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

  
 
 
 
             

Radíkovští klapači – Velikonoce 2017  
 
 

 
 

 
Chození na jedličku v neděli 18.3.2018,  brr to byla zima… 
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Rada a a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
6.2.2018 – 112. RMO  
-majetkoprávní záleţitosti 
-opravy mostů a lávek 
2018 
-opravy komunikací 2018 
-konkurzní řízení na obsa-
zení míst ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací - 
škol 
-petice ulice Koţušanská 
-petice Protipovodňová 

opatření II.B etapa – parkování 
-parkování, aplikace 
-protikorupční strategie na rok 2018 
-koncepce SMOl v oblasti sportu a pohybu na ob-
dobí 2018-2024 
-petice za dodrţování nočního klidu na sídlišti No-
vé Sady 
 
20.2.2018 – 113. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2018 
-předzahrádky 2018 
-Cena města Olomouce a Počin roku 2017 
-dotace v oblasti zahraničních aktivit, partnerská 
města 
-dotace v oblasti kultury 2018 
-dotace v oblasti sportu 2018 
-dotace v oblasti ochrany obyvatel 
-dotace v oblasti ŢP 
-Statut a jednací řád KMČ – změny  
-OZV č.9/2017 o nočním klidu 2018 
 
28.2.2018 – 114. RMO  

-Andrův stadion, převod majetku 
-model správy sportovišť 
-veřejná zakázka „Snesení lávky ul. Václavkova 
vedoucí nad tratí ČD“ 
-dotace v oblasti cestovního ruchu 2018 
 
12.3.2018 – 19. ZMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2017 
-rozpočtové změny 2018 
-dotace z rozpočtu SMOl 
-změna č. III. územního plánu Olomouc 

-zpráva o uplatňování ÚPO 
-strategický plán, implementační část 
-model správy sportovišť 
-cyklodoprava, smlouva o spolupráci s obcí Bystro- 
čice 
-změna č.1 a 2.Strategie ITI olomoucké aglomerace 
-Andrův stadion, převod majetku 

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. pořízení 
kopie) na organizačním oddělení MMOl 1 .patro radnice 
dv.č.12), nebo na webových stránkách Statutárního 
města Olomouce včetně důvodových zpráv zpracová-
vaných pro zastupitele před jednáním ZMO.    

                                                                                                    
                                                                                     /zv/ 

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
Únor (12.2.) 
-kontrola plnění usnesení 
z jednání KMČ 01/2018,   
-došlá a odeslaná pošta 
-nacenění opravných prací na 
místních komunikacích v roce 
2018 od TSMO a.s. 
-návrh rozpočtu KMČ na rok 
2018, odsouhlasení I. varianty 

rozpočtu 
-jednání KMČ ve věci opravy vodárenské nádrţe, 
ozelenění na ulici Pod Bořím 
-poškozování zeleně a čekárny MHD v Radíkově 
-příprava schůzky ve věci IZ HZ Radíkov, víceúče-
lový objekt 
 
Březen  (12.3.) 
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 02/2018 
-došlá a odeslaná pošta 
-jednání dne 2.3.2018 s náměstkem primátora 
Mgr. Ţáčkem ve věci přehodnocení IZ HZ Radíkov, 
víceúčelový objekt, informace pro členy KMČ o 
dalším postupu 
-dořešení vodorovného značení na místní komuni-
kaci Sv. Kopeček-Radíkov 
-informace o připravovaných sportovních i spole-
čenských akcích v 1. pololetí 2018 
-informace k problematice lokality Pod Bořím, KMČ 
nebude řešit problematiku koridoru-parcela 
č.311/16 
   

Plán jednání KMČ v r. 2018 
(pondělí 19,30 hod.) 

  9. dubna 
14. května 
11. června 
  9. července 
13. srpna 
10. září 
  8. října 
12. listopadu  
10. 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 skříň-
ce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a 
na stránkách                              
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-

mestskych-casti/radikov                             /zv/                                                
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S JAREM UKLÍZÍME NEJEN DOMA NA ZAHRADÁCH, ALE I KOLEM RADÍKOVA. 

