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

             

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vánoční jarmark nabídl ke koupi hezké vánoční dekorace. 

 
                             

Místních občanů i příznivců Radíkova se jako každým rokem sešlo  
na 1. adventní neděli opravdu hodně.  

.

 
Vystoupení dívčího pěveckého souboru Kassiopea z Olomouce navodilo tu 
pravou předvánoční náladu …   Odměnou byl potlesk přítomných. 

                                  Výborné občerstvení bylo i letos zajištěno. 
 

 
-sobota 14.12. Výroční valná hromada SDH Ol-Radí-
kov – restaurace Pod věží od 9,30 hod. 
-31.12. silvestrovské přivítání nového roku 2020. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního měs-
ta Olomouce projednaly (výběr): 

 
30.9.2019 – 27. RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
odboru mjpr.  
-majetkoprávní záležitosti-
odboru investic.  
-veřejné zakázky, zpraco-
vání LHP (Lesní hospodář-
ský plán). 
-rozpočtové změny 2019. 
-odpadové centrum Ol.-
Chválkovice. 

-tramvajová trať 8. května  
-úprava jízdného v Olomouci – zóna 71. 
-Národní zahájení dnů evropského dědictví.  
 
7.10.2019 – 28. RMO 
-přístřešky MHD na autobusových zastávkách a 
provozování reklamních zařízení. 
-rozpočtové změny 2019. 
-havarijní stav střechy plaveckého stadionu. 
-audit webových stránek města k splnění poža-
davků GDPR. 
 
14.10.2019 – 29. RMO 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2020. 
 
21.10.2019 – 30. RMO 
-majetkoprávní záležitosti. 
-Moravská filharmonie Olomouc, koncepce rozvoje 
organizace. 
-Generel cyklistické dopravy na území města Olo-
mouce. 
-plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olo-
mouci. 
-protipovodňové opatření, IV. etapa. 
-audit hospodaření v roce 2018 u MPO. 
 
1.11.2019 – 31. RMO 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2020, II. čtení 
 
11.11.2019 – 32. RMO 
-majetkoprávní odb., prodej části parcely č.741/1 
ost. plocha o výměře 68 m2 k.ú. Radíkov u Olo-
mouce. 
-přístřešky MHD na autobusových zastávkách. Od-
stranění starých vitrín dle požadavků odboru majet-
koprávního. 
-petice, krizová situace v MČ Droždín. 
-změny jízdních řádů MHD od 11.12.2019. 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2020, III. čtení. 
-střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023. 
-aktualizace studie silnice Chválkovice-Samotišky. 
-změny v komisích.  
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (ma-
jetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze 
v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov.    
 

Upozornění:  
-zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu  
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- 
ních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a  
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vol- 
ném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ 
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů-GDPR);  
- do úplné verze „Usnesení RMO, ZMO“ mohou obča- 
né města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na  
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12).  

 

  Na webových stránkách Statutárního města Olomou- 
  ce jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podkla- 
  dy zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.       
   
                                                                                                  

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 
Říjen 2019 (7.10.) 

-kontrola plnění usnesení ze 
dne 9.9.2019. 
-příprava nových vyhlášek 
města (noční klid, pohyb psů 
ve městě Olomouci). 
-pozastavení přípravy inves-
tiční akce IZ HZ Radíkov, více-
účelový objekt. 
-příprava TSMO a.s. na zimní 
období. 

-nutnost vytypovat akce KMČ na rok 2020, esteti-
zace, opravné práce na místních komunikacích. 
-nesouhlas KMČ s termínem sběrové soboty 2020 
až na podzimní termín, požadujeme jaro 2020. Ji-
nak 1,5 roku bez sběrových sobot. 
-informace o opravných pracích na MK v MČ Radí-
kov v roce 2019. 
 
Listopad 2019 (11.11.) 
-plnění usnesení ze 7.10.2019. 
-příprava nového jednacího řádu a Statutu KMČ 
-vystoupení předsedy KMČ na jednání RMO dne 
21.10.2019 k problematice MČ Radíkov. Prioritou je 
rozšíření místní hasičské zbrojnice pro potřeby 
hasičů, tak aby mohla sloužit i jako místo setkávání 
občanů, Klubu seniorů, prostor pro další aktivity a 
vše pro zlepšení komunitního života v Radíkově.  
-probíhající opravy na místní vodárenské nádrži, 
předpoklad ukončení prací do 30.11.2019.  
-postupné řešení dalších požadavků, Horní hřiště, 
zimní údržba (plán je na webových stránkách 
TSMO a.s.). 
-urychlené dokončování opravných prací na MK, 
zůstávají k opravě kanalizační šachtice ul. Vrchní a 
Dolanská. 

