OZV č.2/2016 o místním poplatku ze zábo-
ru veřejných prostranství 
-OZV o cenové mapě 
-Regulační plány 
-petice za omezení provozní doby hostinských 
zařízení 
-vyuţití sloupů veřejného osvětlení ve městě 
Olomouci pro navigaci sloţek integrovaného 
záchranného systému (IZS) 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňovány  
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 stránkách 
Statutárního města Olomouce včetně důvodových 
zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním 
ZMO. 

                                                   / zv /  

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
Květen (30.5.) 

-kontrola plnění usnesení 
z jednání KMČ 04/2016 
-došlá a odeslaná pošta 
-místní šetření v lokalitě 
Pod Bořím, podmínky pře-
dávání komunikací a trav-
natých plot do správy města 
-jednání s MP Olomouc na 

Sv. Kopečku k problematice Lošova, Radíkova, 
Droţdína a Sv. Kopečka 
-telefonické sdělení odboru ŢP k problematice 
lokality „Radíkovská skalka“ - nedostačující  
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-návoz zeminy na pozemek města na ulici Lo-
šovská 
-informace o ukončení provozování místní pro-
dejny řetězcem HRUŠKA 
-pochůzka s firmou před realizací opravných 
prací na místních komunikacích v r. 2016 
Červen (20.6.) 

-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 05/2016 
-podání informace ve věci osudu místní prodejny 
HRUŠKA. Prodejna se neprodává, pouze vše 
směřuje ke změně nájemce. 
-problematika chodníku pro pěší ulice Pod Bořím 
– Beskydská 
-informace o řešení problematiky parkování na 
Sv. Kopečku, nasazení kloubového autobusu na 
linku č. 111 o víkendech a státních svátcích   
-informace o 10. ročníku Netradiční hasičské 
soutěţe na místní vodárenské nádrţi 
-výskyt včelího moru v Radíkově, pálení 5 včel-
stev za přítomnosti orgánů státní veterinární 
správy 
-diskuse ve věci řešení ulice Na Suchých lou-
kách, asi bude nutné zpracování investičního 
záměru 

-nutnost řešit v dalším období technologii údrţby 
dřevěných prvků mobiliáře v Radíkově 
-rozhodnutí KMČ zaslat na TSMO a.s. dopis 
s poţadavkem na zásadní zkvalitnění údrţ-
by/úklidu místních komunikací 
 

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

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/                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10.  ROČNÍK NETRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŢE V RADÍKOVĚ V SOBOTU 
18.6.2016  SE VYDAŘIL. 
      Krásné sluníčkové sobotní ráno u radíkovské vodárenské nádrţe přivítalo 15 soutěţících druţstev 
muţů a ţen na jiţ 10. ročníku soutěţe. Kvalitně připravená trať na vodě i na souši v přírodním terénu 
spojená s poţárním útokem - dvouproudem na terče s časomírou - dokázaly rozlišit připravenost týmů 

jak muţů, tak i ţen. Tradiční přítomnost druţ-
stva hasičů z Bratislavy - Rusovců  a jiţ druhá 
účast profesionálních hasičů ze Swansea 
(Wales – V. Británie) dala akci mezinárodní 
punc. Záštitu nad akcí převzali zástupci SMOl 
vedoucí odboru ochrany Ing. Jan Langr, za-
stupitelka pí. Mgr. Eva Machová a zástupci 
OSH. Uvítali jsme také hosty - senátor Ing. 
Martin Tesařík a MUDr. Milan Brázdil  ze 
Zdravotní záchranné sluţby Olomouckého 
kraje, kandidát na senátora. Slavnostní nástup 
soutěţících druţstev, hymny Česka, Sloven-
ska a Walesu, stručné přivítání hostů, vystou-
pení maţoretek „ Hvězdičky z Lošova“, spor-

tovní zápolení soutěţících druţstev i dobrý gastro-
servis domácí kuchyně přispělo k vysoké úrovni této 
akce.    
     Jiţ podruhé místní SDH Ol. - Radíkov nasadilo do 
soutěţe jak druţstvo ţen, tak i druţstvo muţů. 
V polední přestávce po prvním kole předvedl MUDr. 
Brázdil s místními dětmi a dalšími pomocníky simu-
lovanou ukázku záchrany zavaleného člověka. Ná-
sledně předal Mladým hasičům – drobné dárky a 
poukaz na nákup hasičského vybavení.  Z vítězství 
v kategorii muţů se radoval tým SDH Olomouc - 
Lošov s časem 59,75 s., druhý byl tým SDH Olo-
mouc-Radíkov, třetí SDH Ţelechovice-Paseky.            Radíkovské druţstvo ţen přebírá z rukou Mgr.Machové 

