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

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SDH Olomouc–Radíkov 
Výroční valná hromada 14.12.2019 
Hasiči přivítali mezi sebou vzácné 

hosty…     

     

        V ulici Pod Bořím byla provedena náhradní výsadba 
 za skácené stromy na ul. Přehradní 

 

Běží se 18. ročník Radíkovské patnáctky. 
Start v 11,00 hod. u RS Chata Pod věží.  

Podvečerní odraz zapadajícího sluníčka  
 listopad 2019       
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města 
Olomouce projednaly (výběr): 

 
25.11.2019 – 33. RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
odboru mjpr. (prodej části 
pozemku parc. č. 741/1 
ostatní plocha 68 m2 k.ú. 
Radíkov u Olomouce).  
-majetkoprávní záležitosti-
odboru investic.  
-DPMO a.s., zadání řízení 
na nákup plně nízkopod-
lažní tramvaje. 

-veřejná zakázka, zabezpečení péče o psy. 
-aktualizace nových OZV SMOl (viz. ZMO 13.12.).  
-multifunkční hala Olomouc. 
 
9.12.2019 – 34. RMO 
-cena vodného a stočného na rok 2020, Moravská 
vodárenská a.s. 
-podzemní parkoviště, platba kartou. 
-změna řešení havarijního stavu opravy střechy pla-
veckého bazénu. 
-projednání nového Statutu KMČ a Jednacího řádu 
KMČ. 
 
17.12.2019 – 35. RMO 
- majetkoprávní záležitosti. 
-veřejná zakázka – „Propagační a reklamní služby“. 
-veřejná zakázka – Nová pobočka Knihovna města 
Olomouce ul. Trnkova.  
-veřejná zakázka Poradenská činnost v oblasti pří-
pravy a následné realizace koncernového řízení a 
zavádění kontrolingu u městských organizací. 
-individuální dotace.   
 
13.1.2020 – 36. RMO 
-rozpočtové změny 2019, 2020. 
-parkovací politika města. 
-kontrola dotací. 
-Třída 1. máje, most M7 přes Mlýnský potok. 
-povolení výjimky pěší zóna  
-Jednací řád odborných komisí. 
 
13.12.2019 – 8. ZMO 
-dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým 
majetkem SMOl na období 2019 – 2022. 
-soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olo-
mouc. 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2020. 
-strategický výhled rozpočtu SMOl na roky 2021 – 
2023. 
- OZV o místním poplatku za provoz, shromažďo-
vání, sběru, třídění a odstraňování komunálního od-
padu. 
-OZV o místním poplatku ze psů. 
-OZV o místním poplatku za užívaní veřejných pro-
stranství a zrušení OZV o poplatku ze vstupného. 
OZV o nočním klidu. 

-OZV o cenové mapě. 
-protipovodňová opatření III. etapa. 
 
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 (výběr) 
Prosinec 2019 (9.12.) 

-kontrola plnění usnesení ze 
dne 11.11.2019. 
-rozhodnutí RMO o zrušení 
sběrových sobot v r. 2020, ne-
gativní dopad na životní pro-
středí, černé skládky apod. 
-ukončení 10-ti leté spolupráce 
s tiskárnou W-COPY (tisk Ra-
díkovského informačního zpra- 
vodaje). 

- zdařilá akce 1.12. Rozsvěcování vánočního stro-
mečku, pořádal místní SDH s podporou KMČ, hojná 
účast.  
-požadavek předsedy na členy KMČ – předložení 
návrhu na opravné práce na MK, estetizaci. 
  
Leden 2020 (6.1.) 
-plnění usnesení ze 9.12.2019. 
--seznámení členů KMČ s novým Statutem KMČ a 
Jednacím řádem KMČ.  
-jak dál se sběrovými sobotami v roce 2020.  
-nový dodavatel zpravodaje je firma PROPERUS. 
-informace o valné hromadě místního SDH. 
-projednání návrhů na čerpání rozpočtu ze seg-
mentu: opravy místních komunikací (300 000,- Kč), 
estetizace (300 000,- Kč), KMČ – nákup služeb, 
opravy majetku (150 000,- Kč). 
-příprava podkladů pro majetkoprávní odbor ve věci 
ul. Na Suchých loukách (řeší Ing. arch. Obenaus).   
 
Únor 2020 (3.2.) 
-plnění usnesení z 6.1.2020. 
-opravné práce na místních komunikacích byly na-
ceněny.  
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-KMČ navrhuje realizaci sběrové soboty jako v mi-
nulých letech s přispěním cca 30 000,- Kč z roz-
počtu KMČ. 
-nutná odborná údržba lip a „Křížkova doubku“, řeší 
MMOl odd. městské zeleně v součinností s KMČ.  