Plán jednání KMČ v r. 2020 
(pondělí 19,00 hod.)   

6. ledna                
  3. února 
  2. března 
  6. dubna 
  4. května  
  8. června 
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  13. července 
  3. srpna 
  7. září 
  5. října  
  2. listopadu  
  7. prosince 

 
Poznámka: Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní 
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově 

a na stránkách http://www.olomouc.eu/samosprava/ko-

mise-mestskych-casti/radikov             
                                                                          /zv/                                                                                       

 
SANACE BŘEHŮ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE NA UL. PŘEHRADNÍ JE DOKONČENA. 
NA JAŘE JE NUTNO SVAHY OSET TRAVOU. 
       Ve 47. týdnu proběhl poslední kontrolní den 
na stavbě za přítomnosti zástupce investora Ing. 
Nejezchleba, TSMO a.s. p. Čecha, biodozora Ing. 
Horvátha, projektanta Ing. Feltla Ph.D., za reali-
zační firmu Kvarcit s.r.o. stavbyvedoucí p. Políček, 
za KMČ Ing. Zvěřina a za rybáře p. Klíma. KMČ 
děkuje všem, kteří se účastnili kontrolních dnů za 
vstřícnost v řešení některých specifických úprav 
na břehu nádrže.  
        Je předpoklad, že cca v měsíci únoru 2020 
proběhne kolaudační řízení. Drobným nedoděl-
kem je provedení osevu břehů na jaře travním se-
menem tam, kde byla tráva poškozena nebo je 
nové svahování břehů. Dále bude KMČ ihned po 
novém roce objednávat u odborné firmy dopravní 
značení, které by mělo vnést pravidla do odstavování vozidel na hrázi a na vedlejší ploše, aby se za-
mezilo současnému chaosu, který neumožňuje ani otáčení vozidel TSMO a.s. (odvoz bioodpadu, ko-
munálního odpadu), případně příjezd požární techniky. Rybářský svaz zpracovává plán zarybnění. 
SMOl majetkoprávní odbor doplní tabule, které nastaví pravidla pro zajištění bezpečnosti (asi zákaz 
koupání, jak tomu bylo již dříve).   
        Voda do nádrže pomalu natéká, problematické bude asi bruslení v nastávající zimu s hladinou 
vody v pohybu. Je reálný předpoklad v návaznosti na srážky sněhové i dešťové, že se hladina do května 
dostane na svůj ustálený stav. Termín Netradiční hasičské soutěže 2020 je známý, a tak věříme, že 
hasiči v novém prostředí přivítají nejen SDH z blízkého okolí, ale i zahraniční účastníky.   
                      

1. ADVENTNÍ NEDĚLI SE V RADÍKOVĚ ROZSVÍTIL VÁNOČNÍ STROMEČEK, 
PŘÍTOMNÍ SE DOBŘE BAVILI 

      Čas běží opravdu rychle, nedávno (září) pořádal 
SDH Ol-Radíkov akci „Ahoj prázdniny“ a už je tu prosi-
nec a začínající adventní období s Vánocemi i vítáním 
nového roku 2020 silvestrovským veselím. Rozsvícení 
stromečku je pro občany, děti i návštěvníky Radíkova 
velice oblíbená tradiční předvánoční akce, která letos 
proběhla v neděli 1. prosince. Již od 14 hod. byl v hasič-
ské zbrojnici otevřen vánoční jarmark s možností si kou-
pit něco na památku, ať už šlo o adventní věnce, svícny 
a podobné výrobky, které vám doma připomenou Vá-
noce a tuto akci. Bylo připraveno i pohoštění s ochut-
návkou cukroví i vynikající punč. Pro děti byl k dispozici 
čaj. Pro naplnění žaludku bylo možno zakoupit čerstvé 
bramborové placky nebo si dát i guláš.  

     Kulturní část nedělního podvečera byla zahájena přivítáním přítomných, následovalo zvonění 
v místní zvonici, na které navazovalo 20-ti minutové vystoupení dívčího pěveckého sboru Kassiopea 
z Olomouce, které přítomní odměnili potleskem. Závěr kulturního programu vzal do svých rukou Honza 
Rudický a za podpory přítomných dětí rozsvítili radíkovský vánoční stromeček. Svítící stromeček a vý-
zdoba na hasičské zbrojnici nám bude na období několika týdnů připomínat krásný čas Vánoc i vstup 
do Nového roku 2020.  
  O náročnou přípravu této milé akce (pečení cukroví, výroba adventních věnců apod.), se postarali 
nejen členové místního SDH, ale i jejich kamarádi i další příznivci hasičů. Akci podpořila finančním pří-
spěvkem také místní KMČ.  
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     Odhadnout počet lidí, kteří se na akci sešli, dost dobře nejde. Kdo jste byli u zbrojnice, posoudíte 
sami. Z mého pohledu i odezvy mnohých přítomných to bylo velice příjemné setkání našich občanů, a 
to nejen těch „starousedlíků“, ale i nových obyvatel Radíkova z lokality Pod Bořím i jiných nových RD.  
 