                                                                                                                           pohár za 1. místo v 10. ročníku soutěţe 

http://www.olomouc.eu/radikov
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V kategorii ţen zvítězilo druţstvo SDH Olomouc-Radíkov v čase 69,50 s., druhé bylo druţstvo SDH 
Olomouc – Lošov a třetí SDH Olomouc-Chválkovice-Droţdín.                                                            

Závěrečný nástup druţstev i hostů, předání 
nových putovních pohárů vítězným týmům, 
ale i ocenění všech týmů poháry a dárky 
sponzorů proběhlo v pohodové atmosféře. 
Večerní hasičská zábava na hřišti za pro-
dejnou byla tečkou za letošním setkáním 
hasičů, jejich přátel i občanů místních i 
z okolí. Hudební produkci tentokrát zajistila 
rocková formace „Stará vemena„, která 
opakovaně naplnila celý parket. Na úvod 
všechny přítomné pozdravil senátor Martin 
Tesařík, znovu pogratuloval pořadatelům 
za skvělou akci a pozdravil vítězné            
týmy. Všem hasičům za práci pro obec 
věnoval sud piva.   
     

  Druţstvo muţů z Lošova přebírá putovní pohár za 1. místo.         Dole: Druţstvo muţů SDH Ol.-Radíkov - 2. místo  

 
      Díky horlivé aktivitě „občana“ (schválně neuvá-
díme spoluobčana, protoţe spoluobčan ţije s obcí, 
kdeţto tento občan – ţije jen vedle nás, ale vlastně 
sám pro sebe) akci navštívila před půlnocí Městská 
policie. Ta ověřila platné povolení celé akce a kon-
statovala, ţe je vše v rámci tolerance a ničím ne-
přesahuje podobné akce. 
      K návštěvě hostů z dalekého Walesu jen uvá-
díme, ţe v obnovené sestavě strávili v Radíkově 2 
dny. Dokázali se aktivně zapojit jak do soutěţe, tak 
i večerní zábavy a hlavně se tu cítili jako doma. To 
díky vřelému přijetí všech hasičů i ostatních Radí-
kováků. Takţe učte se angličtinu, protoţe za rok 
nám slíbili svoji účast opět! 
Jako pořadatelé jsme byli nadmíru spokojeni. Po-
časí vyšlo, bohatá návštěvnost a krásné umístění 
domácích týmů jen završilo náročné přípravy. 
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Poděkování od Andyho Collise – velitele výpravy z Walesu 
     Tak jsme se šťastně všichni vrátili domů.  Musím poděkovat za všechny kluky jménem Hasičského 
záchranného sboru Mid-West Wales za vaše nádherné přivítání a pohostinnost. Všichni jsme si náš 
výlet uţili a jako vţdy to podtrhuje nádherné kamarádství mezi hasiči po celém světě. Obdivujeme 
nádherné sepjetí lidí okolo Radíkova a komunitu jakou máte s hasiči ve vaší obci Radíkov. Vyřizujeme 
pozdrav všem hasičům, pořadatelům a kamarádům z Radíkova. 

                                                                             S přátelským pozdravem Andy                  /pb/ 

                                                                                                                                                                            
RADÍKOV V TRVALÉM OHROŢENÍ „BLACKOUTEM“ 

      
  Je to více jak 4 roky, kdy v nepříjemném zim-
ním období (únor 2012) došlo k samovolnému 
pádu lesního stromu v lokalitě Poţár na vedení 
vysokého napětí 22 kV, které vede údolím 
Lošovského potoka. Výsledkem byl několika-
denní výpadek sítě a Radíkov delší dobu bez 
proudu. Terén v místě přerušení vedení je 
těţce přístupný a oprava trvala několik dní. 
Energetici museli Radíkov připojit na vedení, 
které jde kabelem z Hluboček k Radíkovské 
věţi. Po opravě vedení v Poţáře opět Radíkov 
připojili zpět na vedení od Lošova. Byla to ne-
příjemná záleţitost – v zimním období nešlo 
několik hodin ani plynové topení a elektrické 
vytápění mnoha domácností.  