BUDE SBĚR ŠROTU, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ - KONTEJNERY TSMO a.s.  

 
     Radíkovští hasiči i letos zajistili svoz kovo-
vého odpadu, který je v domácnostech jiţ ne-
potřebný. Pokud máte na dvorku nebo na cha-
tě těţké věci ozvěte se. Hasiči těţké kusy 
vynesou a naloţí.  
 
      O týden později proběhne v Radíkově 
jediná sběrová sobota roku 2018. Do přista-
vených kontejnerů můţete dle pokynů pracov-
níků TSMO a.s. odloţit objemný odpad 
z domácností (starý nábytek, koberce, ale i 
nebezpečný odpad jako zbytky barev, ředidel 
apod.). Lze odloţit i objemný bioodpad. Sta-
vební odpad se nebere.     
   Podzimní sběrová sobota 2018 ani letos ne-
bude, a  tak všem doporučujeme nepotřebné 
věci, které později doma objevíte, odvézt na 
sběrové dvory TSMO a.s. v Ol. - Hodolanech a 
nebo v Ol.- Neředíně.     
     Podrobnosti včetně otvírací doby najdete na 
webu TSMO a.s. 
http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-
sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.   

 
    Jako kaţdoročně i letos připravil 
Aleš Morbitzer s kolektivem na neděli 
8.4.2018  jiţ 3. ročník akce „Ukliďme 
Česko“ v rámci celorepublikové akce, 
úklid lesa kolem Radíkova. Tuto ak-
ci  celostátně koordinuje Český svaz 
ochránců přírody. V našem podání jde 
o „pohodovou procházku jarní kraji-
nou“ se sběrem odpadků. Okolní les 
bude rozdělen na několik sektorů, kam 
budou vysílány skupinky dobrovolníků. 
 
       Výchozím bodem pro zájemce o 
tuto akci bude tradičně informační místo 
na hřišti za prodejnou HRUŠKA, kde 
obdrţí zájemci podrobnější instrukce. 
Cílem bude stáhnout odpad, který do 
lesa nepatří, v pytlích k prodejně, kde se 
vytřídí a uloţí do kontejnerů. Objemnější 
odpad nalezený v lese bude třeba 
nahlásit. Bude zajištěn jeho odvoz 
k prodejně.  
 
    Předem děkujeme všem, kteří svou 
účastí pomohou z okolní přírody odstra-
nit to, co tam nepatří.                                                                             
 
 

 /am,zv/ 

http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory
http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory
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16. ROČNÍK RADÍKOVSKÉ PATNÁCTKY. LETOS OPĚT ZIMNÍ PODMÍNKY 
       V sobotu 17.února 
se uskutečnil další roč-
ník Memoriálu  Ing. Iva-
na Cahela  jako další 
závod Ligy olomouckých 
stovkařů. Pořadatelem 
závodů byla společnost  
IRICO. Krosový závod 
se běţel po tradičních 
tratích, částečně na 

zasněţených asfaltových komunika-
cích, částečně na zasněţených lesních 

stezkách.  
        Start a cíl závodu byl v Radíkově u 
RS Chata pod věţí, které poskytlo zázemí 
pro běţce i jejich doprovod včetně šaten, 
sprch i občerstvení. Běţelo se na trati 
15 600 m, jeden okruh v délce 7 800 m. 
Běţeli muţi dle věku v jednotlivých katego-
riích. Zájmu se těšily i dětské kategorie 0-3 
roky (s rodiči) na 150 m, 3 - 6 roků a 6 - 10 
roků na 500 m, 10 a více roků na 1 000 m. 
Všichni závodníci obdrţeli diplomy i ceny. 
Výsledkovou listinu 79 doběhnuvších do-

spělých běţců a běţkyň 

najdete na https://www.liga100.cz/wp-content/uploads/2018/02/radikov2018-1.pdf 
       Nadšení pro závodění prokázaly všechny děti, které rodiče do jednotlivých kategorií závodů  
přihlásili. S výchovou ke sportu je třeba začít velmi brzy a rodiče jsou pro ně příkladem. 
              

„ JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z NĚHO OZÝVÁ.“ 
 Dnešní podoba zdejších lesů je utvářena převáţně smrkovou kulturou. Dříve tomu tak nebylo. 
Lesy bývaly smíšené, původní skladba 
obsahovala nejen smrk, ale i jedle, modříny 
a z listnatých stromů hlavně javory, duby a 
buky. Pro ţivotnost lesní krajiny je tato 
skladba optimální. Systematické vysazová-
ní smrků s mělkokořenným systémem má 
za následek jejich časté polomy, způsobe-
né malou odolností vůči poryvům větru. 
Tento problém se týká prakticky celé oblas-
ti Jeseníků a lze předpokládat, ţe v této 
„lesní filozofii“ hraje velkou roli vize rychle 
rostoucího obchodního artiklu. 
 Podívejme se trochu do historie 
lesního hospodářství. Péče o lesní kulturu 
byla v našem kraji rozvinuta jiţ ve středo-
věku. Význam lesů byl doceňován hlavně v 
lokalitách, kde se nacházely doly, jejichţ 
prosperita souvisela s těţbou dřeva. V té době spočívala správa lesů především ve včasném vyklízení 
pasek, kontrolované poráţce stromů a ponechávání semenáčů k dalšímu růstu. V první polovině 16. 
století se objevily první lesní řády a s nimi spojené instrukce, týkající se nejrůznějších opatření proti 
ničení lesních porostů a ustanovily se dozory nad dodrţováním lesních zákonů. V těchto řádech se 
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také mluvilo o hospodárném vyuţívání lesních ploch. Situace se změnila v 17. století, kdy se v oblasti 
Nízkého Jeseníku začal projevovat nedostatek dřeva. Zavedla se tedy opatření, podle kterých se dře-
vo mohlo prodávat jen na základě zvláštního povolení a deputát byl omezen pouze na nekvalitní dřevo 
a chrastí. 
 Za vlády Marie Terezie v 18. století vstoupila do lesního hospodářství státní moc a roku 1781 
byly vydány lesní zákony, které nekompromisně upravily dobu a místa těţby. Zakázaly a přísně tresta-
ly neuváţené totální kácení na jednom místě – tzv. strom na strom, majitelům lesů uloţily okamţitou 
povinnost likvidace následků polomů, aby se zabránilo šíření škůdců a bylo i přikázáno vysazovat 
nové smíšené porosty na vytěţených místech. Byl kladen důraz na to, aby lesy byly minimálně zatě-
ţovány a prosperovaly ve zdraví a síle. V té době jsou zakládány i první lesnické školy, které připra-
vovaly lesní odborníky do praxe. Lesní správou byli pověřováni lesmistři, lesníci a lesní pojezdní čili 
polesní. Tito lidé se těšili velké úctě místních obyvatel a byli respektováni i jako persony úřední a 
soudní. Tehdejší lesní zákony hovořily mj. i o povinnosti cejchování veškerého dříví, které bylo určeno 
k prodeji. Rozlišovalo se mezi kmenovým a palivovým dřívím, kdy pouze dřevo palivové bylo dovoleno 
prodávat poddaným. K dalším úpravám došlo ve způsobu kácení stromů. Těmito novými instrukcemi 
se upravila povolená výška pařezů na půl lokte (asi 28 cm), či bylo přikázáno jejich úplné odstranění 
vypáčením ze země. V období od sv. Jiří (24. dubna) do sv. Michala (29. září) se v lesích zásadně 
nekácelo. V těchto měsících se pouze mýtily nemocné stromy a odstraňovaly souše. 
 Tolik z historie péče o lesy a nyní se přenesme do současnosti. Lesy, které obklopují Radíkov, 
Lošov a Sv. Kopeček navštíví kaţdoročně mnoho turistů i místních obyvatel. Mnozí uţ důvěrně znali 
lesní pěšinky, věděli, kde je ostruţiní a borůvčí a měli svá houbařská místa. Během posledních roků 
se vše radikálně změnilo. Namísto lesních cestiček jsou hluboké brázdy po těţkých lesních strojích 
plné bláta a zetlelých větviček, cesty lemují hromady suchého jehličí a na místech, kde stávaly vysoké 
stromy jsou paseky zarůstající agresivní netýkavkou. Z prořídlého lesa se za větru ozývají praskavé 
zvuky naklánějících se smrků. Lesnické statistiky vydávají smutná svědectví o tom, ţe lesníci musí 
kácet desetitisíce kůrovcem napadených stromů. To vše je důsledkem toho, ţe ve druhé polovině 20. 