     Jménem Komise městské části Ol.-Radíkov děkuji všem, kteří tuto akci připravili – Honza Zvěřina.   
                                                                                                                                                         /zv/                                                                                                                                           

PODZIMNÍ SBĚR ŠROTU SE VYDAŘIL…. 
   
      V sobotu 26. října se sešli dobrovolníci z řad místních 
hasičů u přistaveného kontejneru na točně autobusů. Po-
časí přálo, přistavený traktor s vlekem s brigádníky objíž-
děl nejen kdejakou uličku v Radíkově, ale i chatové ob-
lasti. Těžké věci hasiči vynesli lidem ze dvora. Kontejner 
se plnil, a tak kolem 13 hodiny bylo hotovo. Celkem se na-
sbíralo 3 650 kg. kovového odpadu. Po skončení sběru 
bylo malé pohoštění pro účastníky. Kladně akci vyhodnotil 
i pokladní sboru Petr Bernard.                                               /zv/ 

        
 
 

 
NA 5-TI STANOVIŠTÍCH PRO ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z CHAT 
V MČ RADÍKOV JE NOVÉ ZNAČENÍ. 
 
      Jak bylo přislíbeno, tak se stávající sezónní stanoviště s re-
žimem svozu (duben-listopad/pondělí) v lokalitách ulic Na Su-
chých loukách, U Skalky, Náprstkova-Zahrádky a 2 stanoviště 
na ul. Přehradní dočkala od TSMO a.s. nového čitelného zna-
čení dne 28.11.2019. Co a kdy se na stanoviště dá ukládat, se 
každý dozví na místě na informační tabuli a snad pochopí i sta-
novené zásady pro odkládání komunálního odpadu. To zcela ur-
čitě nevylučuje i třídění dalších odpadů doma (papír, plasty, kov, 
elektro, sklo, tetrapack) a jejich uložení do velikých kontejnerů 
na stanovištích ul. Malinovského (2x), točna autobusů, u pro-
dejny HRUŠKA, ulice Pod Bořím.     
     Pěkné a zdravé prostředí si zde pro bydlení i rekreaci vytvá-
říme sami.  
     Věříme, že odkládání nepovoleného odpadu některými ob-
čany i chataři bylo z důvodů neznalosti pravidel a nebude se 
opakovat.                                                                            /zv/                                                                                    

 
 
POČASÍ 
ZÁŘÍ 2019 
Teplotně bylo září o 0,8 °C nad dlouhodobým průměrem. Srážek bylo 71 % dlouhodobého normálu, 
dlouhodobé sucho pokračuje.  

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

66,6 21,4 9.9. 

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

13,8 30,9 1.9. 0,9 20.9. 

 
ŘÍJEN 2019 
Říjen byl teplotně mírně nadprůměrný měsíc, dlouhodobý průměr je 8,2 °C, který byl překročen 
 o 1,4 °C. Srážkově to byl průměrný měsíc, přesto dlouhodobé sucho pokračuje.  

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

51,1 20,6 9.10. 

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

9,4 24,2 24.10. - 5,1 31.10. 
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LISTOPAD 2019 
Teplotně byl listopad o 2,0 °C nad dlouhodobým průměrem. Proběhla série deseti dnů se sluncem a 
teplotami dosahujícími až k 20°C. Srážek bylo 77 % dlouhodobého normálu, dlouhodobé sucho pokra-
čuje.  

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

40,5 11,6 12.11. 

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

6,5 16,5 17.11. - 5,3 31.10. 
 
Zdroj: vlastní měření                           /jb/ 
                                                                                                                                                          

VÍTE, ŽE . . . . 
…  máme pro rok 2020 pro občany překvapení. 
Odbor městské zeleně a odpadového hospodář-
ství nebude pořádat „Sběrové soboty“ v roce 
2020. Rada města Olomouce na svém zasedání 
neschválila finanční prostředky na zajištění této 
akce. Pokud by se ještě v této věci cokoliv změ-
nilo, bude i naše KMČ informována. Rádi sdě-
líme občanům pozitivnější informaci. Ne každý 
má auto s vozíkem, aby se zbavil objemného od-
padu a třeba i nebezpečného (jako barvy) a od-
vezl je na sběrový dvůr … 
………pokud bude KMČ bilancovat rok 2019, tak 
se nám podařilo plánované akce v podobě oprav 