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

  2. března 
  6. dubna 
  4. května  
  8. června 

  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/                                                                                     

 

9. LEDNA 2020 PROBĚHLA KOLAUDACE MÍSTNÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE. 
       I když jsme počítali, že kolaudace stavby bude až v únoru 2020, nakonec kolaudace proběhla 9. 
ledna 2020 již se zamrzlou hladinou. Počasí závěrečnému šetření na místě moc nepřálo. Pochůzka 

odborníků pod vedením Ing. Zvoníčkové po stavbě neodhalila 
žádné závažné nedostatky. Drobné nedodělky s ohledem na 
zimní počasí budou dořešeny v polovině dubna. Půjde o úpravu 
terénu včetně zatravnění ploch dotčených stavbou, osazení do-
pravního značení na hrázi i doplnění tabulí se zákazem vstupu 
do vody, resp. vstupu na vlastí nebezpečí. Na stavědlo bude 
umístěn vodoznak odpovídající normální hladině. 
  
  
 
 
 

 Stav návodní strany hráze před opravou  

I počátkem února 2020 hladina stále mírně stou-
pala.  Rychlé naplňování nádrže překvapilo i s o- 
hledem na relativně sušší období. Závěrečné ko-
laudační řízení proběhlo v KS na ul. Náprstkova1 
za přítomnosti 11 účastníků. Po zpracování všech 
podkladů bude vydáno MMOl odborem ŽP oddě-
lení vodní hospodářství vodoprávní rozhodnutí. 
Celkové náklady stavby jsou cca 3,5 mil. Kč, pro-
ces přípravy od prvního odborného posudku 
stavu nádrže trval dlouhých 10 roků.  Jen pro při-
pomínku-nádrž byla stavěna v roce 1971-1972 tehdejším MNV Radíkov. Stav na nádrži – konec ledna 2020 
                                                                                                                                                          /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
V LETOŠNÍM ROCE SE V RADÍKOVĚ DOPLNÍ 4 LAVIČKY, HLEDÁME DODAVATELE NA 
OPRAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE, ODBORNÍCI MMOL ZAJISTÍ OŠETŘENÍ LIP 
A PAMÁTNÉHO STROMU „KŘÍŽKOVA DOUBKU“ OD JMELÍ A OCHMETU.   

 
      V závěru měsíce ledna 2020 pro-
běhlo na majetkoprávním odboru MMOl 
jednání zástupců KMČ ve věci doplnění 
mobiliáře, které navázalo na informace a 
přání Klubu seniorů vyměnit a doplnit la-
vičky. Nové lavičky budou na ul. Náprst-
kova, ul. Malinovského a ul. Pod Bořím. 
Po deseti letech (s ohledem na stav dře-
věných prvků mobiliáře) je nutno provést 
rozsáhlou údržbu těchto prvků.                                              
                                                         /zv/ 

 
POČASÍ 
Průměrné hodnoty pro Olomoucký kraj za rok 2019 
      Uplynulý rok 2019 byl opět jeden z nejteplejších a nejsušších za dobu, kdy se měří hodnoty počasí.  
Z dvaceti nejteplejších roků v celé historii měření spadá 16 let do období po roce 1980 a 11 z nich  
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až do období po roce 2000. 
      Průměr roční teploty na území ČR za posledních 25 let je o 0,7 °C vyšší než pro období 1961–1990. 
Zvyšuje se průměrný počet dní s vysokými teplotami (letní a tropické dny, tropické noci), klesá průměrný 
počet dní s nízkými teplotami (mrazové, ledové a arktické dny). Červen 2019 byl nejteplejším naměře-
ným měsícem v historii. 
Prognózy odhadují nárůst globální teploty do konce 21. století o 1,1 - 6,4 °C v závislosti na scénáři 
vývoje. V případě naplnění těchto předpovědí by šlo o nejrychlejší nárůst za posledních 10 000 let. 

  leden únor březen duben květen červen 

teplota vzduchu 
[°C] 

-2,6 1,5 5,5 9,5 10,9 20,5 

dlouhodobý 
normál teploty 
vzduchu 1981-

2010 [°C] 

-2,5 -1,3 2,5 7,9 13,1 15,8 

odchylka od 
normálu [°C] 

-0,1 2,8 3 1,6 -2,2 4,7 

 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec rok 

teplota vzduchu 
[°C] 

