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

FOTO: Blanka Martinovská 

 

                                                                                                 
 
 



Radíkovský informační zpravodaj 6/2018                                                                                                         2 

 

Rada a Zastupitelstvo statutárního měs-
ta Olomouce projednaly (výběr): 

 
9.10.2018 – 130. RMO  
-Jez u Šantovky, schválení 
způsobu opravy jezu do 
plánu investic 2019 
-Koncepce zabezpečení 
činnosti SDH SMOl na ob-
dobí r. 2019-2022 
-dotační programy OVVI 
 
23.10.2018 – 131. RMO 
-veřejná zakázka 18106 

Modernizace varovného a informačního systému 
ochrany města Olomouce 
-tramvajová trať Sokolská-Zámečnická, rekon-
strukce komunikací a sítí – zadání PD 
 

Nově zvolená Rada a Zastupitelstvo sta-
tutárního města Olomouce projednaly 
(výběr): 

 
6.11.2018 – 1. RMO 
-veřejná zakázka, Radnice Olomouc-opravy fasády 
a věže, revokace, zahájení komise 
-jmenování komise pro občanské záležitosti 
-stanovení termínů RMO a ZMO v dalším období 
-podpisový řád 
 
19.11.2018 – 3. RMO (projednané i se závěry 2. 
RMO) 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 
-tramvajová trať Sokolská - Zámečnická, zrušení 
-odborné komise RMO 
-komise městských částí 
-pověření nových vedoucích: útvaru hlavního archi-
tekta, odboru strategie a řízení MMOl, odboru měst-
ské zeleně a OH, odboru kultury, 
odboru interního auditu a kontroly, odboru cestov-
ního ruchu a sportu s účinností od 1.12.2018. 
Vypsání výběrových řízení na tyto vedoucí útvarů. 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (ma-
jetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze 
v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.    
Upozornění:  
 Poznámka:  
- zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu  
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- 
ních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně  
osobních údajů v platném znění;  
- do úplné verze Usnesení mohou občané města 
Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizač- 
ním oddělení (1. patro radnice, dveře č.12).  
Na webových stránkách Statutárního města Olomouce 
jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady 
zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.    

                                                                                                    
 

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 
Říjen 2018 (8.10.) 

-kontrola plnění usnesení 
z jednání KMČ 09/2018,   
-došlá a odeslaná pošta 
-vybraný zhotovitel projektové 
dokumentace na akci HZ, ví-
ceúčelový objekt, vítěz firma 
ABC Works CZ s.r.o., uza-
vřená smlouva o dílo s termí-
nem zpracování jednotlivých 
stupňů PD včetně termínu sta-

vebního povolení je podepsaná. 
-jednání s TSMO a.s. ve věci realizace obnovy ob-
rubníků na parkovišti ul. Pujmanové 
-řešení úpravy topného systému na prodejně 
HRUŠKA, výměna ventilů, filtr, proplach topného 
systému 
 
Listopad 2018 (1.11.) 
-kontrola plnění usnesení KMČ ze dne 8.10.2018 
-požadavek na TSMO a.s. na vymalování čekárny 
MHD 
-místní šetření v lokalitě Zahrádky, přístupová cesta 
-informace o problémech kolem investiční akce na 
vodárenské nádrži. Nutnost vypouštění, posudky 
zoologa, schvalování na KÚ Olomouckého kraje 
značně prodlužuje skutečné zahájení stavby 
-příprava akce Rozsvěcování vánočního stromečku 
2.12.2018, Mikulášská nadílka pro děti 8.12.2018 
-ukončení činnosti KMČ k 5.11.2018 
 
Prosinec 2018 (10.12.)  
-úvodní jednání KMČ po jmenování nového složení 
RMO na volební období 2018-2022 

 
Plán jednání KMČ v r. 2019 

(pondělí 19,00 hod.)     
7. ledna                

11. února 
11. března 
  8. dubna 
  6. května  
10. června 
  8. července 
12. srpna 
  9. září 
  7. října  
11. listopadu  
  9. prosince 
 
Poznámka: Termín může 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/                                                
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                             VOLBY DO ZASTUPITELSTVA V OLOMOUCI 5. - 6. ŘÍJNA 2018  

                                                                                                                                    FOTO: JAN ANDREÁŠ 
                  SLOŽENÍ NOVÉHO VEDENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE (RMO)                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. řada zleva:  

Mgr. Milan Feranec (ANO 2011), neuvolněný člen RMO 

Mgr. Markéta Záleská (ODS), náměstkyně primátora 

         Eva Kolářová, DipMgmt (ANO 2011), náměstkyně primátora 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (ANO 2011), primátor 

JUDr. Martin Major, MBA (ODS), 1. náměstek primátora    

Mgr. Pavel Hekela, (spOLečně), náměstek primátora   

 

2. řada zleva:  

Mgr. Miloslav Tichý (ANO 2011), neuvolněný člen RMO 

Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc, (ANO 2011), náměstek primátora  

