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

           Druţstvo Hanáckého okrsku v zámeckém areálu  
                  v Bratislavě – Rusovcích (více na str. 3) 

 

     Jediný létající drak zvládl deštivou drakiádu 2017….. 
 
              
 

               PŘIJĎTE SE VYJÁDŘIT I VY….. 
 

 
 
Likvidace kůrovcové kalamity tvrdě 
dopadá i na okolí Radíkova. Objevují 
se průhledy aţ na Jedovou. Bude 
vidět aţ k Prostějovu? Důsledná 
likvidace kůrovcové kalamity by měla 
být základem pro obnovu smíšeného 
lesa. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
11.7.2017 – 93. RMO  
-veřejná zakázka – MŠ 
Holečkova, energetická 
opatření 
-radnice, střecha 
-zahraniční sluţební ces-
ta 
-Moravské divadlo, změ-
na schválené investiční 
akce 
 

26.7.2017 – 94. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejná zakázka č. 17096, Plavecký stadion, 
toboganová věţ 
-Dolní Hejčínská, rekonstrukce komunikace 
-rozpočtové změny 2017 
-Aquapark, návrh projektů 2017 
-projekty OP Doprava, projekt měnírna 
-Odpadové centrum Olomouc-Chválkovice 
-protipovodňová ochrana, zahrádkářské osady 
-předzahrádky 
-platové zařazení ředitelů škol 
-dotace v sociální oblasti 
-ochrana vegetačních prvků v historických par-
cích 
-příspěvek na restaurování kopule chrámu 
Sv.Michala v Olomouci 
-zimní stadion 
 
15.8.2017 – 95. RMO  
-modernizace městského kamerového a do-
hlédacího systému 
-rozpočtové změny 2017 
-regulační plány sídliště Nové Sady-Trnkova, 
Povel, Nové sady-Werichova, Fischerova, 
Teichmanova, Peškova 
-projekt „Sousedská spolupráce Olomouce a 
Opole“ 
-audit výběru a odvodu poplatků na parkovištích 
SMOl 
-změny v KMČ č. 3 
-zahraniční sluţební cesta JSDH (Droţdín, Radí-
kov) – Slovensko 
-SK Sigma a.s. – záměr nabytí Androva stadionu 
 
29.8.2017 – 96. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-Horní náměstí, mosazné prvky 
-návrh oprav DPMO a.s. na rok 2018 
-soubor změn UPO 
-nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olo-
mouc a.s. 
-Hřbitovy města Olomouc – čerpání finančních 
prostředků 
-změny v komisích  
-ochrana ovzduší v Olomouci 

6.9.2017 – 97. RMO  

-nabytí majetku Hokejová hala Olomouc  a.s. 
 
12.9.2017 – 98. RMO 
-veřejná zakázka, dodání 4 vozidel leasing pro 
MP 
-rozpočtové změny 2017 
-změny názvů zastávek MHD k 1.1.2018 
-ZOO Olomouc, odkup automobilů 
-ZOO Olomouc oprava voliéry 
-interaktivní hřiště – Centrum bezpečná Olomouc 
-podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl 
  a) ECC 2016 ME jednotlivců v bowlingu 
  b) Olomoucká fotbalová škola 
  c) kino Metropol, energetická opatření 
  d) územní studie náměstí Republiky  
 
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  nebo na 
webových stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro za-
stupitele před jednáním ZMO.                                                                                                       

                                                                                     /zv/ 

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
Srpen (14.8.) 
-kontrola plnění usnesení 
z jednání KMČ 07/2017,   
-návrhy na opravné práce 
na místních komunikacích a 
zimní údrţbu zeleně v roce 
2017/2018 
-došlá a odeslaná pošta 
-sledování postupu při 

zpracování IZ ul. Na Suchých loukách a realizace 
vodorovného dopravního značení 
-informace k dalšímu postupu ve věci aktualizace 
IZ Hasičská zbrojnice MČ Radíkov, víceúčelový 
objekt 
-řešení problémů kolem nekvalitní údrţby travna-
tých ploch 
-sportoviště Mladých hasičů, záměr na kabelizaci 
vedení 22 kV – ČEZ Distribuce předloţil nabídku 
na realizaci v hodnotě 900 000,- Kč – nereálné 
-dokončení prací hrazených na MK z rozpočtové 
části pro rok 2017 
-opravné práce od SNO a.s. na místní prodejně 
HRUŠKA 
 
Září (11.9.) 