století začala být upřednostňována výsadba 
smrků před jinými dřevinami.  Nastalo období 
monokulturních lesů, coţ ve svém důsledku 
způsobilo značné ochuzení druhové rozmani-
tosti ostatních přírodních elementů – tedy vý-
skytu lesních ţivočichů – včetně hmyzu a ptá-
ků. Tím dochází k markantnímu sníţení stavu 
predátorů, kteří byli schopni regulovat stavy 
lýkoţrouta smrkového a jemu příbuzných dru-
hů, souhrnně nazývaných kůrovci. I tento, 
dnes uţ celoplošně ničivý škůdce, má v eko-
systému svou funkci v tom smyslu, ţe si vybírá 
nemocné, staré a poškozené smrky, které jiţ 
nemají schopnost se bránit. Dnes však vzhle-
dem k přebujelé hustotě populace kůrovce 
dokáţou přemnoţení lýkoţrouti udolat i zdravé 

stromy.  Tento kritický stav můţe napravit pouze radikální změna hospodaření v lesích. Tak, jak uvádí 
ve svém nedávném vyjádření ředitelství Městských lesů Olomouc: „ Porosty budou pestřejší. Kostru 
budou tvořit listnaté stromy, především buk, z jehličnanů to bude vedle smrku např. modřín nebo jedle. 
Smrk, náchylný na kůrovce, nebude mít v nových porostech větší zastoupení neţ 10 - 20 procent.“ 

 A my si přejeme, ať se tato vize naplní a lesy zůstanou i v budoucnu chloubou české krajiny.                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                        /ši/ 

POČASÍ    
Únor 2018 

Celkem bylo 5 dní se sráţkami. Zpravidla to byl déšť v období teplot nad nulou. Sněhové sráţky byly 
minimální a těţko se dá mluvit o celkové sněhové pokrývce. Napršelo 82 % dlouhodobého normálu. 
Teplotně byl únor -2,2 °C pod dlouhodobým normálem. Přispěl tomu asi týden mrazů od 19. února. 
 

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

17.2 8,2 1.2. 

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

- 3,4 4,6 4.2. - 14,2 28.2. 
Zdroj: vlastní měření,  MMOl, ČHMÚ                             
                                                                                                                                                                                               /jb! 
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AKCE NA RADÍKOVSKÉM FORTU – 5. KVĚTEN 2018    