na MK, estetizaci i další opravy majetku města 
realizovat ….  
….. letošní klání mašerů o víkendu 26. - 27.října 
se vydařilo. Bylo teplo a pejsci i jejich psovodi se 
opravdu v kopcovitém terénu zapotili…. 
……i v Radíkově se úterní ráno 3.12. při ro-
zednění objevil první letošní sněhový poprašek. 
Uvidíme, co nám ta nastávající zima nadělí… 
….. z parkovacích míst určených pro nakupující 
zákazníky v HRUŠCE se stala místa pro trvalé 
odstavení aut. Stav třeba řešit dopravním znače-
ním. Počet lidí, kteří jezdí auty na nákupy roste..     
                                                                     /zv/                                         

                                                                               

Sdělení občanům pro rok 2020 
 

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. 724 077 333, na 
pracovišti je možno provést ověřování listin. Pokud potřebujete 
poradit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté se 
vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i prodej knihy Dě-
jiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  
 
1) Zimní období je tady, TSMO a.s. dle sdělení jsou připraveny. 

Umožněte TSMO a.s. práci spojenou s odstraňováním sněhu ze silnic i chodníků.   Žádáme, abyste 
parkovali v souladu s dopravními předpisy především na svých parcelách a nikoliv na zelených 
plochách. Pokud budou parkovat auta nevhodně, nebude zimní údržba ve vaší ulici prováděna.   
       Pamatujte na to, že i do Radíkova zajíždí i Policie ČR, kontroluje parkování i dodržování dopravních 
předpisů, stejně tak své povinnosti plní i Městská policie Olomouc. Na Malinovského ulici omezujete i 
MHD.   
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova byl ukončen 28.října 
2019 a bude obnoven v měsíci dubnu 2020. 
3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2019/2020: Pravidelný svoz je ve 14-ti denním režimu, vždy v pátek – liché 
týdny.   Poslední svoz roku 2019 bude 20.12.2019. Upozorňujeme občany, že větší množství bio-
odpadu nelze odkládat v pytlích vedle bionádob! Takto odložený odpad nebude z provozních dů-
vodů 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 ku-
sový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. 
Provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. SD v Neředíně (za hřbitovem) tel: 603 192 
579, sběrový dvůr v ulici Chelčického (Hodolany) tel: 603 192 578. 
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6) Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Od-
bor městské zeleně a odpadového hospodářství – Mgr. Petr Swaczyna, 
tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Sběrové dvory Olo-
mouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), pro-
vozní doba: pondělí - sobota 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00. 
V době svátků jsou změny, podívejte se na webové stránky TSMO a.s. 

• Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2020 je svozovým 
dnem vždy úterý – lichý týden  
Svoz papíru: 31.12.2019 a dále v roce 2020 

28.1.,25.2.,24.3.,21.4.,19.5.,16.6.,14.7.,11.8.,8.9.,6.10.,3.11.,1.12.,29.12. 
Svoz plastů: 17.12., r. 2020: 14.1.,11.2.,10.3.,7.4.,5.5.,2.6.,30.6.,28.7.,25.8.,22.9.,20.10.,17.11.,15.12.   
 
TSMO a.s. INFORMUJÍ: - zimní období je před námi. 
       Od 1. listopadu se každoročně zahajuje dle zákona výkon zimní údržby komunikací, bez ohledu 
na klimatické podmínky. Pracovníci z různých provozoven jsou zařazeni do výkonu zimní údržby a pro 
většinu činností nastává tzv. „posezónní“ období. Samozřejmě dle klimatických podmínek budou pokra-
čovat naplánované opravy chodníků a komunikací dle odsouhlasených požadavků. 
      Cílem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní období, tj. od 1.11. do 31.3. násle-
dujícího roku provádění potřebných prací vedoucích ke zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti. 
Základní informace týkající se zimní údržby místních komunikací včetně mapových příloh budou k dispo-
zici na webových stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s.  Nepřetržité spojení s dispečin-
kem pro vznesení dotazu, připomínek, či podání, je od 1.11.2019 – 31.3.2020 na telefonním čísle 
585 700 040 nebo 605 201 686. 
     Se svými dotazy a problémy s údržbou se prosím obracejte na uvedená tel. čísla anebo přímo 
na TSMO a.s., které budou nadále operativně řešit Vaše požadavky. Závěrem připomínáme rychlou a 
pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy VO, závady na místní komunikaci apod. - prostřednictvím 
formuláře hlášení závad na www.tsmo.cz.  Na našich webových stránkách můžete sledovat i aktuality. 
Plán zimní údržby je dostupný na webových stránkách www.tsmo.cz. Najdete tam veškeré informace o 
prioritách údržby místních komunikací i v Radíkově.  
                                                                                                                                                              /zv/ 