       Bezprostředně po této události proběhlo z iniciativy KMČ dne 28.2.2012 místní šetření za účasti 
zástupců Lesů ČR s.p. z LS Šternberk a ČEZ Distribuce a.s. týkající se lokality Poţár porost 731C. 
Dle zápisu bylo dohodnuto, ţe Lesní správa Šternberk naplánuje na zimní období roku 2013 v této 
lokalitě mýtní těţbu, v rámci které bude dotěţen celý zbytek starého porostu. Bohuţel toto nebylo 
splněno. Byla diskuse o tom, zda sundat vedení VN pro účely kácení a kdo to vše zaplatí..... Problém 
ale vyřešen nebyl. Podle zápisu z r. 2012, by tu nebezpečí pádu stromů nemělo uţ víc jak čtyři roky 
existovat.            

Dne 24.6.2016 opět samovolně spadl strom, aniţ byly nějaké poryvy větru anebo extrémně roz-
máčený terén, na vedení VN v lokalitě Poţár (Latova vila). Celý Radíkov byl víc jak pět hodin bez 
proudu za extrémně horkého dne. KMČ písemně oslovila opětovně vedení Lesy ČR s.p. Lesní správa 
Šternberk – Světlov s ţádostí o urychlené řešení tohoto rizikového stavu pro Radíkov. V současné 
době je v blízkosti vedení VN několik desítek vzrostlých smrků uschlých v důsledku napadení kůrov-
cem a jsou označeny ke kácení. Očekáváme reakci Lesů ČR s.p. a věříme, ţe bude nebezpečný po-
rost co nejdřív odstraněn. Pokud to bude nutné, zapojí KMČ do jednání odbor KaR a odbor ochrany 
MMOl.                                                                                                

                                                                                                                                                                      /jb/                                 

POČASÍ    
 
Květen 2016 

Průměrná teplota se lišila od dlouhodobé hodnoty o +1,4°C. Květen 2016 se ve všech charakterist i-
kách vešel do normálu, i kdyţ sráţkově uţ byl na hranici normálu a teplotně se mu velmi blíţil, ačkoliv 
letních dnů bylo méně, neţ průměrně bývá a tropický den se nevyskytl ani jeden. Z hlediska doplnění 
zásob spodní vody květen příliš příznivý nebyl, protoţe více neţ polovina z celkového úhrnu spadla 
během přívalových dešťů. Tentokrát přišli "ledoví muţi" dříve neţ jsou v kalendáři, takţe kvetoucí 
stromy nebyly poškozeny. Zato v Čechách padaly při silných bouřkách velké kroupy a došlo 
k zatopení mnoha domů. 
 

sráţky 
celkem za měsíc v [mm] největší úhrn za den den 

38 10 29.5. 

teplota 
průměrná teplota ve [°C] max. [°C] den min. [°C] den 

15,8 28,5 31.5. 4,2 16.5. 
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Červen 2016 

Průměrná teplota se lišila od dlouhodobé hodnoty o +2,5°C, coţ je výrazný rozdíl.  Sráţky ani tento 
měsíc nedosáhly potřebných hodnot a sucho přetrvává. Chybí nám mnoho „zahradnických“ deštivých 
dnů. Začíná se to projevovat i na podzemních vodách. Letos bylo 22 letních dní a z nich 5 tropických. 
 

sráţky 
celkem za měsíc v [mm] největší úhrn za den den 

46 21 15.6. 

teplota 
průměrná teplota ve [°C] max. [°C] den min. [°C] den 

19,7 31,9 26.6. 14 4.6. 

Zdroj: vlastní měření, Přírodovědná fakulta UP Olomouc, MMOl, ČHMÚ                                                            jb 