 
     Jak se stalo jiţ tradicí, i letos v sobotu  5.května bude na radíkovském fortu  jiţ 7. ročník bojo-
vých ukázek jako připomínka  konce 2. světové války. Letos se na akci předvedou dokonce dva 
německé tanky, které se podílely na invazi v první fázi této světové války.  
     K vidění bude řada další techniky a zbraní. Děj ukázky je inspirován hrdinnou obranou pev-
nosti Brest v roce 
1941.  První část 
programu proběhne 
od 12.30 hodin a 
navazující druhá 
ukázka v 15.00 hod. 
Hitlerovi plánova-
či  dali wermachtu 12 
hodin na dobytí této 
pevnosti. Ve skuteč-
nosti se rudoarmějci 
bránili Brest několik 
týdnů. Komentované 
ukázky se zúčastní 
přes sto uniformova-
ných vojáků na obou 
stranách.  
     Organizátoři nabí-
zí moţnost případ-
ným zájemcům si 
zahrát v ukázce do-
bově oblečeného 
civilistu. Bude vítán.  
Areál radíkovského 
fortu bude otevřený 
v době od 9,00 hod 
do 18 hodin. 
     V době mimo 
ukázky budou probí-
hat standartní pro-
hlídky. Jsou také 
připraveny atrakce 
pro děti i pro dospělé. 
V prostorách fortu 
bude velmi atraktivní 
výstava ke stoletému 
trvání republiky, kde 
budou exponáty i z 
doby 2. světové vál-
ky. Pořadatelé se těší 
na vaši návštěvu. 
    
                                                                                                                             /jb/                                                                                                                              
 
VÍTE, ŢE . . . . 

     ….tu s námi v Radíkově ţije jiţ několik roků 
spisovatelka Irena Šindlářová, rodačka z Olo-
mouce, se kterou se občas potkávám. Jednoho 
dne v únoru jsem ji poţádal o příspěvek do 
našeho zpravodaje. Najdete jej na str. 4 a 5. 
Kdo pozorně sledujete Olomoucký rozhlas, 
moţná jste z její tvorby slyšeli po tři soboty 

čtení z rukopisu připravované knihy „Ábr fábr“ 
v podání Valerie Zawadské….. 

     ……příčinou přerušení dodávky pitné vody ve 
vyšších polohách RD v Radíkově dne 12.2. byl  
pokles hladiny vody ve vodojemech nad Radí-
kovem. Byl způsobený poruchou tlakového 
čerpadla na vodojemu Droţdín a tím došlo  
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     k přerušení čerpání do vodojemů nad Radíko-
vem ze kteréhp jsme zásobováni. Porucha byla 
po několika hodinách odstraněna…. 
 …..ţe zub času hlodá i na zařízeních starých 
cca 20 roků, a tak došlo i k svévolnému pádu 
stoţáru na vlajku u prodejny Hruška.  Naštěstí 
se nikomu nic nestalo…. 
.... dle dostupných informací by se na parcele u 
prodejny Hruška poblíţ obsluţné komunikace 
měla vybudovat letos nová šachtice 
s regulátorem tlaku vody pro Radíkov. Tímto by 
mělo dojít k eliminaci opakovaných poruch re-
dukce tlaku v síti a nemělo by nadále docházet 
k nárůstu tlaku aţ na 7 - 8 at. Tento stav posti-
huje RD v dolní části Radíkova, dochází k pro-
tékání pojišťovacích ventilů na boilerech a je i 
riziko prasknutí rozvodů vody v domácnostech 
apod.     
…. pořadatelé tradičních musherských jarních 
závodů na kárách (závěr zimní sezony 2017-
2018) byly zrušeny z důvodů rozsáhlých polo-
mů, které vytvořily překáţky na naplánovaných 
trasách. Závodit v Radíkově se v návaznosti na 

kalamitu v lesích bude snad na podzim 2018. 
Lesy ČR s.p. z bezpečnostních důvodů závody 
pořadatelům nepovolily.. 
…….chladné a silně větrné počasí koncem 11. 
týdne napáchalo opět v okolních lesích veliké 
škody na lesních porostech. Zasahovali i hasiči 
SDH Droţdín opakovaně na uvolnění komuni-
kace od Sv. Kopečka do Radíkova……      
                                                                    /zv/                                                                      

 
Společenská kronika. 
Narozeniny oslaví /oslavili/ :    

Březen: Ivo Škvařil, Josef Schwarz, Vlastimil Smrkta  
 
Duben:  Silvie Šeflová, Marie  Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčko-
vá, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová PaedDr., Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk 
Pospíšil, Antonína Smrktová  
 