-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 08/2017 
-došlá a odeslaná pošta 
-informace z místního šetření v lokalitě Pod Bo-
řím za přítomnosti Stavebního úřadu a odboru 
správy městských komunikací a MHD 
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-společný dopis komisí z lokality Sv. Kopeček ve 
věci Východní tangenty  
-spoluúčast a podpora Mikulášské nadílky (2.12.) 
a Rozsvěcování vánočního stromečku 
(10.12.2017)  
-urgence opravných prací na místních vodotečích 
-poţadavky KMČ na zařazení investičních akcí 
do plánu 2018 (realizace opravy vodárenské 
nádrţe, zpracování projektu na HZ Radíkov, ví-
ceúčelový projekt) 
-dokončení a realizace dalších opravných prací 
hrazených z prostředků r. 2017 
   
 

Plán jednání KMČ v r. 2017 
(pondělí 19,30 hod.) 

13. listopadu  
11. 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                              

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-

mestskych-casti/radikov                             /zv/                                                

 

NA XXX. ROČNÍK SOUTĚŢE POŘÁDANÉ HASIČI Z BRATISLAVY-RUSOVCŮ 

VYRAZILI I ZÁSTUPCI HANÁCKÉHO OKRSKU 
          Jako kaţdý rok, tak ani letos tomu nebylo jinak a tak opět zástupci Hanáckého okrsku vyjeli 
na jiţ XXX. jubilejní ročník hasičské soutěţe s historickou technikou na Slovensko do městské části 
Bratislavy-Rusovců.  
       V sobotu ráno dne 2. září za podpory Magistrátu města Olomouce - odboru ochrany a se svole-
ním operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vyjeli členové Hanác-
kého okrsku směrem na jih do slovenských Rusovců. Expedice čítala 10 členů SDH Ol.-Radíkov a 7 
členů SDH Ol.-Droţdín. 

       Příjezd na místo soutěţe probě-
hl bez problémů, a tak jsme v 10 
hodin za odbíjení zvonů místního 
kostela mohli pozdravit místní členy, 
kteří měli plno starostí s přípravou 
akce. Proběhla presentace, ale 
z rozhodnutí vedoucího akce se start 
soutěţe posunul na 12. hodinu. Na-
konec se k soutěţi dostavilo 13 
druţstev. Po usídlení v zámecké 
zahradě na obvyklé místo a rozbale-
ní základního tábora jsme se občer-
stvili. Pak se všichni vydali ve vy-
cházkových stejnokrojích k slavnost-
nímu nástupu před místní Hasičskou 
zbrojnici. Úderem dvanácté hodiny a 
po předání velení průvodu starostovi 
místního sboru se dalo vše do pohy-
bu a v úhledném trojstupu se vyrazi-
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lo za obdivu místních obyvatel do zámecké zahrady. Po přivítání všech soutěţících sborů starostou 
městské části a významnými představiteli hasičského sdruţení řekl, na závěr pár hřejivých slov z Bible 
s posvěcením soutěţe i místní farář.  
        K překvapení zúčastněných byly některé sbory oceněny plaketou a medailí za příkladnou práci a 
dlouhodobou vzájemnou spolupráci bývalým starostou sboru Viktorem Chalasem. Oceněna byla i 
naše výprava, za coţ moc děkujeme.  
       Losování pořadí bylo letos poprvé naplánováno aţ po tomto slavnostním zahájení. Náš zástupce 
vytáhl pořadí č. 9. Na začátku soutěţe nám ukázali místní hasiči vzorový útok s časem 38 sekund a 
tak se místní mohli aţ do konce zápolení hřát na výsluní. My ostatní jsme jen paběrkovali v umístění 
za nimi.  Také nám se povedl zdařilý útok, ale tentokrát jsme nedosáhli minulých úspěchů a museli se 
spokojit s časem 49 sekund a celkově šestým místem. 
Ale jak říká klasik: “Není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se!“ Ještě před slavnostním ukončením soutěţe 
přišla naše chvíle a my jsme mohli obdarovat všechna soutěţící druţstva „dárkem z Litovle“. Pivo v 
plechu všechny potěšilo.  
         Po těchto oficialitách jiţ přišlo vytouţené „osobní volno“. Ochutnávky všech moţných pokrmů z 
řad místních i maďarských gulášů, tradičních zelných polévek a to vše poctivě zalité pěnivým mokem 
dá zapomenout na jakékoliv ţivotní nezdary, vytěsnit chmury a pomůţe vyzdvihnout byť i malá, proţitá 
pozitiva. K večeru došlo i ke hře na kytaru. S velitelem Hanáckého okrsku Pecou jsme hrábli do strun 
a svou hudební produkcí bavili celé přilehlé okolí aţ do pozdních nočních hodin. Večer se počasí po-
kazilo a o nic lepší nebylo ani v neděli, ochladilo se. Bylo o nás všechny vzorně postaráno, slavnostní 
pohoštění na úrovni tzv. „lukulských hodů“. 
         Vše jednou končí, začalo loučení, poděkování za pohostinnost a pozvání na naši netradiční 
hasičskou soutěţ 2018. Domů jsme dojeli bez nehod a unaveni ze zahraniční expedice jsme se dle 
svých „zájmů“ pomalu rozešli po Radíkově. 
Zpracováno z příspěvků přímého účastníka zahraniční expedice Čendy Prudkého-bez kytary. Více na stránkách        
www.sdh-radikov.estranky.cz   