                                                                                                         
VÍTE, ŢE . . . . 
…… neodpovědné pálení trávy v podvečer 
4.7.2016 za ideálního bezvětří opět obtěţovalo 
sousedy a část občanů z okolí. Upozorňujeme, 
ţe pálení mokré trávy a dýmících věcí je bezo-
hlednost vůči okolí a porušování legislativy ŢP. 
Kompostujte a vyuţívejte bionádoby po částeč-
ném vyhnití zelené hmoty na vašem pozem-
ku…. 
...... na Sv. Kopečku dochází k prvním krokům 
ke zlepšení situace s parkováním výletníků. 
DPMO a.s. nasadil na linku rychlospoje č. 111 o 
víkendech kloubový autobus, budou namonto-
vány elektronické informační tabule volnosti 
parkovišť. Bohuţel nepříjemná situace opět 
nastala s parkováním od vršiny k Radíkovu o 
víkendu 5.7. Dochází k porušování silniční vy-
hlášky. V úseku cca 500 m zůstává jen jeden 
pruh včetně nepřehledného oblouku. Kde byla 
městská policie, nevíme. Moţnost vyhnutí se 

protijedoucím vozidlům není moţná. Asi bude 
nutné poţádat o osazení dopravní značky – 
Zákaz stání, anebo vyznačit u krajnice ţlutý 
pruh….    
…slibovaný nový digitální ukazatel data, času a 
teploty se podařilo v termínu osadit na fasádu 
hasičské zbrojnice Náprstkova 1. Věřme, ţe 
nám bude i nadále nějaký ten rok slouţit a po-
skytne základní informace……   
……….při nočním lijáku z 2.7. na 3.7. napršelo 
v Radíkově kolem 45 mm, coţ přineslo tolik 
poţadovanou vláhu pro naše zahrady. Nepatr-
né zvýšení průtoku se krátkodobě objevilo i na 
Lošovském potoce…. 
………ke konci měsíce června 2016 byl ukon-
čen vedením TSMO a.s pracovní poměr míst-
nímu zaměstnanci TSMO a.s. dohodou. Hledá 
se nový svědomitý pracovník pro úklid Radíko-
va....    
                                                                   /zv/                                                                                 

 

LOKALITA V MČ RADÍKOV S ULICEMI NA PEVNŮSTCE, ZEDNÍKOVA, VRCHNÍ, 
POD BOŘÍM, PŘEHRADNÍ, BESKYDSKÁ  JE ZÓNOU SE SNÍŢENOU RYCHLOSTÍ. 
 

     KMČ na svém jednání počátkem roku 2016 řešila i problematiku 
páteřní komunikace ulice Na Pevnůstce a navazující odbočující slepé 
ulice.  
Jedná se o poměrně úzkou komunikaci bez chodníků a celkově ne-
přehlednou. Bylo zadáno zpracování návrhu řešení dopravního zna-
čení zóny včetně projednání na dopravní PČR, schválení na dopravní 
komisi magistrátu a vlastní realizace odborné firmě. Omezení rych-
losti na 30 km/hod., dopravní značka Chodci ve vozovce a sklonové 
poměry 15% by měly všechny uţivatele dopravních prostředků i 
chodce vést k obezřetnosti. Vše další je jen na kázni uţivatelů s cílem 
předejít krizovým stavům a minimalizovat úrazy chodců nebo doprav-
ní nehody. Snad se přizpůsobí i cyklisté se svými „soutěţemi“ - kdo 
má nejvíc na tachometru.  
      Dopravní značení zón je nejen v dolní části ulice Na Pevnůstce, 
ale i při příjezdu do Radíkova směrem od pevnůstky, ihned za místní 
tabulí.                                                                                                              /zv/                                                                                                    

 
PROBĚHLA PRVNÍ ČÁST OPRAVNÝCH PRACÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 
         V měsíci červnu začala dodavatelská firma naplňovat smlouvu o dílo pro TSMO a.s. Akce je hra-
zena z prostředků odboru dopravy magistrátu, kdy kaţdá KMČ dostala cca 300 000,-Kč na provedení 
opravných prací na majetku města. Hotovo je na ul. Pujmanové a části Dolanské, spojovací komunika-
ce ul. Na Pevnůstce a Zedníkova, byly opraveny nátěry na dřevěných prvcích mobiliáře.  
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          Firma se bude po dovolené vracet a 
proběhne drobná oprava ţlabů na ulici Náprst-
kova, dále nový příčný lapač na ulici Lošovská, 
Na Suchých loukách a zalévání spár a prasklin 
na asfaltových místních komunikacích. 
 
         Pokud máte další návrhy na realizaci 
opravných prací na místních komunikacích 
v roce 2017, obraťte se na naši KMČ.                                                                                                                                                             
                                                  /zv/              
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :   

 
 
                    
Červenec:  

Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Libuše Vlčková, 
Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava Chodilová, Věra 
Bernardová, Jarmila Šmejkalová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hy-
nek. 
 