Květen:  Ludmila Foukalová, Stanislav Pečínka, Věra Šmejkalová, Marie Mazá-
čová, Miroslav Rešl Ing., Jan Zatloukal, Zdeňka Bahníková, Olga Titzová, Anna 
Pudilová 
 
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Vladimír 
Stříbrnský, Jindřich Melcer, Ladislav Pudil, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár, Jaro-
slava Eschlerová, Petr Šmejkal, Miroslav Nemrava, Petr Eschler                                               
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo dostup-

ných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do Radíkova při-

stěhovali. 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.      

Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, přátelé, bratři hasiči a občané Radíkova se rozloučí se zesnulým panem Jindřichem 

Melcerem ve čtvrtek 29. března 2018 v 10.40 hodin v olomouckém krematoriu. 
                                                                                                             /zv/                                                                                                                                                                                        

Sdělení občanům  

Detašované pracoviště (DP) 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 

Od 5. února 2018 se opět vybírají na DP poplatky za 

komunální odpad. Poplatek za psy můžete zaplatit 

hotově na DP po obdržení složenky. Pokud již pej-

ska nemáte, nezapomeňte jej odhlásit z evidence 

MMOl na našem DP.  
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     Na pracovišti je moţno provést ověřování listin. Pokud potřebujete poradit, kde na magistrátě pří-

slušný 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 (kapacita – 2 počítače funkční.) 

 
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.) 
 

1)  Parkujte prosím na svých parcelách.  Mnohdy postačí otevřít bránu a zajet na svůj pozemek. 
Chodníky a zelené plochy nejsou k parkování aut.   
 

2)  Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven po-
čátkem dubna 2018.  

 

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

4)  Svoz bioodpadu:  Svoz bude od 30.března probíhat opět ve 14-ti denním reţimu, vţdy v pátek – 
liché týdny.  

 

5)  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. Více na https://www.tsmo.cz/ 
 

6)  Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2018 je svozovým dnem vţdy 
úterý – lichý týden  
 
Svoz papíru:   24.4., 22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.  
 
Svoz plastů:   10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12. 
 

 
 

7)  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)    
   

   Letošní zima s námi stále ţertuje střídáním bloku celodenních 
mrazů s malou ukázkou jarního počasí. Kaţdou středu je pro vás 
otevřena místní knihovna. S výběrem knihy vám poradí paní Veče-
řová. 
       Doma se můţete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.  

       Krásné chvíle s knihou v ruce vám přeje knihovnice Helena  
Večeřová.                                                                                                                                                           
                                                                                                /zv/       

 
 

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
http://www.kmol.cz/radikov
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Klub seniorů Radíkov informuje.  
 
         Ačkoliv jiţ máme březen, v době  psaní tohoto 
příspěvku, zima na sebe nedá stále zapomenout. 
Jako by si to s námi chtěla vyříkat, kdo tady vládne. A 
tak topíme a topíme a o to víc se těšíme na jaro. 
V únoru jsme měli v plánu další návštěvu Mor. diva-
dla, tentokrát to byl balet „Dáma s kaméliemi“. Špič-
kové výkony sólistů se nám líbily. Jako zdravotní 
vycházka nám poslouţila návštěva obce Křelov, která 
je na opačném konci Olomouce. Ale čekalo nás ne-
milé překvapení. Po prohlídce náměstíčka pěkně 
upraveného, nás nemohla pohostit ţádná restaurace, 
vše spalo zimním spánkem i na krásném fortu. Proto 
podle zájmu si vycházku zopakujeme v letním obdo-