    /zv/        
 

OSLAVY 145. VÝROČÍ NÁVŠTĚVY CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I  NA FORTU 
RADÍKOV 
Aktuální informace na www.pevnost-radikov.cz 
 

               Oslavy proběhly za deštivého 
počasí 17.9.2017 za minimálního zájmu 
veřejnosti. Přišlo asi čtyřicet skalních zá-
jemců. Odměnou jim byl pohled na slav-
nostní ceremoniál křtění kanonu, který 
provedli dělostřelci z Javorníku po proslovu 
a pod dohledem císaře Františka Josefa I. 
Náš kanon dostal jméno Krištof. Následo-
valo několik výstřelů z děl a vydali jsme se 
odhalit pamětní desku, která připomíná, ţe 

na  
 
fortu v Radíkově byl samotný 
císař.  Potom si „císař“, spolu 
s návštěvníky obhlédl fort. 
Stejně jako před 145. lety 
projevil spokojenost s průbě-
hem oprav a aktivitami na 
fortu. Také si prohlédl velmi 
zajímavou výstavku dobových 
dokumentů. Svoje sbírky 
prezentoval sám majitel Josef 
Moša. Z doprovodných aktivit 
byla vyuţita pouze krytá 
střelnice. 
                                                 /jb/ 

 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.pevnost-radikov.cz/
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POVÍDÁNÍ S MÍSTNÍ RODAČKOU KARLOU VOSMANSKOU 
      Ohlédnutí za setkáním s místní rodačkou v srpnu 2017….   
      Někdy v polovině letošního srpna jsem se od kamarádky Vlasty dozvěděl, ţe do Radíkova 
přijede na 14 dnů paní Karla Bajerová, rozená Vosmanská nar. 1951. Vím, ţe zde byla letmo jiţ 
několikráte, ale tentokrát zde a v blízkém okolí pobývala asi 14 dnů, a to byla i pro mě výzva se 
s ní osobně setkat. Jelikoţ sám ţiji v Radíkově od r. 1953, tak si na ni a její sourozence (Janu, 
Jarku a Toníka) vzpomínám. S těmi jsem byl v nedávné době v kontaktu.  
       Místní pamětníci vědí, ţe rodina Vosman-
ských naposledy ţila ve starším domku /na mís-
tě dnešního srubového domu/ na ulici Přehrad-
ní, který byl tak trochu na samotě. Kolem jen les 
a louky, chaty tam nebyly. Ţivot rodiny byl po-
platný 50-tým létům. Vzpomínali jsme při letoš-
ním setkání, jak jsme se občas setkávali „Na 
olehlách“, kde jsem měl moţnost poznat její 
hudební nadání. Ráda zpívala uţ jako dítě. Spo-
lu s jejími staršími sestrami Janou i Jarkou jsem 
chodil do základní školy na Sv. Kopeček. Karla 
chodila do školy ve Veselíčku a v Přerově. 
V Radíkově bydleli cca do roku 1966, pak na-
stoupila do učení se sestrou Jarkou ve Zlí-
ně/tedy dříve Gottwaldov/, následně pracovala v Moravii, pak odešla do Prahy, kde byla zaměst-
naná, vdala se a začala zpívat se skupinou Taxmeni. Získala angaţmá na 3 roky v divadle Sema-
for. Mnozí si ji zajisté pamatujete i z řady televizních programů se Šimkem a Grossmanem, které 
se ve vysílání pravidelně objevovaly.      
      Karla v současné době ţije od roku 1984 s manţelem a dcerou nedaleko kanadského Toron-
ta. Do ČR přijíţdí tak jednou za 2 roky, ráda se vrací na místa, kde trávila  své mládí. Radíkov jí 
přirostl k srdci a uvaţuje do budoucna o moţném návratu do svého rodiště nebo blízkého okolí. 

      Letos jsem se s ní, sestrou Jarkou a její ka-
marádkou Vlastou setkal 22.8. na krátkém pose-
zení na lavičce v „Hradiláku“ za prodejnou 
HRUŠKA. Povídali jsme si a Karla nám hrála na 
kytaru více či méně známé písničky.  
Před jejím odjezdem do Kanady Vlasta zorgani-
zovala na 30.8.  podvečerní posezení na Sv. 
Kopečku na zahrádce restaurace „U Macků“. 
Tam se sešlo asi 12 jejich hudebních kamarádů 
a přátel nejen z Olomouce. Přijeli i muzikanti, 
přátelé country z Ostravy…  Byl to velmi hezký 
vlahý podvečer, na který se jen tak nezapome-
ne….              