Místní knihovna      
   
   Je tady čas nastávajícího zimního období. Před koncem roku je 
sice spousta starostí s přípravou na svátky vánoční i Silvestra, ale 
zajisté zimní období je i časem pro chvilku s knihou v ruce. Místní 
knižní fond se obměňuje, a tak vás zajisté i knižní novinky potěší. 
Využijte šanci a navštivte naši knihovnu.  S výběrem vhodné knihy 
vám poradí i místní knihovnice. Doma se můžete podívat na 
http://www.kmol.cz/radikov.   Přijďte se seznámit s knižním fondem        

                                                    místní knihovny.                                                                         /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Klub seniorů Radíkov informuje 

 
        Končí nám pomalu rok 2019 a je třeba se ohlédnout a sdělit co 
jsme v posledním období v Klubu seniorů dělali a kam jsem se vypravili 
na naše oblíbené výlety. Snažíme se pro naše členy připravit zajímavé 
programy, tak aby se v kolektivu dobře bavili a všichni byli spokojeni.  
       Měsíc říjen byl jako každý rok nabitý aktivitami pořádanými MMOl 
ke Dni seniorů. 
Absolvovali jsme 
9. ročník mše sv. 
na Sv. Kopeč-
ku, potom jsme 
shlédli v Morav-
ském divadle 

operetku "Na tý louce zelený" a těšili se z uspořádání ta-
neční   veselice v pavilonu A v areálu Flory Olomouc.  Na oslavu 
30 let demokracie v naší republice, jsme byli na slavnostním 
koncertu Mor.  filharmonie. Následovalo ještě divadlo ope-
reta Mamzelle Nitouche a před Vánocemi to byl ještě ba-
let   Louskáček. 
                                          I ve středu 4.12. bylo v Klubu seniorů obsazeno 

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=H-QgVvpJ7dAwoLHxULmozkJEI32KhVaYw6OVv-eMeMNdGcsvhELXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz
https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=H-QgVvpJ7dAwoLHxULmozkJEI32KhVaYw6OVv-eMeMNdGcsvhELXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz
http://www.kmol.cz/radikov
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    Podzimní výlet byl naplánován do vesnice Penčice, kde je i stáj pro koně. Z této stáje pochází i bílý kůň, který nám 
zpestřil oslavu svátku sv. Martina u baziliky na Svatém Kopečku. Přitom další mediální hvězda je hodně focená 
vypůjčená živá husa od nás z Radíkova.  Celá akce se koná za veliké účasti dětí ze ZŠ i občanů z okolí. 
        Při posezení v KS se bavíme různými soutěžemi, které nám připravuje jedna členka. Zavedli jsme i bazárek 
roztomilých věcí. Na pobavení jsou takové akce velmi vítané. Navštívil nás také jako každý rok člen Filmového klubu 
a zaujal nás pásmem krátkých filmů. Je to obdivuhodný člověk, který nám vždy připraví prima zábavu. Dokonce nám 
připravil zákusek vlastníma rukama jako odměnu za naše blahopřání k jeho životnímu jubileu. 
Na konci listopadu jsme se rozjeli vlakem na výlet do Hranic n. M., kde jsme si prohlédli město, zámek i židovskou 
synagogu. Vlakem se nám cestuje příjemně, proto ještě chceme udělat výpravu do vánočních Pardubic. 
        Také pohodovým posezením oslavíme sv. Mikuláše a přiměřeným hodováním uzavřeme letošní rok. Ve vedení 
KS po volbách není žádná změna, proto se vše bude dál uskutečňovat ke spokojenosti všech členů KS. 
 
                                                                              Na závěr mně dovolte popřát všem občanům radostné Vánoce  
                                                                                            a do nového roku 2020 hodně zdraví a příjemné žití.   

                                                                                          Vedoucí Klubu seniorů MČ Radíkov Fr. Prášilová.          /fp/   
    

Městská policie má své webové stránky, podívejte se na https//mp-
olomouc.cz/ 
    Informace a sdělení od MP Olomouc najdete i v Olomouckých listech č.12/2019. 
 

Jak v klidu přečkat 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 nečeka-
ného neznámého hluku a záblesků světla. 
Preventivní rady:  
• nenuťte psa opustit jeho komfortní zónu, 
dovolte mu se schovat tam, kde se cítí bez-
pečně, 
• omezte zvuky zvenku, zavřete všechna 
okna a dveře, 
• ještě před začátkem konce roku můžete 
navštívit veterinární ordinaci a požádat ve-
terináře o zklidňující léky, 
• nikdy během střílení petard a ohňostroje 
nenechávejte psa venku na zahradě, 
• váš pes by 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 Ná-
rodní 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 příslušného útulku, 
• pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli. 