RNDr. Jan Holpuch (ODS), neuvolněný člen RMO 

Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL), náměstek primátora 

RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL), neuvolněný člen RMO 

NOVĚ JMENOVANÁ KMČ POPRVÉ JEDNALA, JAKÉ MÁME CÍLE….                       
        V návaznosti na roční rozpis jednání KMČ pro rok 2018 se v pondělí dne 10.12.2018 sešla nově 
jmenovaná KMČ. RMO na svém jednání jmenovala i členy KMČ č. 21 Ol. - Radíkov a to: 
    Předseda:    Ing. Jan Zvěřina, KMČ  
    Členové:       Františka Prášilová, KDU-ČSL 
                         Ing. Miroslav Rešl, KDU-ČSL 
                         Ing. Jan Bednář, ČSSD 
                         Bc. Lukáš Krbeček, spOLečně 
                         Ing. arch. Milan Obenaus, KMČ 
                         Ivo Škvařil, ProOlomouc 
                         Mgr. et Ing. Martin Müller, Piráti a Starostové 

Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs 
 

mailto:kmc21@olomouc.eu
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       Komise se bude scházet pravidelně v první polovině každého měsíce, jednání jsou veřejná, zápisy 
jsou k dispozici nejen v místních vývěskách na prodejně a naproti čekárny MHD, ale jsou k dispozici i 
na webových stránkách http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov.                                                                                                                                        
        Cílem práce KMČ je naplno se věnovat rozvoji městské části ve které žijeme, reagovat na připo-
mínky občanů, v souladu s našimi „pravomocemi“ řešit další zlepšování našeho žití v Radíkově. Komise 
každoročně navrhuje svůj roční rozpočet, který určuje směřování přidělených finančních prostředků 
MMOl, o němž můžeme v souladu s nastavenými pravidly rozhodovat cestou MMOl. Tento rozpočet se 
pohybuje kolem částky 450 000,- Kč. Máme i cíle, které jsou investiční povahy a ty jsou plně v kompe-
tenci odborných útvarů MMOl. Patří mezi ně v současné době realizace opravy vodárenské nádrže na 
ul. Přehradní, příprava projektové dokumentace pro investiční akci „HZ Radíkov, víceúčelový objekt“ na 
ul. Náprstkova včetně zajištění stavebního povolení i zpracovaný investiční záměr pro ulici Na Suchých 
loukách (inženýrské sítě, komunikace).                                                                                              /zv/ 

 
SBĚR STARÉHO ŽELEZA 

 
   Již podruhé v tomto roce hasiči nabídli obča-
nům, chatařům i chalupářům Radíkova pomoc 
s likvidací starého železného odpadu. V sobotu 
27.října za dopoledne uklidili přes 2,5 tuny. Po za-
sloužené práci je čekal guláš a pivo na účet 
hasičské pokladny. Výdělek byl hezký, a tak i po-
kladník mohl být spokojený. Bohužel přetrvávající 
neshody některých členů s hostinským nechaly 
temný stín na jinak dobré akci. 

                                                                                         /pb/ 

 

 

OPRAVA RADÍKOVSKÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE SE ZDRŽÍ VÍCE NEŽ JSME 

PŘEDPOKLÁDALI   

   
      Je prosinec 2018 a zatím v rámci 
stavby bylo na základě povolení prove-
deno kácení označených stromů. To, co 
mohlo být připraveno již v roce 2017 
nebo počátkem r. 2018, a to průzkum  
zoologů, se řeší bohužel až v současné 
době. Stav je takový, že ke snížení hla-
diny vody pro průzkum se vyjadřuje ne-
jen odbor ŽP MMOl, ale i Krajský úřad 
Olomouckého kraje. Práce zoologa ještě 
nezačala a pokud voda zamrzne, ne-
bude ani možná. Po vlastním průzkumu 
bude následovat zpracování odborného 
posudku, který dále ve správním řízení 
bude posuzovat odborná složka KÚ Olo-

mouckého kraje. 
      Na základě výsledků rozhodnutí dojde ke snížení hla-
diny nebo vypuštění celé nádrže spojené s odlovem ryb a 
přemístěním chráněných živočichů. Pak teprve bude moci 
nastoupit stavební firma k realizaci zemních a stavebních 
prací.  
      Nad termínem dokončení opravy visí otazník, stejně 
jako nad termínem napuštění vody do nádrže. 

                                                                                                                                                         
/zv/ 
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 SLAVNOSTNÍ ROZVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU SE VYDAŘILO.              
V podvečer první adventní neděle 2. prosince se občané, chataři i chalupáři se svými přáteli sešli v hojné 

účasti u místní zvoničky u hasičské zbrojnice na ul. Ná-
prstkova. S pečlivostí a obětavostí tuto akci připravili 
členové místního Sboru dobrovolných hasičů se svými 
rodinami i bohatý a zajímavý program. Jemný nádech 
zimní atmosféry dodal sněhový poprašek, mínusová 
teplota a na závěr i mírný deštík. Lidé se scházeli již 
od 14. hod., kdy byl k dispozici vánoční jarmark s mož-
ností koupě výrobků jako svícny, vánoční adventní vě-
nečky, pro zahřátí horký čaj, vánoční hasičský punč, 
nabídka vynikajícího vánočního cukroví, k snědku čer-
stvé bramboráčky. Vlastní program byl zahájen v 16 
hod. adventním zvoněním v místní zvoničce, radíkov-
ské děti z kolektivu Mladých hasičů vystoupily s vánoč-
ním pásmem s básničkami, již tradičně následovalo 