                                                                                     /zv/ 

 

TRADIČNÍ AKCE „AHOJ PRÁZDNINY“ SE V SOBOTU 9. ZÁŘÍ VYDAŘILA   
     Jiţ několikaletou tradicí se stává dětské odpoledne po prázdninách se spoustou her a zábavy, 
které připravili Mladí hasiči spolu s ostatními členy SDH. Celkem bylo nachystáno 12 disciplín 
propojených finanční motivací.    Za úspěšné zdolání stanoviště byly děti odměněny „hasičskými 
korunami“, za které si v hasičské prodejně mohly koupit sladkosti a různé drobnosti. Vítěz nebyl, 
ale děti se dobře a se zájmem bavily. Sportovalo se na laně, házelo, střílelo ze vzduchovky, byla 
zde tvořivá dílna, něco i z hasičského oboru.  Ke svezení byl připraven poník ze ZOO, který se 
celé odpoledne nezastavil a vozil děti. Koníka nově doprovodil do Radíkova i klokan a k potěšení 
dětí tu byli v ohrádce i králíčci. 
      Novinkou bylo i malování na obličej a předváděcí akce firmy Voice na jízdní kola a elektroko-
la. Firmu velmi potěšil velký odborný zájem radíkovské veřejnosti. 



Radíkovský informační zpravodaj 5/2017                                                                                                         6 

 

      Štěstí mohly děti vyzkoušet i na dět-
ské tombole. Po celé odpoledne bylo 
zajištěno občerstvení nejen pro děti, ale i 
pro dospělý doprovod. 
Počasí nám přálo a strávili jsme příjemně 
druhou zářijovou sobotu.                  /kl/ 

 

21.10.2017 – SBĚR ŠROTU, POD-

ZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA TSMO 

A.S. NEBUDE. 
      Jiţ tradičně zajistí členové místního 

SDH Ol. Radíkov sběr kovového odpadu 

po Radíkově. Pokud máte doma něco 

těţkého, tak oslovte hasiče. Kovový od-

pad vynesou, stejně tak i z chatových 

lokalit. Odpad nachystejte, prosím, aţ 

v sobotu ráno nebo jej ponechte za bran-

kou. 

      Bohuţel ani letos se neuskuteční 

svoz objemného komunálního odpadu i 

ostatního nebezpečného odpadu.  

                                                                                                                                                                                           /zv/                                                                                                                                                                                                           

POČASÍ    
Červenec 2017 

Celkem bylo 10 dní s deštěm. Napršelo 78 % dlouhodobého normálu. Teplotně byl červenec o 2,4 °C 
nad dlouhodobým normálem. 

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

90 27 21.7. 

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

20,5 33,1 31.7. 6,6 14.7. 

 

Srpen 2017 

Celkem bylo 8 dní s deštěm. Napršelo 117 % dlouhodobého normálu. Teplotně byl srpen o 1,4 °C nad 
dlouhodobým normálem. 

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

62 15,4 10.8. 

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

19,8 32,5 1.8. 5,6 24.8. 

 

Září 2017 

Celkem bylo 13 dní s deštěm. Napršelo 56 % dlouhodobého normálu. Teplotně bylo září o 2,5 °C nad 
dlouhodobým normálem. 

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

124 23,4 11.9. 

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

12,3 23,7 14.9. 3,5 30.9. 
Zdroj: vlastní měření,  MMOl, ČHMÚ                                                                                                  /jb/   
 
VÍTE, ŢE . . . . 

     …. na základě písemného dotazu na ČEZ 
Distribuce ve věci snesení vzdušného vedení 
22 kV a provedení kabelizace podél cvičiště 
Mladých hasičů obdrţela KMČ cenovou nabíd-
ku ve výši 900 000,-Kč. Je to cena nad rámec 

moţností KMČ a tak vyuţít plochu pro cvičení 
s vodou je nereálné …..  

     …… v místní hospůdce „U Pulce“ došlo ke 
změně provozovatele…. 

     …… se KMČ podařilo cestou SNO a.s. zajistit 
opravy na místní prodejně HRUŠKA a to opra-
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vu topného systému, osazení dveří u kompre-
sorovny, opravy okapového chodníku. Je třeba 
ještě opravit poškozené zastřešení rampy a 
sněhové zábrany …. 

     ……dochází stále častěji k odkládání nepotřeb-
ných věcí různého charakteru (sporáky, ţelezo, 
PVC lino, apod.) ke kontejnerům nebo i v cha-
tových lokalitách. Nad síly mnohých je sešláp-
nutí krabic, kartonů apod., aby byl prostor 
v kontejnerech i pro jiné zájemce.….. 

     …… první přízemní mrazíky se objevily 1. a 
2.10.  jak na trávě, tak i na autech v dolní části 
Radíkova. Teploměr dole ráno ukazoval 0° 
C……. 