bí, kdy probíhá i turistická sezona a jsou ote-
vřeny hospůdky a předzahrádky. Další středa  
podle tradice  byla „Popeleční“, a tak jsme ji 
uctili smaţenými koblíţky.  
Kdo měl zájem, mohl navštívit muzikál „Zkro-
cení zlé ţeny“.  
    Poslední středa v únoru byla velkolepou 
oslavou jubilea jedné členky našeho KS. Pří-
jemná pohodová atmosféra s přáním jubilantce 
se vydařila i bez hudebního doprovodu. Ti čle-
nové klubu, kteří měli zájem, mohli v kině Šan-
tovka navštívit filmové představení hrazené 
MMOl.  
    Svátky jara Velikonoce jsou před námi se 
svými zvyky jako chození s jedličkou a na kla-
pač, nám je připomene.                                          
                                                                                                         Blahopřejeme k ţivotnímu jubileu p. Vlastě Solařové 

    Určitě mnozí z nás opět vyzdobí předzahrádky a dveře svých domů velikonočními motivy. 
    Po Velikonocích snad jaro vtrhne i do Radíkova a nastane období práce na zahrádkách, a nebo v KS 
moţnost vycházek do okolní přírody.                      

                                                                                       Příjemné a pohodové svátky jara Velikonoce  
                                                                            přeje za Klub seniorů Františka Prášilová                                                                                                                                                                                        

                                                                                    /fp/ 

Městská policie vám můţe v nouzi pomoci, zavolejte  
  
   Rychlý kontakt v případě ohroţení ţivota, zdraví či majetku volejte 156 
   Operační středisko MPO                                                       tel. 585 209 540 
   Demontáţ technického zařízení z vozidla                             tel. 585 209 511 

   Příjem podání (elektronická pošta)                   prijem.podani@mp-olomouc.cz  
                                                    (pouze v prac.dny)                      
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
Ze stránek  www.mp-olomouc.cz  

Městská policie Olomouc 
                 Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 

                 zpracoval Ing. Zvěřina  
    

mailto:prijem.podani@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/


 

Radíkovský informační zpravodaj 2/2018                                                                                                         10 

 

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Uspořádali jsme tradiční 
hasičský ples U Pulce a s plesovou náladou jsme se vy-
pravili ještě na ples OSH do RCO Olomouc. Chystáme 
jarní akce roku 2018…...  
 

 Sobota 10.3. Tradiční hasičský ples 2018 místního SDH 

Olomouc - Radíkov 
 
             Přes padesát hostů, převáţně 

hasičů a občanů Radíkova se 
sešlo v sobotu 10. března 
v restauraci U Pulce k dalšímu 
ročníku našeho plesu. K tanci a 
poslechu tentokrát zahrála for-
mace Fontána. I kdyţ s prvními 
tóny tanečníci váhali, přece jen 
se parket posléze zaplnil. O co 
méně hostů, o to více cen do 
tomboly. 
V bohaté tombole bylo tentokrát 

přes 40 cen a tak matematici 
měli jasno. Pravděpodobnost 
výhry byla vysoká. Před vlastním 

losováním však hasiči připravili 
ještě zábavné soutěţe pro sou-
těţení chtivé návštěvníky. 
      Ať uţ to bylo píchání párá-

tek do cibule, prasknutí balónku 
u ţidle nebo tanec s banánem 
– soutěţilo se na plný plyn. O 
co více moderátor musel ne-
smělé soutěţící povzbudit, o to 
větší nasazení soutěţící do pl-
nění úkolů měli. První cenu lo-
soval jiţ tradičně starosta sboru 
Miroslav Nemrava a pak se po-
kračovalo aţ k ceně nejvyšší, 
tou byl letos chytrý mobilní tele-
fon. Vše se vydařilo a hasiči 
výhercům ceny přáli. 
Děkujeme všem, kteří přišli 

hasičský ples podpořit nebo 
věnovali ceny do tomboly.  