Srpen: Věra Pospíšilová, Alena Grygarová, Helena Rozsárová, 

Věra Slatinská, Jan Zvěřina Ing., Vojtěch Šubrt, Slavomír Slatinský, 
Miluše Změlíková.                               
 
Září: Marie Typnerová, Pavel Procházka, Pavel Odstrčil Ing., Marie 

Langerová, Marie Melcerová, Jan Stojaspal Ing., Jaroslav Bernard, 
Ludmila Šubrtová, Magdaléna Stratilová. 
 

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 legislati-

vy 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 má 

svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

DP bude uzavřeno 20.7., 27.7. a 24.8.2016. 

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Pokud potřebujete poradit, kde 

na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté se vám dosta-

ne odborné rady. Nadále probíhá i prodej knihy Dějiny Ra-

díkova s cenou 100,- Kč/ks.  

Internetové pracoviště –  Náprstkova 1 ,  Olomouc –  

Radíkov (kapaci ta –  2 počí tače)  

 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)  Pravidelný svoz komunálního odpadu a bioodpadu  probíhá v 14-ti denním reţimu a to (komu-
nální odpad středa - sudé týdny, bioodpad kaţdý pátek v liché týdny.      

      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. Sběrové dvory Olomouc - Ho-

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
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dolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba: pondělí - sobota 9:00-
13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00. 

2)  Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova je přes chatařskou 
sezonu vţdy v pondělí.  Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/,  včet-
ně objemného, je zakládáním černé skládky s moţným zahájením správního řízení a navazujícím 
postihem. Je na vás a vašich sousedech, jak bude vypadat okolí u vaší chaty.  

3)  Ţádáme pejskaře, aby zabránili volnému pobíhání svých miláčků po Radíkově. V případě 
nutnosti bude o spolupráci poţádána Městská policie. Pokud chodíte pejsky venčit, povaţu-
jeme za zcela nevhodné k tomu vyuţívat prostor dětského hřiště u hasičské zbrojnice a hřiš-
tě u prodejny. Nevhodným místem je i upravená zelená plocha podél Lošovského potoka, 
kterou vyuţívají Mladí hasiči k výcviku. Buďte ohleduplní k našim dětem !   

4)  Odbor ŢP myslí na zlepšení třídění odpadu, jehoţ cílem je zvýšit podíl separovaného sběru, 
ke kterému můţeme přispět všichni i svým přístupem.   

          
         Průzkum formou ankety bude ukončen k 15.7.2016 a an-
ketní lístky se předají odboru ŢP k vyhodnocení. Zájemci o modré a 
ţluté nádoby na své dvorky budou včas informováni o rozvozu ná-
dob TSMO a.s. Současně bude nastaven reţim pravidelného svozu 
a vyvěšen ve vývěskách a dán i na webové stránky KMČ i do Radí-
kovského informačního zpravodaje.    
 

5)  Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo 

     „ DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:      
 

POLICIE 158 

MĚSTSKÁ POLICIE  156 

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 155 

TÍSŇOVÁ LINKA 112 

PORUCHY VODA 840 668 668,  585 243 263 

PORUCHY PLYN 1239 

PORUCHY ELEKTŘINA 840 850 860   

TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŢBY  605 201 686 

TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU 585 700 035 

 
Místní knihovna (vedoucí  paní Večeřová)    

 
     Léto je tady včetně období dovolených, lenošení na zahradě ve 
stínu s knihou v ruce. Knihu si můţete půjčit v naší místní knihovně 
anebo se sami podívat doma na webové stránky 

http://www.kmol.cz/radikov. Tam se dozvíte, jaké knihy jsou 
v místní knihovně v Radíkově nebo v kniţním fondu Knihovny měs-
ta Olomouce. Krásné a pohodové léto s knihou v ruce  Vám přeje 
pí. Večeřová.  

                                                                                                                                                                                              /zv/              

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
             
       
 
 
 
 
 
 
 

        Jiţ je tu konečně dlouho očekávaný  letní 
čas, doba prázdnin a dovolených. Jak se ale 
všichni těšíme, nestačíme se divit, jak vše rych-
le uplyne.  

http://www.kmol.cz/radikov
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        V měsíci květnu jsme se veselili v pavilonu A na výstavišti Flora. Všechny kluby seniorů byly na 
velmi milé posezení  s tancem. Kapacita přízemí je 600 návštěvníků, a tak míst pro všechny bylo dost a 
dost. 