     …… stále častěji se objevuje i v Radíkově 
drobný vandalismu a ničení majetku města. 
Dochází k poškozování dopravních značek 
nebo i k jejich krádeţím….  

     …… počátkem 38. týdne proběhla i kolem 
Radíkova rozsáhlá pátrací akce pod vedením 
Policie ČR a dalších sloţek jako hasičů i dobro-
volníků. Ztracený pán ve věku 80 roků nakonec 
v lese přespal a byl nalezen druhý den 
v prostoru Vésky u golfového hřiště. V pátek 6. 
října opět v odpoledních hodinách probíhala  
pátrací akce po ztracené 72 leté paní. Nasaze-
na byla policie, hasiči i policejní vrtulník. Ten 
létal kolem Radíkova ještě v cca 21,30 hod. 
…… 

     …….Hanácký muschers club pořádá ve dnech 
2.- 3.12.2017 tradiční závod psích spřeţení na 
kárách se střediskem RS Chata pod věţí 
v Olomouci - Radíkově. Sobotní závody pro-
běhnou od 13,00 do 17,30 hod. Nedělní závod 
v době od 9,30 – 12,00 hod. Pořadatelé v čele 
s paní Mackovou se na vás těší……             

                                                                      /zv/                                                                        
Společenská kronika. 

                                                         
 Narozeniny oslaví /oslavili/ :    
Říjen:  

Jan Změlík Ing., Milan Obenaus Ing. arch., Eva Snášelová, Jan 
Bednář Ing., PhDr. Světlana Obenausová, PhD  
 
Listopad: Vladimír Svrchokryl, Karel Snášel, Jitka Dosedělová, 

Marie Eichlerová, Marie Krumpholcová, Františka Prášilová, Ma-
rio Hanzlík  
 
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jaroslav Kouřil, Jiří Vlček, Jarmila 

Odstrčilová, Imrich Kulčár, Milena Vašáková, Jarmila Nemravová  

                  
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických pod-

kladů nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. 

Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legislativy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace neposkytuje. 

Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“, ať už při narozeninách nebo při narození dítěte….       

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.   
 Pozn.: KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří ţijí v blízkém 
Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.      

Blahopřejeme k narození syna: 

 Rodičům Lucii Zatloukalové a Lukáši Vašákovi. Malému Šimonovi Vašákovi přejeme do života hodně zdraví a 

rodině jen samé radosti. 

Rodičům Evě Neduchalové a Ing. Romanu Hebnarovi. Malému Maxovi přejeme do života hodně zdraví a rodičům 

jen samé radosti.   
                                                                                                                                                                                           /zv/                
Sdělení občanům  

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má 

svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata –tel.724077 

333 

     Na pracovišti je moţno provést ověřování listin. Po-

kud 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.  

Internetové pracoviště –  Náprstkova 1 ,  Olomouc –  

Radíkov (kapaci ta –  2 počí tače  a  je  po delší  době  opět funkční . )  

Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 .  (středa 13 – 17 hod.) 
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1)  Svoz komunálního odpadu ze stanovišť 
v chatových lokalitách Radíkova bude 
končit dnem 6.11.2017. Obnoven bude po-
čátkem dubna 2018.  

Jakékoliv odkládání odpadu komunálního, bi-
oodpadu /větve/, včetně objemného odpadu 
na kontejnerová stanoviště je zakládáním 
černé skládky s moţným zahájením správní-
ho řízení a navazujícím postihem. Je na vás 
všech, jak bude vypadat okolí stanovišť kon-
tejnerů. Dodrţujte pravidla třídění odpadů.  
 

2)  Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti 
denním reţimu  středa - sudé týdny.   

                                                                                   Stanoviště pro odloţení komunálního odpadu z chat a RD. Ne všichni 
                                                                               Pochopili, co je KO…    je z toho černá skládka na ul. Na Suchých loukách. 

 

3)  Svoz bioodpadu opět 14-ti denní reţim,   vţdy v pátek – liché týdny. Poslední svoz  v roce 2017 
proběhne 22.12.2017.   
 

4)  Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor ţivotního prostředí 
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-

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. 
 

5)  Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2017  je svozovým dnem vţdy 
úterý – lichý týden  

Svoz papíru:   7.11.,  5.12. 
Svoz plastů:   24.10., 21.11., 19.12. 
 
 
 

 

6)  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 
      
                                                                                                                                                                                     /zv/ 

Místní knihovna (vedoucí  paní Večeřová)    
 

   
   Nastává doba podzimu, Klub seniorů se stále častěji schází 
v teple klubovny. Je zde opět moţnost vypůjčit si hezkou knihu 
v naší knihovně. Ráda Vám s výběrem poradí paní Večeřová. 

       Doma se můţete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.  
Krásné podzimní a zimní chvíle s knihou v ruce vám přeje pí. Veče-
řová.   