vystoupení dívčího pěveckého sboru Kassiopea z Olo-
mouce. Přítomní odměnili účinkující potleskem. Děti pak 
vyvolaly rozsvícení připraveného vánočního stromečku, 
který nám bude po celé období Vánoc a začátku nového 

roku 2019 
připomínat 
sváteční 

dobu. Bez-
prostředně 
po rozsví-
cení stro-
mečku do-
tvořil ad-
ventní pod-
večer malý 
ohňostroj. Akci finančně, malinko i organizačně podpořila i 
KMČ. Jsme rádi, že se lidé setkávají, a to nejen staroused-

líci, ale i ti, kteří v Radíkově našli svůj nový domov.                                                                                                
                                                                                                                                                                                            /zv/ 
POČASÍ 
 
Září 2018 
V září sice napršelo 122 mm srážek, z toho v jeden den 50 mm. Většina vody odtekla po vyprahlém 
povrchu a třetina se zase odpařila. Takže dlouhodobé sucho pokračuje. Teplotně bylo září o 1,7 °C nad 
dlouhodobým průměrem. 
 

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

122 50 3.9. 

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

15,2 29,2  12.9. - 0,9 26.9. 

 
Říjen 2018 
Říjen byl další teplotně nadprůměrný měsíc, nebyl vyloženě extrémní, ale byl velice teplý. Průměrná 
odchylka od dlouhodobého průměru 2,3 °C. Srážkově to byl další podprůměrný měsíc, převažovalo 
suché jižní proudění a dohnal to pouze celkem podařený závěr měsíce. Napršelo 70 % dlouhodobého 
normálu. Vůbec jsme nebyli svědky typicky podzimních "plískanic" s pravidelnými přeháňkami. Je to 
dáno absencí proudění ze západních směrů. 
 

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

32 6 30.10. 

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

10,1 24,7 9.10. 0.0 22.10. 
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Listopad 2018 
Listopad byl velmi chudý na srážky a teplotně nadprůměrný. Jen v závěru měsíce klesly teploty k nule, 
dokonce kolem 20.11. byl chvíli poprašek sněhu. V úplném závěru měsíce klesly teploty v noci až k de-
seti pod nulou a vydržel celodenní mráz. 
 

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

8 4,5 3.11. 

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

4,5 19 2.11. - 10 29.11. 
Zdroj: vlastní měření,  srážkoměr MMOl v Radíkově, Meteostanice Velká Bystřice                                                                  /jb/ 

HISTORICKÁ UKÁZKA BITVY V ROCE 1758 NA FORTU RADÍKOV 

      Dne 21. října 2018 proběhla bojová 
ukázka vítězné bitvy u Domašova nad 
Bystřicí, kterou v roce 1758 svedla ra-
kouská armáda s vojáky pruské ar-
mády, chránící zásobovací kolonu. 
Celý konvoj měl 4 000 vozů a byl chrá-
něn 10 000 vojáky. Směřoval k Olo-
mouci, která už šest týdnů vzdorovala 
obléhatelům. Zastavení kolony bylo 
nezbytné pro zabránění dobytí města. 
To se také podařilo dvěma generálům, 
Laudonovi a Žiškovičovi, kteří se svými 
vojsky kolonu napadli u Guntramovic a 
Domašova. Ze čtyř tisíc vozů k Olo-
mouci dorazilo jen asi padesát. Pruský 
král Fridrych II. byl nucený ukončit ne-
úspěšné obléhání a se svými vojsky 
odtáhl zpět do Pruska. Marie Terezie 
štědře odměnila vítěze, několik ob-

čanů, kteří se obzvlášť zasloužili o vítězství, povýšila do šlechtického stavu, povýšila mnoho vojáků a 
1. červenec se stal velkým svátkem. Také polepšila, jak to nazývají doboví autoři popisující tuto událost, 
znak města tím, že nechala na olomoucké orlici umístit prsní štítek s iniciálami FMT a kolem krku dostala 
orlice zlatý řetěz, který měl symbolizovat bastionové opevnění města. Kdo mi pošle nebo řekne co zna-
menají iniciály na prsním štítku, dostane malý dárek. Až do doby vzniku republiky uvolňoval dvůr nema-
lou částku na oslavy v Olomouci. Na fortu proběhly dvě ukázky bitvy s vojsky chránící kolonu. Před 
ukázkami byla divákům prezentována výzbroj a výstroj obou armád. Jako kontrast, převedli svoji výzbroj 
a výstroj příslušníci 7. průzkumné jednotky Olomouc. Celý den probíhal doprovodný program pro děti i 
dospělé.                                                                                                                                               /jb/ 

VÍTE, ŽE . . . . 
…. pro pejskaře stále i v Radíkově platí OZV 
č.8/2005, kterou dohledáte na webových strán-
kách MMOl. Je třeba, aby pejskaři po svých mi-
láčcích uklízeli i v Radíkově, dále platí, aby 
s nimi chodili na vodítku, aby nedocházelo k na-
padání psů menších plemen. Nežádoucí je také 
volné pobíhání psů bez dozoru majitelů. Pohyb 
toulavých psů je nutno řešit cestou Městské po-
licie… 
……. i letošní podzim proběhly ve dnech 27.-
28.října již tradiční musherské závody psích  
spřežení pořádané paní Mackovou v blízkém i 
vzdálenějším okolí centra závodu RS Chata Pod 
věží. Závody se běžely v kategoriích Sprint (5,5  
km), Mid (20 km) a kategorii Příchozí (5,5 km).    