                                                                                                                                     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“: Byli jsme na 7. ročníku memoriálu 
Radka Zapletala, připravili akci „Rozsvícení vánočního stromečku“,  
družstvo SDH Radíkov-sport bilancuje, je před námi Valná hromada 
místního SDH Olomouc-Radíkov a plánujeme akce roku 2020….. 

 
MEMORIÁL RADKA ZAPLETALA - 7. ROČNÍK  - PÁTEK 
22.11.2019 V NOVÉ ZBROJNICI VE CHVÁLKOVICÍCH.  

     Ano, je tomu již 7 roků, co náhle zemřel první vedoucí odboru ochrany Ing. Radek Zapletal. Na jeho 
památku a ke cti jeho práce se každoročně schází členové zásahových jednotek MmOL, aby se 

http://www.mp-olomouc.cz/
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neformálně setkali, zavzpomínali a také zhodnotili uplynulé období. Letos se toto setkání konalo v nové 
zbrojnici ve Chválkovicích.  
    Na úvod všechny přivítal Ing. Jan Langer, který poděkoval přítomným za práci a energii, kterou věnují 
práci pro ostatní. Také zmínil, že naše společnost je nyní silně rozdělená a tento všeobecný trend se 
dostává i do životů hasičských spolků. Objevují se mezi námi novátoři, kteří kritizují a chtějí převracet vše, 
co funguje. Když však dojde na zodpovědnost, tak tu odmítají převzít. „Nenechme si rozvracet to, co 
funguje!“ zakončil svůj apel Jan Langer. Jeho slova podpořila paní Eva Machová a Martin Major. Oba, 
dlouholetí aktivní politici, vyjádřili pozdrav a podporu z olomoucké radnice. Jako poděkování dostaly sbory 
materiál. K nám do Radíkova směřuje – nová motorová pila STIHL a 2 pracovní kombinézy.   

    Tato podzimní setkání vždy provází soutěžní klání v různých 
disciplínách. Letos mix vědomostního kvízu a sportovních dis-
ciplín – badminton a stolní fotbálek. Náš sbor reprezentovali – 
bratři Švestka, Řezníček, Morbitzer, Rudický, Černohous, Ber-
nard. Směs zkušených matadorů, kteří již putovní pohár párkrát 
potěžkali, a nováčků, kteří se na tento okamžik teprve těší. 
     Vědomostní kvíz, disciplína, která nás před 2 lety srazila na 
kolena, v nás vyvolávala respekt. Nakonec jsme se umístili na 
pěkném druhém místě hned za družstvem z Droždína. Jelikož 
otázky do kvízu chystal kolega z Droždína, dalo se prvenství 
droždínských právem očekávat. První část jsme tedy úspěšně 
zvládli a ze sportovní části jsme jako 4-násobní vítězové minu-
lých ročníků roz-
hodně strach neměli. 
Badminton – prostří-
dali jsme se všichni a 

až na 1 souboj jsme vše vyhráli. Stolní fotbal – zde se ukázali 
jako silný tandem bratři Rudický-Černohous. Ti rozhodně stolní 
fotbal poprvé nehráli. Úspěšně se bez zadrhnutí prokousávali 
zástupem soupeřů. Narazili až v případě Černovíra, který anga-
žoval děvčata z MMOl. Ta náš tým jednoznačně přehrála. Prý 
to kdysi hrály závodně, a to se nezapomíná. Nás spíše napadlo, 
zda v práci takový fotbálek nemají?! No, ale i šampión musí 
umět přijmout porážku, každopádně naši borci bojovali skvěle 
ve všech zápasech a nebylo se za co stydět. Před vyhlášením 
výsledků byla vidět nervozita, a to hlavně mezi rozhodčími. Cho-
dili zleva doprava, počítali, rozhazovali rukama a za chvíli bylo 
jasné proč. Stav po sportovních soutěžích byl vyrovnaný a na 
prvním místě se se stejným počtem bodů, umístily 2 týmy – 
Droždín a Radíkov. Pohár byl ale jenom jeden, a tak se muselo rozhodnout. „Rozhodne se u stolního 
fotbálku, kdo dá 3 góly je vítěz“ zazněl verdikt rozhodčích. Všichni se tedy natěsnali okolo hracího stolu 
a šlo se na to. Naši borci si asi vybrali štěstí v předešlých zápasech, a tak nás Droždín snadno zdolal a 
stal se vítězem. Pro nás však byli vítězové naši borci. Krásné druhé místo bylo oceněno voucherem 
v hodnotě 2.000,- Kč do obchodu X-Flame. 
      Vůbec jsem nezmínil bohaté občerstvení, které bylo celou dobu k dispozici – sladké koláčky, obložené 
mísy, řízečky, klobásy a maso z udírny. K tomu pivo a pro řidiče nealko. I přes rivalitu v soutěžích se 
srdečně debatovalo, probírali se novinky z hasičského i soukromého života. Celé klání oficiálně skončilo 
po 22.hodině a někteří vydrželi až přes půlnoc. Foto na https://photos.app.goo.gl/NjR3icsGHsrQWBZH6 
     Velké poděkování patří pořadatelům MMOl a hlavně hasičům z Chválkovic, kteří maximálně využili 
prostory nové zbrojnice a připravili opravdu krásný podzimní večer.   
 