                                                                                               /zv/                                                              
 

 
 

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
http://www.kmol.cz/radikov


 

Radíkovský informační zpravodaj 5/2017                                                                                                         9 

 

 
Klub seniorů Radíkov informuje.  

 
      Po letní „dovolené“ jsme se opět sešli v Klubu 
seniorů i na různých dalších akcích  mimo náš klub. 
Vše musíme jiţ přizpůsobovat  počasí, aby se nám 
naše venkovní akce a vycházky vydařily. Akce byly 
rozmanité, návštěva výstavy o Marii Terezii v Olo-
mouci a také pěkná vycházka  na Pohořany s ná-

vštěvou místní kozí farmy. Byla tam moţ-
nost  nákupu zdravých produktů  vyrobe-
ných právě z kozího mléka. Opravdu 
nám chutnal sýr, tvaroh i mléko. Změna 
jídelníčku není občas na škodu.  
      Milovníci divadla z KS navštívili tento-
krát činohru Robin Hood. Tak jako kaţdo-
ročně jsme oslavili Den seniorů.     
         Zájemci byli na mši svaté v bazilice Panny Marie  na Svatém Kopečku. Krásný byl koncert Spiritu-
al Kvintetu z Prahy.   
        Probíhají také různé soutěţe. Jedna byla v olomouckých Smetanových sadech a další ve spolu-
práci s Městskou policií nás čekala v ZOO. Ta je vţdy hojně obsazená.  
        Město pořádá VESELICI pro seniory v pavilonu A. Nastupuje podzim s chladnějším počasím, a tak 
všichni uvítáme teplo klubu a pozvolna se budeme připravovat na blíţící se zimní období.                                                                    

                                                                                                  Hezký a pohodový podzim 

                                                                                přeje za Klub seniorů Františka Prášilová                                                                                                                                                                                        
                                                                                    /fp/ 

Městská policie sděluje: Oslavili jsme důstojně 25 let Městské policie. Opětovně 
jsme uspořádali pro seniory branný závod na Sv.Kopečku. 

  
25 let Městské policie Olomouc 
V pátek 22. září se konal v sále Reduta Moravské filharmonie Olomouc slavnostní 
večer k příleţitosti pětadvacátého výročí vzniku Městské policie Olomouc.   
          Na začátku celého večera všechny hosty přivítali a úvodní slovo pronesli 
primátor statu-
tárního města 
Olomouce doc. 

Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a ředitel 
Městské policie Olomouc Mgr. Pavel 
Skalický. 
        Během slavnostní ceremonie 
došlo také k předání několika vý-
znamných ocenění. Nejdříve převzali 
pamětní listy a pamětní plakety bývalí 
primátoři, jakoţto nejvyšší velitelé 
olomouckých stráţníků a poté bývalí 
ředitelé Městské policie Olomouc. 
Ocenění převzalo také současné 
nejvyšší vedení Městské policie Olo-
mouc a to primátor doc. Mgr. Antonín 
Staněk, Ph.D. a ředitel městské poli-
cie Mgr. Pavel Skalický. Posledním oceněným byl poslanec Ing. Roman Váňa za dlouhodobou spolu-
práci na úseku vnitřní bezpečnosti. 
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          Další oceněnou byla paní Darina Nešporová, která z rukou plk. Ing. Libora Krejčiříka a plk. Mgr. 
Jiřího Musila, MBA převzala medaili ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Paní Ne-
šporová je učitelkou v mateřské škole v obci Jívová a v polovině června tohoto roku zachránila ţivot 
čtyřem dětem. V době, kdy se vracela s dětmi z vycházky do školky, se na skupinku dětí řítilo vozidlo, 
které dostalo smyk. Ţena tři děti odstrčila a poslední zalehla vlastním tělem, aby náraz vozidla co nejví-
ce utlumila. Díky tomuto obětavému zásahu utrpěl chlapec pouze lehká poranění, sama učitelka musela 
být kvůli těţkým zraněním převezena do nemocnice.  
          Celý večer zpříjemnili svým vystoupením operní pěvci Moravského divadla Olomouc Elena 
Gazdíková a Jakub Rousek a také herec Ondřej Sokol s více neţ hodinovým zábavným monologem.   
Branný závod pro seniory 
          Ve středu 27. září proběhl na Sv. Kopečku v areálu ZOO a jeho blízkém okolí jiţ čtvrtý ročník 
akce „Branný závod pro seniory“. Na úvod přivítali účastníky primátor statutárního města Olomouce 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., pod jehoţ záštitou se celá akce uskutečnila a ředitel Městské policie 
Olomouc Mgr. Pavel Skalický. Pro osmnáct tříčlenných druţstev byla připravena zhruba tříkilometrová 
trasa, na které účastníci plnili úkoly z oblasti topografie, zoologie, botaniky a činností spojených s mimo-
řádnými událostmi. Trať byla doplněna o dovednostní úkoly v podobě střelby z laserové pistole, lanové 
dráhy, hodu koulí na pétanque a hodu šipkami. Nejlépe se s nástrahami tratě vypořádalo druţstvo pod 
názvem Skokani Lošov, druhé místo obsadilo druţstvo Slunečnice a třetí místo vybojovalo druţstvo 
Sklerotici.      