Po jarní pauze se závodníci, kteří opakovaně do  

                                                                                             FOTA Jan Burian 
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Radíkova přijíždí 
setkali s cela no-
vým prostředím. 
Našli kolem les-
ních cest obrovské 
paseky místo pů-
vodních krásných 
lesních porostů, 
které krajinu pod-

statně změnily. Více informací najdete na strán-

kách  www.hanackymuscherclubmail.com.    
…. v rámci přípravy projektové dokumentace na 
hasičskou zbrojnici proběhl dne 13.11.2018 ge-
ologický průzkum v místech budoucí přístavby 
hasičské zbrojnice. Byly provedeny 4 sondy do 
hloubky cca 3 m a radonový průzkum…. 

….. od 13.11.2018 probíhala výměna obrubníků 
na spojnici ul. Na Pevnůstce-parkoviště i na ulici 
Pujmanové. Původní obrubníky byly osazeny 
někdy v 70-tých letech občany v rámci dobro-
volné brigádnické činnosti. Stavba byla hrazena 
z prostředků naší komise přidělených pro rok 
2018…  
……menší horor se odehrál v úterý 4.12.2018 
v lokalitě ulice Pod Bořím, kam zavítal nechtěně 
(dle pokynu navigace Olomouc, pevnůstka) pol-
ský řidič kamionu s vlekem a zajel až na její ko-
nec. Nevadila mu ani nevhodně parkující auta. 
Bohužel při couvání už takový mistr nebyl a po-
škodil chodník v délce cca 8 m a vyvrátil několik 
obrubníků….                                                          

/zv/ 
                                                                                                                                                                                                                

Společenská kronika. 
Narozeniny oslaví /oslavili/ :    

 
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jaroslav Kouřil, Jiří Vlček, Jarmila Odstrčilová, 
Imrich Kulčár, Milena Vašáková, Jarmila Nemravová  
 
Leden: Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Václav Bahník, Marie 
Procházková, Danuše Bednářová Ing., Ladislav Langer 

                    
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Vlasta Solařová, Marie 
Schwarzová, Helena Večeřová, Jan Terrich Ing.                   
Smuteční oznámení:  
Blízcí příbuzní, přátelé, hasiči a občané Radíkova se rozloučili na smutečním obřadu se zesnulým 
panem: 
-Františkem Procházkou, který se dožil 72 roků 
-Vojtěchem Šubrtem, který se dožil 91 roků 
-L. Dobešem, který se dožil 68 roků 
 

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 

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….       
                                                                                                                                                                                               /zv/ 

Sdělení občanům pro rok 2019 

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má svůj 

provozní režim takto: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata–tel.724077 333 

Počátkem února 2019 se opět budou vybírat poplatky 

za komunální odpad. 

     Na pracovišti je možno provést ověřování listin. Pokud po-

třebujete poradit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, za-

jisté se vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i prodej 

knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  
 
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.) 
 

1) ZIMA je tady: Parkujte prosím na svých parcelách. Při nevhodném parkování ve vaší ulici nebude 
zimní údržba provádět ošetření komunikace nebo chodníku z důvodů možnosti poškození parkujícího 
vozidla. Mnohdy postačí otevřít svou bránu, odházet si sníh a zajet na vlastní pozemek. Na Malinovského 
ulici omezujete i MHD. Chodníky a zatravněné plochy nejsou určeny k parkování aut.  
 

http://www.hanackymuscherclubmail.com/
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2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven počát-
kem dubna a ukončen 28.října 2019. 
3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2019:  Svoz proběhne v omezeném zimním režimu dne 1.2.2019, první pra-
videlný svoz bude 15.3. a opět 14-ti denní režim, vždy v pátek – liché týdny.   Poslední svoz roku 
2019 bude 20.12.2019. Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pyt-
lích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen!!! Větší 
množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů. 
 
5) Sběrové dvory TSMO a.s. v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech sdělují: 
Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový 

domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. 
Ve svátcích 24., 25. a 26. 12. 2018 i v dalších dnech do konce roku, bude svoz odpadů probíhat beze 
změn v řádném termínu – tedy ve stanovených svozových dnech. 
Na Nový rok v úterý 1. 1. 2019 svoz odpadu probíhat nebude a posouvá se tak celý harmonogram svozu 
o jeden den od středy 2.1. do soboty 5. 1. 2019 (tzn. úterní svoz bude ve středu, středeční ve čtvrtek 
atd.). 
Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve svátky 24. - 26. 
12. 2018 a 01. 01. 2019 uzavřeny. V ostatní dny (pondělí – sobota) budou mít běžnou provozní dobu 9 – 
13 a 13.30 – 17 hod., v neděli 31.12.2018 budou mít otevřeno od 9 do 13 hod. také beze změn. Od 2. 1. 
2019 již bude provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. SD v Neředíně (za hřbitovem), 
tel: 603 192 579, SD v ulici Chelčického (Hodolany), tel: 603 192 578 
6) Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor životního 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 - Hodo-
lany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba:  

pondělí - sobota 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00. 

• Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2019 je svozovým dnem 
vždy úterý – lichý týden  
 
Svoz papíru: 2.1., 29.1., 26.2., 26.3., 24.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11.,     
3.12., 31.12.  
 
Svoz plastů: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11.,  
17.12.,   

• Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „ DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:      
 
POLICIE 158 

MĚSTSKÁ POLICIE  156 

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 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 ÚDRŽBY  605 201 686 

TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU 585 700 035 
                                                                                                                                                                                               /zv/ 

 
 
Místní knihovna      

   
   Zima je tady, za námi je horké a suché léto a barevný podzim na-
hradil sníh, fujavice a nutné teplo domova. Vytopený obývák, plápo-
lající krb, vypnutá televize, to je ta pravá chvíle na odpočinek s pěk-
nou knihou vypůjčenou v místní pobočce městské knihovny.  S vý-
běrem knihy vám poradí i místní knihovnice.  
   Doma se můžete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.          
Krásné svátky vánoční, veselý Silvestr a příjemnou zimu za okny 

s knihou i přáním PF 2018 vám přeje knihovnice.                                                                         /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.  
 
   Krásný podzim již máme za sebou, a tak v adventním 
čase možná bude dobré si přečíst několik informací o na-
šem Klubu seniorů.  
     V měsíci říjnu jsme tradičně oslavovali Den seniorů růz-
nými akcemi, kterými bylo představení v Moravském diva-
dle, pouť seniorů i pěkný celodenní výlet do Luhačovic. 
Také je na místě vzpomenout oslavu 100. trvání naší re-
publiky. V našem plánu schůzek nezapomínáme ani na 
naše jubilanty, kdy se rádi sejdeme, popřejeme a zavzpo-
mínáme na léta minulá…. 
     V listopadu jako každý rok proběhly volby výboru KS a 
ten opět dostal naši důvěru na další období. Vše tak zů-

stává na svém místě, jak jsme zvyklí. To 
zaslouží určitý obdiv, ale každopádně je 
dobré všem vyslovit poděkování i touto 
formou. Jsem ráda, že se pravidelně 
scházíme, že si rozumíme a dovedeme 
se zabavit. V listopadu jsme vzpomněli 
na ty, kteří již nejsou mezi námi a to vy-
cházkou na hřbitov, tentokrát v části 
Chválkovice, kde je pohřbeno dost zná-
mých osobností. Následovala další akce 
- návštěva Moravského divadla (čino-
hra), návštěva Arcidiecézního muzea, 
kde je výstava malíře Stanislava Men-
šíka, kterého jsme někteří znali osobně, 
protože žil a tvořil na Svatém Kopečku. 
Výstava byla velmi obsáhlá, což dalo au-
torům jistě hodně práce při shánění ob-
razů z jeho tvorby. Napsali o tom ještě krásnou publikaci.    
      Na prosinec, který je pro nás díky svátkům kratší, jsme si připravili bohatý program. Po další oslavě v 

KS jsme navštívili nám ne moc známé město Opavu, pak 
byla nadílka sv.  Mikuláše, společný punčový výlet do vá-
noční atmosféry v našem krásném městě Olomouci. Závě-
rečné posezení v klubu bude při koledách. Teď se již těšíme 
na období svátků Vánoc v kruhu svých rodin a po silvestro-
vském veselí vstřícně vykročíme do dalšího roku 2019 a bu-
deme pokračovat v naší činnosti. 
     Na závěr mi dovolte všem obyvatelům našeho pěkného 
Radíkova popřát pohodový advent, radostné Vánoce, a 
všem dobré zdraví v roce 2019.    
      

Hezké a pohodové svátky vánoční a novoroční 
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová 

                                                                                                /fp/                                                          
               Chvíle odpočinku na soutěži                                                                                                                                                          
 

         Městská policie vám radí, jak v klidu přečkat Vánoce a Silvestr se svým  
          domácím mazlíčkem 

                                        S blížícím se koncem roku přichází mnoha majitelům jejich čtyřnohých 
mazlíčků na mysl otázka, jak se opět vypořádat se zvýšeným hlukem z 
ohňostrojů a dělobuchů. Strach z těchto věcí je u psů vcelku běžný, bojí 
se nečekaného neznámého hluku a záblesků světla. 
Preventivní rady: 
Nenuťte psa opustit jeho komfortní zónu, dovolte mu se schovat tam, kde se 
cítí bezpečně, omezte zvuky zvenku, zavřete všechna okna a dveře, ještě 
před začátkem konce roku můžete navštívit veterinární ordinaci a požádat 

veterináře o zklidňující léky. 
                    Nikdy během střílení petard a ohňostroje nenechávejte psa venku na zahradě. Váš pes by 
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                    měl být čipovaný, mít tetování nebo známku s kontaktními údaji. Pokud se stane, že vám  
                    přesto uteče, tak je potom jednodušší identifikace a návrat k majiteli. 