ZÁVODNÍ DRUŽSTVO MÍSTNÍHO SDH RADÍKOV-SPORT INFORMUJE: 
     V minulém vydání zpravodaje jste se mohli dočíst, jak jsme do sezóny 2019 vkročili s novou mašinou 
poněkud později, co se tréninků i několika vynechaných závodů týče, ale o to více jsme zabrali a přešli 
z jednoho tréninku týdně na dva, abychom zpoždění a neuskutečněné tréninky nějakým způsobem kom-
penzovali. 
      Nová mašina naší motivaci hodně podpořila a posílila v nás naději, že máme šanci dosahovat nových 
a lepších výsledků, ale na druhou stranu to bylo velmi časově náročné. Loni jsme na trénincích také 
strávili spoustu času i když byl jen jeden týdně. Řešili jsme nováčkovské záležitosti. Jak si rozmístit vy-
bavení na základně, jak si připravovat vybavení, každý pro tu „svoji pozici“, kterou běhá, a navíc na čas, 
protože na soutěži má každý 3 minuty na přípravu, výjimečně 5 minut. Ono to běhání zahrnuje vlastně 

https://photos.app.goo.gl/NjR3icsGHsrQWBZH6
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hned několik věcí. Zvyšovat svůj fyzický výkon zejména v běhu, což je kapitola sama pro sebe, ale taky 
zrychlovat spojování spojek na základně, přitom ale nedělat chyby. Pracuje se tedy taky na technice 
provedení ať už na základně, tak i po doběhu na značku na dráze. A do toho je snaha všechno neustále 
zrychlovat. 
      Tréninky jsme letos měli dva v týdnu, ale kratší. Pokácení sloupu na sušení hadic u zbrojnice rovněž 
přispělo k časové úspoře. Hadice už nemusíme pokaždé věšet). Ne, že bychom polevili, ale zefektivnili 
jsme je. Základnu už umíme připravit v časovém limitu, takže se z toho stala podružná záležitost a mohli 
jsme se soustředit na další věci. Trénink se stal opravdu tréninkem, ne srazem polemizujících lidí o tom, 
jak to vůbec dělat. 
       Na doporučení kluků z Vrbětic jsme naše tréninkové běhy začali natáčet. Následně je každé video 
útoku (ať tréninkového nebo závodního) podrobeno rozboru, kde sledujeme například za jakou dobu od 
vystartování má který člen týmu spojené spojky na základně kdy, kdo doběhne na značku na dráze, za 
kolik vteřin máme košík v kádi, hotový spoj savic, vodu ve stroji, vodu na rozdělovači a kdy vystříkne voda 
z proudnic. Ze závodních videí máme navíc i časy sražení terčů, kde je pak hezky vidět délka prostřiku 
proudařů. Z těchto informací potom víme, kde náš tým tlačí tretra a na čem je potřeba zapracovat a nao-
pak vidíme, kde je zlepšení. Tohle všechno se pozitivně projevilo na celkovém posunu týmu. Konkrétně 
to pomohlo zlepšení souhry členů týmu jako celku, souhry týmu s novým strojem, zlepšení fyzické kondice 
jednotlivců, ale taky potřebné zlepšení techniky provedení spojů. Určitě jsme letos zase o kus dál než 
loni. Naše výsledky jste mohli vidět v souhrnné tabulce výsledků z letošní sezóny v minulém vydání zpra-
vodaje. 
      Ale teď je tu zima. Období, kdy se neběhá a aktivita mnoha týmů klesne na minimum. To je však ale 
dvojsečné. Sice má každý konečně čas na sebe, rodinu, odpočinek anebo jiné koníčky, ale je možné 
posouvat se v tomto sportu dále po prolajdačené zimě? To rozhodně ne. Další sezóna ukáže, kdo v zimě 
nezaspal. Nakonec jsme se po náročném létě nevydali cestou společných zimních tréninků, ale každý se 
věnuje kondiční přípravě individuálně, jak uzná za vhodné. Někdo si zahraje florbal, někdo chodí plavat, 
někdo navštěvuje posilovnu. S přicházejícím jarem začneme opět se společnými tréninky. 
     Před námi rok 2020. Náš plán na další sezónu je opět účast na seriálu soutěží Olomoucké noční ligy, 
která čítá kolem 7 soutěží (soutěže na 2B) a k tomu chceme poprvé odběhat celý seriál soutěží Hanácké 
extraligy (soutěže na 3B, cca 11 soutěží), kde jsme se letos „na kukačku“ ukázali na dvou závodech. Jako 
vždy náš plán doplníme podle možností různými pohárovými soutěžemi nebo závody z jiných lig, které 
však bereme spíše doplňkově. Na ONL bychom rádi vybojovali lepší celkové umístění, rozumějte v „TOP 
10“ z více než 40 mužských týmů. Hanácká extraliga pro nás bude příští rok překvapením.  Co se vý-
sledků týče, tak i ukazatelem našeho snažení.     
      Jestli však chcete být dění kolem našich soutěžních aktivit co nejblíže, neváhejte sledovat naši stránku na 
Facebooku a profil na Instagramu: https://www.facebook.com/sdhradikov.olomouc/ 
https://www.instagram.com/sdh_radikov_olomouc/ (nebo hledejte v mobilní aplikaci profil „sdh radikov_olo-
mouc“).                                                                                                                                                                    /jš/ 