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“ (Mladí hasiči vyrazili na výlet do údolí Bílé Opavy 

za krásami přírody Jeseníků, byli jsme v Kobylí, drakyáda 
nám letos propršela, Mladí hasiči pojedou  na branný závod 
do Náměště na Hané, připravujeme další akce ke konci roku  
2017)….       

  Sobota 24. 6. 2017 - Výlet Mladých hasičů údolím Bílé Opavy 

do Jeseníků se vydařil.     

      Podrobnosti v dalším čísle zpravodaje nebo na  www.sdh-radikov.estranky.cz 
Na poslední červnovou sobotu, těsně před prázdninami, jsme si naplánovali jiţ tradičně 

výlet. Tentokrát jsme zvolili trasu náročné, ale krásné, naučné stezky kolem řeky Bílá Opava 
v Jeseníku. 
Jelikoţ tam nevede 
přímá cesta vlakem 
ani autobusem, ob-
jednali jsme si vlastní 
autobus a časně ráno 
jsme se sešli v počtu 
31 nadšených a při-
pravených turistů, 
malých i velkých, na 
točně v Radíkově. 
Proběhla krátká kon-
trola zásob, počtu 
osob a mohli jsme vy-
razit. 
Cesta nám krásně 
utíkala a tak jsme jiţ 
v 9 hodin viděli ko-
pečky Jeseníků. Zku-
šený pan řidič nás 
vysadil přímo na za-
čátku naučné stezky, a tak jsme po krátké svačině mohli bez váhání vyrazit vstříc k novým do- 
brodruţstvím. Naučné prameny slibovaly trasu dlouhou 15 km, vedoucí kaňonem říčky Bílá 
Opava. Krásné horské bystřiny, několik vodopádů, divoké kaskády a peřeje, skalní útvary mno-

http://www.mp-olomouc.cz/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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ha rozličných tvarů a romantická zákoutí smrkového pralesa. To vše umocněné jihovýchodním 
úbočím Pradědu. Tudíţ oprávněně jsme se měli na co těšit.   
        Zpočátku nás vedla pohodlná cesta vzrostlým lesem, a tak se můţeme za chůze rozhlíţet. 
Jsme jiţ dávno v Chráněné krajinné oblasti a teď i navíc v přírodní rezervaci. Příroda si tu sama 
vládne a sama řídí své pochody. Člověk do ní nezasahuje a stará se jen o úzký pruh kolem 
stezky. Je o co se starat, protoţe zprvu mělké údolí se začíná svírat a stoupání přibývá. 
Na rozcestí Na paloučku se ţlutá a modrá turistická značka rozdělují. Naše je ta ţlutě značená, 
náročnější trasa. 
Dáváme si tedy krátký odpočinek. Stejně jako dva dřevorubci, kteří se chystali na náročný vý-
stup s mapou a vším potřebným v rukou. Jack si s kolegy vyměnil zkušenosti a pomohl jim nést 
pily, neţ jsme se na dalším rozcestí s přáním všeho dobrého rozloučili. 
I my pokračujeme dále a začínají se objevovat lávky, můstky, schůdky a ţebříky. Ale také vodo-
pády, peřeje, kaskády, prostě vše, co průvodce sliboval a nijak nepřeháněl. Ani v náročnosti 
stezky, ale ani v její kráse. 
Zatím co v Radíkově byl parný den, my jsme měli počasí v nadmořské výšce 1300 m velmi pří-
jemné. 
U chaty Barborky jsme se všichni sešli k odpočinku. Posilnili se, vyměnili záţitky z cesty a zpět 
jsme pokračovali jiţ lehčí trasou, kterou nás vedla modrá značka. 
Všichni zvládli náročný terén s přehledem, včetně nejmladšího účastníka, 3 - letého Lukáška. 
Shodli jsme se, ţe projít naučnou stezku Bílá Opava stojí za to a všichni jsme si výlet uţili. 

 7.srpna proběhlo součinností cvičení složek HZS   
Cvičení se kromě profesionálních jednotek a SDH spravovaných Magistrátem města Olomouce 
účastnilo i družstvo SDH Ol.-Radíkov v počtu 5 členů. Úkolem bylo plnění týlového zabezpe-
čení.  