         Část členů našeho KS se účastnila zájezdu do ZOO Leš-
ná, který pořádal MMOl. I 
my jsme si udělali výlet do 
brány Jeseníků a to do 
Branné. Vyšlo nám hezké 
počasí, tak jsme mohli ob-
divovat krásy přírody a 
návštěvou jsme poctili 
místní Myslivecké muzeum. 
Tam opravdu kaţdý měl 
moţnost poznat, co vše 
myslivost obnáší a na co 
byly potřebné různé nástro-
je. Expozice muzea je po-
učná i pro školní mládeţ, a 
proto často přijíţdějí za 

poučením školní výlety.  
       V červnu jsme spolu se svátkem dětí oslavili i jubi-
leum naší členky paní Vlasty Kamínkové a pana Fran-
tiška Procházky.  Koncem měsíce jsme zorganizovali 
naši klubovou olympiádu. Ta byla výborně připravena 
naší členkou, tak máme další akci, na kterou se budeme 
za rok opět těšit.   Soutěţilo se v docela  jednoduchých 
 disciplínách, abychom prověřili především zrak, chuť i 
hmat. Nechyběly ani připravené diplomy a ceny pro 
vítěze. Tím radost byla dokonalá. Je dobře, kdyţ členo-
vé přicházejí s dobrými náměty, které se dají uskutečnit 
i v našich   stísněných podmínkách. 
        Také jsme měli moţnost účastnit se slavnostního 
otevření opraveného ROZARIA, kde byl hezký hudební pořad  s Ivetou Simonovou a Pepíkem Zímou. 
Nechyběla ani ochutnávka vína  a vše bylo umocněno krásným počasím.   
        Poslední předprázdninové setkání se uskutečnilo tradičně na zahradě v Samotiškách při opékání. 
Tam se nás sejde vţdy hojný počet seniorů. 

                                                                                Hezký čas léta a prázdnin všem v Radíkově i jinde,                                                                                                                                     

                                                                                přeje za Klub seniorů Františka Prášilová 

                                                                                                                                                            /fp/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Městská policie je tu pro vás a je garantem dodrţování pořádku… 

 
Zabezpečení domu před odjezdem na dovolenou 
     Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na základní pravidla bez-
pečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným 
škodám na majetku. 
 
1. Nikomu nesdělujte, že odjíždíte. Zveřejňování odjezdu z domova na dovolenou, ideál-

ně na sociální síti, je v podstatě pozvánkou pro všechny moţné nenechavce. 
2. Požádejte sousedy o kontrolu.  Je vhodné, aby dům, který na čas opouštíte, někdo 
alespoň občas zkontroloval. Poţádejte například někoho z rodiny nebo sousedy, kterým 
důvěřujete, ať v průběhu vaší dovolené dům zkontrolují.  

 
3. Postarejte se o poštovní schránku:  Před odjezdem se domluvte s rodinou či přáteli, aby pravidelně vybírali vaši 
poštovní schránku. Schránka zaplněná letáky je pro zloděje jasným znamením, ţe doma nikdo není. 
 
4. Zkontrolujte okna, dveře a okolí domu.   Samozřejmostí je uzamčení vstupních dveří kvalitním bezpečnostním 

zámkem. U domů, které stojí na kraji vesnice nebo na samotě, zvaţte také instalaci mříţí na rám okna. Nezapo-
meňte zavřít a zamknout i garáţ, kůlnu a domek na nářadí. Nenechávejte na zahradě poházené věci a neuklizené 
nářadí. 
 
5. Použití dalších bezpečnostních prvků.  Další moţností zabezpečení domu je instalace alarmu a kamerového 
systému, který je napojen na bezpečnostní sluţbu. V případě, ţe se do objektu dostane někdo cizí, bezpečnostní 
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sluţba je ihned upozorněna a vyšle na místo hlídku, která nemovitost zkontroluje. Vyuţijte automatického osvětlení, 
pomocí kterého se v danou hodinu v domácnosti rozsvítí světla. Vznikne tak dojem, ţe objekt není prázdný. I tato 
relativní maličkost můţe zloděje odradit.  