Co dělat, když pes uteče: 
Pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte Národní registr majitelů zvířat a nahlaste ztrátu, 
kontaktujte nejbližší veterinární ordinace a nemocnice, 
obvolejte místní útulky pro zvířata. 

Co dělat v případu nálezu psa: 
kontaktujte Městskou policii Olomouc, strážníci psa na místě převezmou a předají ho do pří-
slušného útulku, 
pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli.                                             

Rychlý kontakt v případě ohrožení ži-
vota, zdraví či majetku volejte 156                                                               
Operační středisko MPO                                                     
tel. 585 209 540 
Demontáž technického zařízení z vozi-
dla tel. 585 209 511 
Příjem podání (elektronická pošta)           
prijem.podani@mp-olomouc.cz  
(pouze v prac.dny)  
                              Bc. Petr Čunderle, DiS 

                                 tiskový mluvčí     
                 Městská policie Olomouc 

                 Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 
                 tel: +420 585 209 561 

+420 606 760 814 

             email: petr.cunderle@mp-olomouc.cz 
    www.mp-olomouc.cz 

    

 „Co jste hasiči, co jste dělali“: Soutěžili jsme v požárním 
sportu, byli jsme na zájezdě na jižní Moravě, v Rusovcích 
na Katarínskej zábave, uspořádali Rozsvícení vánočního 
stromečku a Mikuláše pro děti, nahlédli jaké bude naše 
nové vozidlo Ford….   
Sobota 6. října - Holický kombajn 2018 

Naši soutěžní sezónu uzavřela v sobotu 6.října soutěž v dovednostech 
Holické kombajn. I když nebylo startovní pole 

tak bohaté jako na Olomoucké noční lize, přesto se závodilo se stejným 
nasazením. Letos za Radíkov nastoupil tým složený z mladých závod-
níků a zkušených lodivodů.   

Umístění radíkovských účastníků: 

místo         jméno      Čas /sec. 

   4. Tomáš Herzog      120,26 

   5.    Jan Šándor      121,64 

  12.  Tomáš Hudec      136,64 

 
     Po dvou kolech, kdy pro některé naše členy byla tato soutěž pre-

miéra, jsme se umístili v družstvech na prvním místě. Naši členové se 
také aktivně zapojili do soutěže jednotlivců.  Krásný podzimní den jsme 
tak mohli oslavit další vítězství radíkovských hasičů. 

Sobota 13.října – Branný závod všestrannosti mla-

dých hasičů v Horce n. Mor.  
Podzimní počasí s chladným ránem přivítalo radíkovské 

mladé hasiče spolu se svými vedoucími Klárkou a Zuzkou na 
tradiční akci pro hasičský dorost, a to na branném závodě. Ten-
tokráte byl výjezd do nedaleké Horky n. Mor. Veliký počet druž-
stev v soutěži, celkem 47, byl náročný pro pořadatele i pro naše 
závodníky. Počasí se zlepšilo, vyjasnilo se a oteplilo, a tak 
dlouhé čekání, než na nás přijde řada, bylo příjemnější. Posta-
vili jsme 2 družstva za kategorii starších. Celkem se dařilo, 
jedno družstvo bylo 12., druhé na 34. místě. Za SDH Ol.-Radí-
kov závodili a bojovali Eva a Markéta Večeřovy, Tomáš a Adéla 
Snášelovi, Adam a Martin Čechovi, Nikola a Ondřej Langerovi, 
Mirek Řezníček a Ondra Nádvorník.                                  

mailto:prijem.podani@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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           Pátek 19.října – Smuteční rozloučení s bratrem Františkem Procházkou 
    Jak jistě víte, v říjnu nás opustil ve věku 72 roků 
náš dlouholetý člen, bývalý starosta a člen výboru 
SDH bratr František Procházka. Zaplněný smuteční 
sál, věnec od hasičů a spousta našich členů se při-
šla osobně rozloučit. Bylo samozřejmostí, že jsme 
mu stejně jako všem našim členům, stáli čestnou 
stráž během smutečního obřadu. I toto patří k po-
vinnostem hasičů jako poděkování za dlouholetou 
práci. Čest jeho památce.  

 

 
Sobota 20. října - Hasičský zájezd na jižní Moravu - Milotice  
      V sobotu 20.října 2018 jsme vyrazili ke Kyjovu, konkrétně do Milotic. Na programu jsme měli 
prohlídku zámku a zámeckého parku, oběd v nedaleké restauraci a jako hlavní bod zájezdu ná-
vštěvu vinařství s posezením ve sklípku. Vyjížděli jsme po 8. hodině z Radíkova – celkem nastou-
pilo 34 účastníků. Cesta komfortním autobusem utíkala rychle a za chvíli nás vítala krásně modrá 

obloha na parkovišti 
před milotickým zám-
kem. V 11 hodin nás če-
kala prohlídka s průvod-
cem. Zúčastnili se 
všichni, za 55 minut 
jsme si prošli zámek a 
dozvěděli se něco z jeho 
historie. Po prohlídce 
zámku jsme se volným 
krokem přesunuli do re-
staurace U Draka, kde 
na nás čekal oběd. 
V čase poobědním nás 
v restauraci navštívil 