 19.8.2017 - Kamarádi z Kobylí křtili nové hasičské auto  
     Zástupci SDH Ol.-Radíkov 
Karel Morbitzer, Tomáš Řezní-
ček a Marek Řezníček se účast-
nili slavnostního křtu nového 
hasičského auta, které patří 
k nejlépe vybaveným speciálům 
v rámci jihomoravského kraje. 
Cena cca 8,5 milionu, pořízeno 
převáţně z dotací….. 
      Akce začala mší, následova-
lo pokřtění auta, pak slavnostní 
průvod obcí od kostela 
k hasičské zbrojnici, slavnostní 
projevy přítomných, prohlídka 
zbrojnice a posezení s občer-
stvením……. 

 31. srpna - Hasiči a MP na Horním náměstí 2017        

     Koncem měsíce srpna 2017 se opět na Horním 

náměstí sešli zástupci jednotlivých SDH Hanáckého 

okrsku spolu s Městskou policií, aby předvedli svou 

techniku i ukázky z výcviku. Akce byla určena přede-

vším pro děti, rodiče i další zájemce. V netradičním. 

poţárním útoku obsadilo druţstvo SDH Ol.-Radíkov  

5. místo. 

 24. září  - Drakyáda letos propršela, to tu ještě 

nebylo ! 

    Víkendové počasí tentokráte s babím létem nemělo 

nic společného. Místní Mladí hasiči spolu s ostatními 

aktivními členy SDH Ol.-Radíkov vše připravili tento-

kráte přímo u hráze. Způsobily to intenzivní přeháňky, 

vysoká mokrá tráva a rozblácené zorané pole. Byly 

připraveny stany, výtvarná dílna pro děti i nějaké to 

občerstvení v podobě teplého jídla a burčáku doveze-
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ného z Kobylí. Bylo přítomno cca 20 účastníků. Poděkování patří všem, kteří i přes nepřízeň 

počasí akci připravili.    

 7. října  - Holický kombajn 
      Tradiční závěr soutěţní sezóny v Hanáckém okrsku je soutěţ „Holické kombajn“. Letos se 
konal jiţ 7. ročník. Na start se postavilo 5 muţských týmů a 2 ţenské. Soutěţní klání následně 
doplnila soutěţ jednotlivců, kdy se utkalo 14 muţů a 10 ţen. I kdyţ po ránu počasí vypadalo 
spíše na déšť a pivo nahradil svařák, po poledni se obloha roztáhla a jak soutěţící, tak i diváky 
hřálo podzimní slunce. Za náš sbor se zúčastnili  T. Řezníček, L. Hudec, M. Titz a P. Bernard, 
doplnili nás 2 bratři z SDH Velký Týnec. O 30 setin nám uteklo bronzové místo. Byli jsme rádi, 
ţe jsme se na tuto soutěţ vydali, protoţe minulá neúčast nebyla dobrou podporou sousedního 
sboru. Celou soutěţ moderoval osvědčený komentátor Petr Bernard. 

 
DATUM AKCE Pořádá 

 ZÁVĚR ROKU SE BLÍŽÍ  

říjen Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen  Náměšť na Hané Mladí hasiči 

21. října Podzimní sběr starého železa v Radíkově  

27. října Halloweenský lampionový průvod Mladí hasiči 

2. prosince Mikulášská nadílka  

10. prosince Příprava na jarmark a Rozsvícení vánočního stromečku/Radíkov Mladí hasiči 

16. prosince Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2017   
 

INFO: Pořadatelem neoznačených akcí je SDH Ol. – Radíkov. 
Jsou možné změny termínu i akcí - SLEDUJTE 

 

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

                                                                                                                      / pb, km, kl, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                      
INZERCE 
Prodejna HRUŠKA je tu pro vás. Těšíme se na vaše nákupy u nás.  

           
      Pomalu končící babí léto a před námi sychravý 
podzim i blíţící se závěr roku 2017.  
       Místní prodejna je pro všechny stále k dispozici 
a poskytne bohatý sortiment potravin a nápojů, dro-
gerie i dalších drobností potřebných pro chod do-
mácností.   
       Neztrácejte čas dojíţděním za nákupy na druhý 
konec Olomouce. Zastavte se u nás i zde dobře 
nakoupíte. Je třeba něco zlepšit?  Obraťte se na 
vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat 
s manaţerkou, která obchod pravidelně kontroluje.  
      Personál prodejny - vedoucí pí. Dagmar Mlícho-
vá s prodavačkami Lucií Niezgodovou a paní Taťá-
nou Langerovou vás rády přivítají a obslouţí i při 

podzimních nákupech. 
 

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší v prodejně, 
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem. 

                                                                                                                                             
 

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 Bednář, Jan Zvěřina, Klára Langrová, Karel Morbitzer, Petr Bernard, MP Olomouc, SDH Ol. – Radíkov  
 Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, 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 8.10.2017 - vychází: 18.10.2017                                               
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