Bc. Petr Čunderle, DiS 
                                 tiskový  mluvčí     

                 Městská policie Olomouc 
                 Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 

                 tel: +420 585 209 561 
             email: prijem.podani@mp-olomouc.cz 

    www.mp-olomouc.cz 

 
„Co jste hasiči, co jste dělali“ (zvládli jsme zorganizovat jiţ 
10. ročník soutěţe a k tomu jsme byli ještě úspěšní i 
v soutěţi jak ţeny, tak i muţi. Mladí hasiči byli na výletě na 
Dlouhých stráních. Máme i dovolenou se svými rodinami. 
Chystáme další akce…).     

 18.6. 2016  - Mladí hasiči se opět předvedli na Netradiční 

hasičské  soutěži 
        10. ročníku Netradiční hasičské soutěţe vyuţili ke svému vystoupení naši Mladí hasiči 
pod vedením Klárky a Zuzky.  V přestávce hlavní soutěţe pod vedením MUDr. Milana Brázdi-
la ze Zdravotní záchranné sluţby Olomouckého kraje děti předvedly modelově záchranu 
stromem zavaleného kamaráda.  

          Děti se s nadšením zapojily a pra-
covaly dle pokynů odborníka. Ukázka 
byla ozvučená a komentovaná MUDr. 

Brázdilem, coţ bylo poučné nejen pro děti 
v rámci jejich další výchovy, ale i pro ostatní 
přítomné diváky i členy druţstev. Diváci od-
měnili ukázku potleskem a vedoucí druţstva 
dětí převzali sponzorský dar ve výši 2 500,-Kč 
na vybavení pro dorost našich hasičů.    
                                                                      /zv/ 

 25.6.2016 - Výlet Mladých hasičů na Dlouhé Stráně v Jeseníkách 
            Poslední červnovou sobotu, těsně před prázdninami, jsme si naplánovali ukončení 
„sezony“ výletem na Dlouhé Stráně. Časně ráno jsme se sešli v počtu 13 dospělých a 11 dětí 
na zastávce v Radíkově. V Olomouci 
jsme přestoupili na vlak do Šumperku, 
ještě jednou do Koutů nad Desnou a za 
dvě hodiny jízdy jsme jiţ viděli kopce 
Hrubého Jeseníku. Veselá nálada nás i 
přes velké horko nepřešla a těšili jsme se 
na nové záţitky. 
               Na 10. hodinu jsme měli objed-
nanou exkurzi dolní nádrţe přečerpávací 
vodní elektrárny. Po krátkém povídání 
a instruktáţním filmu jsme měli moţnost 
si prohlédnout vnitřní prostory a dolní ná-
drţ vodní přečerpávací elektrárny.  Po-
té jsme jiţ měli samostatný pro-

http://www.mp-olomouc.cz/
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gram. Lanovkou jsme vyjeli na Medvědí horu a zhruba 6 km jsme šli pěšky přes naučnou 
stezku Rysí skála, na horní nádrţ přečerpávací elektrárny. Ve výšce 1353 m jsme kvůli vel-
kému větru dlouho nepobyli a pomalu jsme se vraceli zpět.   
               O půl sedmé jsme jiţ v Olomouci zdravili běţce olomouckého půlmaratonu a ubírali 
se domů. Ne nadarmo se tato vodní elektrárna zařadila mezi 7 největších divů České republi-
ky. Určitě stojí za zhlédnutí.  
                                                                                                                                           /kl/ 

 Plán akcí SDH Olomouc – Radíkov na zbytek roku 2016 

-Prázdniny     - Rafty s hasiči 

                                  - Fotbálek ŽENATÍ – SVOBODNÍ 

                                  - Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí 

              -  6. srpen     - Litovelský otvírák (požární dozor na pivovarské akci) 

              - 27. srpen    - Ahoj prázdniny 

                                  - Rusovce 2016 (SK) – soutěž s historickou technikou 

              - Září            - Hasiči na náměstí v Olomouci  
- Říjen            - Branný závod poţárnické všestrannosti 
                      - Holický kombajn  

                                     - Podzimní sběr starého ţeleza  
- 27. říjen       - Halloweenský lampionový průvod  

               - 27. listopad - Rozsvícení vánočního stromečku 
               -  3./10.12.     - Mikulášská nadílka – předběţný termín  

- 17.prosinec - Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2016  
 

                Sběr papíru Mladých hasičů bude:  3. září, 3. prosince 
 

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

                                                                              / pb., kl,  web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                
INZERCE PRO HRUŠKU – NAPOSLEDY ? 