bratr Aleš Foukal, který si zapůjčil historický kostým a přijal na sebe roli „Knížete Foukala“. Bylo 
z toho velké pozdvižení a každý si chtěl udělat foto na památku. Hlavní cíl našeho zájezdu jsme 
dosáhli krátce po 14. hodině, kdy nás autobus převezl necelé 2 km, a to do lokality Šidleny. Tam 
pod návrším je postaveno více než 200 sklípků a jeden čekal ten den pouze pro nás, vinařství U 
Čestmírů. Na stolech byly připraveny láhve vína a různé pochutiny. Čas pak utíkal rychlým tempem 
– degustace ze sudů, jídlo a pití co hrdlo ráčí a k radosti všech přišel harmonikář Gustav. Jeho 
energie a písně navodili tu pravou atmosféru a myslím, že i on se ve svých 82 letech zaradoval, 
jací, že mu to přijeli kumpáni. Každý si zazpíval tu svoji, netrvalo dlouho a mezi stoly vtrhly první 
taneční páry. Nálada byla skvělá a čas neúprosně utíkal. V 19 hodin však zazněl nekompromisní 
povel „opustit sklípek a vyrazit k domovu“. 
 

Nové družstvo hasičů soutěžilo téměř po celou sezonu 
  Družstvo radíkovských hasičů/juniorů vyjíždělo na soutěže i do širšího okolí a účastnilo se celkem 
9 závodů Olomoucké noční ligy, a to se 3-mi neplatnými pokusy, v 6-ti soutěžích bodovali a skončili 
na 8., 16., 2x 18., 19., a 31. místě. V soutěžích v požárním útoku skončili na soutěži ve Chválkovi-
cích a na Horním náměstí na 3. místě, v Kobylí na 8. místě, v Přáslavicích na 5. místě. Dále se 
účastnili soutěže kategorie TFA (Nejtvrdší hasič přežije) v Kobylí. Byl to jejich první rok soutěžení 
a nabírali zkušenosti pro další roky…  

 
Čtvrtek 15.listopadu - Viděli jsme naše nové 
hasičské vozidlo    
      V polovině listopadu vyrazila kontrolní skupina do 
Opavy na obhlídku nového vozidla pro náš hasičský 
sbor. Automobil je naplněním slibu Odboru ochrany 
MMOl k modernizaci našeho vozového parku. Stáva-
jící vozidlo VW – Transporter je z roku 1998 a má za 
sebou již 20 let. Velitel bratr Jiří Švestka udělal několik 
momentek a shrnul, že vše jde dle plánu. 
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Sobota 24.listopadu – „Katarínská zábava“ v Bratislavě-Rusovcích aneb „Když hvězdy 

tančí“. 

    Již podruhé v letošním roce vyrazilo 10 zástupců 
Z SDH Ol.-Radíkov a 2 zástupci s SDH Droždín a 
Chválkovice do Bratislavy-Rusovců. Několikaleté přá-
telské vztahy mezi hasiči z Radíkova a ZDH Rusovce 
nejen na poli hasičském se tentokráte překlopily do ro-
viny společenské. Pozvání ze Slovenska na „Katarín-
skú zábavu“ nám nedalo, a tak jsme vyrazili. Když 
jsme přišli k jejich kulturnímu domu, byli jsme slav-
nostně přivítání přípitkem a ubytováni v hotelu „U kaš-
tiela“. Z předměstské části Bratislavy jsme odjeli MHD 
do centra vánočně vyzdobené a naladěné Bratislavy 
na vánoční trhy. Krásně vyzdobené náměstí Pavola 
Országha Hviezdoslava nás vítalo otevřenou náručí. 
Živé sochy, hudebníci a kejklíři z řad pouličních 

umělců předváděli nevšední produkce. Vše jsme spojili s nákupy i ochutnávkou laskomin i nápojů 
a nasáli atmosféru slovenských Vánoc. Jelikož nás čekala náročná noc opět jsme využili městskou 
dopravu k přesunu do Rusovců.   
      Večer byl zde a my všichni vyfešákovaní stanuli v krásně vyzdobeném tanečním sále místního 
Kulturního domu. Po přivítání se všemi známými a neznámými nás čekalo milé překvapení. Vedení 
sboru nám všem předalo krásná trička s nostalgickým nápisem „Stále spolu“ umístěným nad ma-
pou naší republiky před rozdělením s vyznačením státních vlajek pro danou zemi. Moc krásné a 
dojemné chvíle. Také zástupce hasičů z Moravy přenesl krátkou zdravici a zábava pak vypukla 
naplno. Kapela začala zostra a na taneční parket nás pozvala směsí čardášů a polek zvaných též 
„odzemek“. A tak to bylo celý večer až do ranního kuropění. Vše přerušila jediná přestávka, kdy 
jsme mohli trochu vydechnout, byla půlnoční tombola. Občerstvení pro účastníky bylo perfektní. 
Byly jsme spokojeni, že jsme mohli prožít tento nesmírně krásný společenský večer. Společná 
fotkou s přítomnými, byla tou poslední „bodkou“ za tímto pestře prožitém setkání s přáteli.  V ne-
dělním pochmurném pozdním odpoledni jsme spokojeni dorazili ke svým blízkým.   