   

 Pátek 23.3. Ples  Okresního 

sdruţení hasičů (OSH) v 

RCO  
      
     Závěr plesové sezóny hasi-
čů proběhl v prostorách RCO 
v Olomouci na ulici Jeremen-
kova. Tentokráte se radíkovští 
hasiči zajistili včas rezervaci 6 
stolů. Na akci se vypravilo cel-
kem 23 zástupců hasičů a je-
jich doprovod………..  
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DATUM AKCE 2018 Pořádá 

8. duben 3. ročník akce Úklid lesa kolem Radíkova–garant A. Morbitzer SDH 

21. duben Jarní sběr starého železa v Radíkově SDH 

22. duben Závody CTIF Olomouc Mladí hasiči 

28. duben Sběrová sobota TSMO a.s. TSMO a.s. 

12. květen Okrskové kolo Chválkovice SDH 

26. květen Sobota – Branný závod pro rodiče a děti Mladí hasiči 

květen Soutěž v požárním útoku Olomouc/Plamen Mladí hasiči 

19. květen 5. ročník akce Hasičský pochod kolem Radíkova SDH a Mladí 
hasiči 

16. červen 12. ročník Netradiční hasičské soutěže na vodárenské nádrži SDH 

30. červen Výlet Mladých hasičů a přátel SDH Mladí hasiči 

 PRÁZDNINY  

14. červenec Narozeninová sobota – prázdninové prase SDH 

 Rafty s hasiči SDH 

 ŽENATÍ – SVOBODNÍ – místní fotbalové derby SDH 

 Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí SDH 

září RUSOVCE 2018 (SK), soutěž s historickou technikou SDH 

8. září Ahoj prázdniny - Radíkov Mladí hasiči 

 ZÁVĚR ROKU SE BLÍŢÍ  

září Hasiči na náměstí v Olomouci SDH 

13. říjen Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen Mladí hasiči 

říjen Drakiáda u doubku/Radíkov Mladí hasiči 

7. říjen Holický kombajn/Holice SDH 

říjen Podzimní sběr starého železa v Radíkově SDH 

2. prosinec Rozsvícení vánočního stromečku/Radíkov Mladí hasiči 

8. prosinec Mikulášská nadílka – bude upřesněno SDH 

15. prosinec Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2018 SDH 

  
   Upřesnění akcí r. 2018 najdete i na http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/plan-akci-2018/ 

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.  Vaše nákupy u nás podpoří další provoz naší prodejny. 
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou. Moţnost platby nákupů kartou.                                                                       

      Jaro se nesměle klube, pomalu přibývají 

další obyvatelé nových RD, s jarem zabydlí 
chataři své nemovitosti. 

   I KMČ sleduje, jak to vypadá s tržbami v naší 
prodejně, protože bychom neradi byli bez ob-
chodu, tak jak je to v současné době 

v Topolanech, Týnečku a na Sv. Kopečku. 
  Zásobování prodejny je na dobré úrovni a 
nakoupíte i teď čerstvou zeleninu i ovoce. Na-
še prodejna je připravena se svou nabídkou 
širokého sortimentu a očekává, ţe nakoupíte u 
HRUŠKY zde v Radíkově i na blíţící se Veli-
konoce. 
    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.  

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/plan-akci-2018/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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      Personál prodejny - vedoucí Dagmar Mlíchová s prodavačkami Lucií Niezgodovou a Taťánou Lan-
gerovou vás rády přivítají a poradí při nákupech.        
 

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

                                                                                                                                                                                              /zv/ 

 
 

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení 
 

        Srdečně Vás zveme k posezení do místní hospůdky U Pulce. K dispozici kulečník.   
Brzy se snad dočkáme i venkovního posezení s přicházejícím jarním sluníčkem. 
 
 
Otevírací doba: 
 
PO                      ZAVŘENO 
ÚT – ČT: 12:00 – 22:00 
PÁ:  12:00 – 23:00 
SO:  11:00 – 23:00 
NE:  11:00 – 20:00 
 
Těší  se na Vás  
provozovatel  Hana Tauš      
                                                      /jk/    

 
 
 

 
                                                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
 

 
Příjemné proţití  

svátků velikonočních  
přeje všem 

KMČ č.21 Olomouc – Radíkov 
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