 
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. dle sdělení města 

uzavírá prodejnu k 31.8.2016 a to stále platí. 
      Ptáme se – tahle otázka je stále ve hře:  
  „Zlepší se přístup místních občanů, chatařů a 

chalupářů k nákupům v naší prodejně nebo se 
vrátíme k tomu, že pro každou drobnost budeme 
jezdit na Sv. Kopeček nebo do Lidlu ? A co staří a 

osamocení občané, kteří si o holi dochází pro ná-
kupy ?“   
RMO na svém zasedání dne 15.6.2016 rozhodla o na-
bídce tuto naši prodejnu pronajmout zájemcům. Olo-
moucké listy č 7./2016 na str.7  zveřejnily reklamu na 

pronájem naší prodejny s termínem 
podání ţádosti do 1.8.2016. Stano-
visko naší KMČ k nastalé situaci 
bylo zveřejněno v Radíkovském 
informačním zpravodaji č.3/2016 – 
str.16.     
Obchod je i nyní plně zásoben pro 
vaše nákupy.: 
    Do obchodu v Radíkově to máte 
opravdu nejblíţe. Nakoupíte vše po-
třebné bez front a dlouhého hledání 
v regálech hypermarketů. Ochotný 
personál v čele s vedoucí prodejny pí. 
Dagmar Mlíchovou a prodavačkami 
Lucií Zatloukalovou a Lucií Niezgodo-
vou vám s úsměvem vţdy poradí. 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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      Sortiment zboţí, které prodejna nabízí, najdete pravidelně v letácích, které jsou v prodejně 
k dispozici, anebo se objeví ve vašich schránkách.                                                                       /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení na zahrádce 

         Z důvodu celkové rekonstrukce je restau-
race U Pulce dočasně uzavřena. Předpokládaný 
termín otevření nově zařízené nekuřácké restau-
race je červenec/srpen 2016. Do té doby všech-
ny zve provozovatel na zahrádku, kde nabízí 
příjemné posezení s občerstvením nejenom 
z výčepu, ale i z grilu. 
          
Otevírací doba: 
PO                    12:00 – 22:00 
ÚT – ČT: 12:00 – 22:00 
PÁ:  12:00 – 23:00 
SO:  11:00 – 23:00 
NE:  11:00 – 22:00 
                                                                                                                           
Těšíme se na Vás - Laďa Gabrlík                             /jk/    
 

 

Podívejte se znovu od svých fotoaparátů a snímky pošlete do soutěže – termín 15.7.2016.  
Vyhodnocení na akci AHOJ PRÁZDNINY 

 
KMČ č.21 Olomouc - Radíkov spolu s SDH Olomouc - Radíkov vyhlašují  

SOUTĚŢ PRO FOTOAMATÉRY A FILMAŘE 
 

 z prostředí soutěţe v Netradičním poţárním útoku dne 18.6.2016 v kategoriích: 
1) Soutěţní druţstva v akci na vodě i na souši 
2) Diváci, pohodová i akční atmosféra 

 
            Příspěvky od jednoho autora (foto-max.5 digitálních fotografií, video-max.2 videa kaţdé v délce max. 60 sec.) 
zašlete na email: jan.zverina@email.cz, petrbernard@volny.cz a to do 15. července 2016 s udáním kategorie, do 

které foto/video přihlašujete. Bude provedeno vyhodnocení a vítězům předána malá pozornost, stejně jako se stalo 
v roce 2015. Fotky budou vyuţity v Radíkovském informačním zpravodaji a nebo k propagaci na webových strán-
kách SDH Olomouc-Radíkov a KMČ č.21 Ol.-Radíkov.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21  
Olomouc - Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy v městské  

části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 220 ks. Redakční rada: Jan Bednář, Jan Zvěřina.         
Foto: Jan Zvěřina, Klára Langerová, Josef Doseděl, Jan Bednář, Petr Zvěřina, web SDH Ol. - Radíkov 

 Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc - Radíkov.                  
                                      Zpravodaj je i na http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov  

Tel: 603 289 581, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu, 
Tisk:  Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00 

 Uzávěrka 10.7.2016 - vychází: 15.7.2016                                               
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