                                                                                                                                                 

 Pondělí 26.listopadu - Dobrovolní hasiči města Olomouce dostali nové obleky, dý-
chací přístroje a další vybavení 

      Nové zásahové vybavení a techniku v celkové hodnotě 723 tisíc korun dostali dobrovolní hasiči 
statutárního města Olomouce. Na vybavení a techniku přispěl i Olomoucký kraj částkou 337 tisíc 
korun. Velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů převzali osm kompletů dýchacích přístrojů 
Dräger včetně náhradních lahví, dva zásahové obleky, zásahové přilby Gallet, svítilny a další 
ochranné zásahové vybavení. Obnova hasičské techniky zahrnovala i pořízení hydraulického roz-
pínacího nástroje a hydraulických nůžek, a dále nákup automatického defibrilátoru AED, společně 
s páteřní deskou a záchranářským batohem. „Díky značné podpoře ze strany vedení města a 
čerpání dotací jsme schopni nejen pořizovat vybavení, ale také pořizovat nové automobily a bu-
dovat nové hasičské zbrojnice,“ pokračoval Martin Major. 

     Letos dostanou dobrovolní hasiči v Černovíře a Radíkově ještě dva nové dopravní automobily 
v hodnotě 2,76 milionů korun. Vozy uhradí město Olomouce za přispění dotace Olomouckého 
kraje a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. „Technický 
stav současných vozidel v Černovíře a Radíkově je zcela nevyhovující, jsem proto velmi rád, že 
se podařilo za přispění dotací zakoupit dva nové automobily, které odpovídají požadavkům 21. 
století. Chci vám popřát, aby vozidla sloužila co nejlépe a zároveň, abyste je při své činnosti museli 
používat co nejméně,“ dodal Martin Major. 

Pátek 7.prosince – Memoriál Radka Zapletala v kuželkách 

    Již 7. ročníku se účastnili zástupci místního SDH Ol.-Radíkov. Na turnaji se účastnilo 8 družstev. 

Radíkovští skončili opět na bedně, tentokráte na pěkném 3. místě.   

 

Sobota 8.prosince - Mikuláš naděloval i dětem v Radíkově 

     Tentokráte se děti vypravily za Mikulášem, andělem a čerty do místní hospůdky U Pulce. Celkem 
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 se sešlo 13 dětí a dále 

cca 25 doprovázejících 

dospělých v příjemně 

vytopeném prostředí. 

Děti obdržely mikuláš-

ský balíček za hezkou 

básničku nebo písničku. 

Mikuláš děti i patřičně 

vyzpovídal. 

V závěrečném disco se 

děti pobavily. Dík patří pořadatelům z SDH.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                          / pb, kl, čp, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K NÁKUPŮM. 

Prodejní doba o svátcích:                                
Pá                        21.12.   7,00 - 11,00   13,00 – 17,00 
So                        22.12.   7,00 - 11,00  
Ne                        23.12.   zavřeno  
Po Štědrý den    24.12.    7,00 - 11,00                             
Út  Boží hod       25.12.    zavřeno 
St   Štěpán         26.12.    zavřeno  
Čt - Pá                27.- 28.12. běžná prodejní doba                            
So                       29.12.    7,00 - 11,00 hod.                                                  
Ne                       30.12     zavřeno 
Po   Silvestr       31.12.     7,00 - 11,00   
Út    Nový rok      1.1.        zavřeno                                                 
St                          2.1. běžná prodejní doba                                                                                                                               
                         7,00 - 11,0   13,00 -17,00       
 

 

        Je závěr roku, před námi svátky vánoční a silvestrovské veselí, které se překlopí do roku 
2019.  Vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší prodejny. 
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou, další poblíž. Možnost platby nákupů kar-

tou.                                                                       

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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    Nakoupíte zde vše potřebné do vaší domácnosti, abyste mohli ke své spokojenosti zabezpečit přípravu 

pohoštění, jak pro svátky vánoční, tak i pro silvestrovské veselí. Věřte, že není jednoduché udržet provoz 
prodejny zde v Radíkově. Co se děje v současnosti na vesnických prodejnách, asi dobře víte.  

   Přístup a zájem vás kupujících je zárukou, že ekonomičnost prodejny bude rentabilní a provozovatel ji 
nadále udrží v provozu. 
   Zásobování prodejny je na dobré úrovni, nakoupíte čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek i mastných 
výrobků a dalšího zboží. S připomínkami se obraťte na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat s ma-
nažerkou, která obchod pravidelně kontroluje. V současné době se na prodejně střídají vedoucí Dagmar 
Mlíchová, prodavačka Lucie Niezgodová a paní Eva Kubátová.     
      

Krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 hodně zdraví a úspěchů vám všem 
přeje personál prodejny                                                                                                                                                                                                /zv/ 

 

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení 
        Srdečně Vás zveme k posezení v místní hospůdce U Pulce.  
Pořádáme i hudební produkce, sledujte plakáty. 
Otevírací doba: 
PO                      ZAVŘENO 
ÚT – PÁ: 15:00 – ?  …dle zájmu hostů  
SO:  15:00 – 22:00     
NE:  15:00 – 20:00 
 
Pohodové Vánoce a do nového 
roku 2019 vše nejlepší přeje  
provozovatel Hana Kulčár.    /zv/ 
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