 
Bude nové vedení SDH Ol.-Radí-
kov 
  Letošní valná hromada místního 
SDH Ol.-Radíkov je důležitou akcí 
místních hasičů, neboť je spojena 
i s volbou nového vedení, a to se 
zásadními změnami. Budou vo-
leni: 
starosta SDH, velitel SDH, jedna-
tel SDH a hospodář SDH. 
  
Do výboru SDH budou kandido-
vat  
Hudec Pavel, který současně pů-
sobí jako zástupce starosty 
Smrkta Vlastimil, působí jako pre-
ventista 
Další členové: Nemrava Miroslav, 
Prudký Čestmír, Zvěřina Jan, 
Langerová Klára a Řezníček To-
máš. 

 

DATUM POSLEDNÍ AKCE ROKU 2019 Pořádá 

14.12. - 9,30 hod. Valná hromada SDH Ol.-Radíkov-restaurace POD VĚŽÍ SDH  

Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány, více na www.sdh-radikov.estranky.cz                                  

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

https://www.facebook.com/sdhradikov.olomouc/
https://www.instagram.com/sdh_radikov_olomouc/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K VÁNOČNÍM A SILVESTROVSKÝM 
NÁKUPŮM – JSTE VÍTÁNI.  

     Vaše nákupy na vánoční období a silvest-

rovské veselí u nás pomohou udržet provoz 
naší prodejny. K dispozici je 6 parkovacích 

míst před prodejnou, další poblíž. Možnost 
platby nákupů kartou.                                                                       
      Prodejní doba o svátcích:                                
Po                      23.12.   běžná pracovní doba 
                                        7,00 - 11,00      13,00 -17,00      
Út Štědrý den    24.12.    7,00 - 11,00 odpoledne zavřeno                             
St Boží hod       25.12.    zavřeno 
Čt Štěpán          26.12.    zavřeno  
Pá                      27.12.    7,00 - 11,00   13,00 -17,00  
                                        běžná prodejní doba 
So                       28.12.   7,00 – 11,00                       
Ne                       29.12.     zavřeno 
Po                 30.12.    7,00 – 11,00   13,00 – 17,00                                                                                                                                                                                      
Út  Silvestr          31.12.     7,00-11,00 odpoledne zavřeno  
St  Nový rok          1.1.     zavřeno                                                                                                                                                          

                                                                                                      Čt                            2.1.     7,00 - 11,0   13,00 -17,00                                                                                                                            
                                                                                                                     běžná prodejní doba      
    Nakoupíte u nás vše potřebné do vaší domácnosti, abyste mohli ke své spokojenosti zabezpečit přípravu 

pohoštění.  
   Přístup a zájem vás kupujících je zárukou, že prodejna i nadále nám bude k dispozici pro naše nákupy. 
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 2020 hodně zdraví a úspěchů vám všem 
přeje personál prodejny                                                                                                                                                                                             /zv/ 

    

     
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

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: 235 ks. Redakční rada: Jan Bednář, Jan Zvěřina.         
Foto: Jan Zvěřina, Aleš Morbitzer, Karel Morbitzer.  

 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 Chválkovická 151/82 Olomouc, 779 00 

 Uzávěrka 30.11.2019 - vychází: 11.12.2019                                               

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov
mailto:jan.bednar@atlas.cz
mailto:kmc21@olomouc.eu