18,3 19,1 13,3 9,6 6,6 1,7 9,5 

dlouhodobý 
normál teploty 
vzduchu 1981-

2010 [°C] 

17,9 17,4 12,9 8,1 2,8 -1,3 7,8 

odchylka od 
normálu [°C] 

0,4 1,7 0,4 1,5 3,8 3 1,7 

 

PROSINEC 2019 
V prosinci napršelo 41,5 mm srážek, z toho v jeden den 16,3 mm a to 21.12. Vyskytlo se i sněžení, ale 
teploty nad nulou nedovolily vytvořit souvislou sněhovou pokrývku. Vánoce opět na blátě, na Štědrý 
den bylo 7,1 °C. Dlouhodobé sucho pokračuje. Teplotně byl prosinec nad dlouhodobým průměrem. 

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

41,5 16,3 21.12. 

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

 0,9 11,5  18.12. - 4,1 11.12. 

 
LEDEN 2020 
Leden byl další teplotně mírně nadprůměrný měsíc. Srážkově to byl další podprůměrný měsíc. Sníh se 
objevil asi na tři dny ve velmi tenké vrstvě. 

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

18,1 3,4 20.1. 

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

- 1,8 7,5 31.1. - 5,0 6.1. 

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub                                                                        /jb/   
                                                                                                                                            
VÍTE, ŽE . . . . 
…  rozhodnutí o zrušení sběrových sobot v roce 
2020 hodně rozhýbalo nejen KMČ okrajových 
částí města, ale i občany. Na to reaguje i regio-
nální tisk. V lednu se objevují první potěšující in-
formace, které naznačují snahu hledat systém, 
jak a kde ušetřit. Občané se budou muset více 
angažovat při nakládání s odpady. Možné řešení 
hledají i KMČ, jak zabezpečit to nejnutnější, aby 

ekologické nakládání s odpady se udrželo „nad 
vodou“. Naše KMČ souhlasila s variantou kla-
sické sběrové soboty na parkovišti ul. Pujma-
nové s tím, že občané odpady dovezou a budou 
uloženy do kontejnerů nebo kuka vozů za dozoru 
TSMO a.s. Na akci přispěje KMČ částkou 
30 000,- Kč … 
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…..  i počátkem února se naplňovala i zcela za-
mrzlá přehrada. Riskující dospělí i děti vstupovali 
v době tání na led, kde zanechaly své stopy, 9.2. 
jsou na nádrži již jen zbytky ledu …. 
……18. ledna uspořádal Klub českých turistů ze 
Šternberka již 2. ročník zdařilé akce „Po stopách   
YETTIHO“ s centrem akce RS Chata Pod věží.    
Do Radíkova se sjelo skoro 700 turistů dospě-
lých i dětí a asi 50 pejsků se svými páníčky, aby   
hledali Yettiho. Krásnou zimní přírodou, nejprve 
s mlhou a pak i se sněhovým popraškem, se tu-
risté prošli kolem Radíkova, Svatého Kopeč-
ka a Lošova na dvou nejkratších trasách 6 a 10       
km. Delší trasy 16, 22 a 24 km zavedli hledače 
Yettiho pěkně z kopce dolů do Hluboček, aby si 
to pak zase vyšlápli nahoru až do Pohořan. Kdo 
chtěl, tak se ještě prošel na Jedovou do 630 m, 
ale letos bohužel krásné výhledy jako loni ne-
byly. I tak si mnoho turistů ten krásný mlhavý vý-

hled užilo a byli nadšení       Z Pohořan pak vedly 

trasy k Radíkovu. Na dvou nejdelších trasách se 

ještě turisté prošli až na Svatý Kopeček nebo do 
Lošova. V odpoledních hodinách začalo sněžit,  
byla i zimní idylka, spokojeni byli nejen účastníci 
pochodu, ale i YETTI. V dalších ročnících bude 
nutné řešit parkování v Radíkově a okolí … 
….. v závěru roku 2019 nabylo právní moci ÚR 
(územní rozhodnutí) pro připravovanou stavbu 
„HZ Radíkov, víceúčelový objekt“. Je to další 
malý krůček k tomu, aby mohlo být zahájeno vý-
běrové řízení na zpracovatele projektové doku-
mentace. Snad se v rámci projednaného střed-
nědobého plánu investic SMOl najdou pro-
středky na rozšíření objektu HZ a ul. Náprstkova 
a vytvoření lepších podmínek jak pro hasiče, tak 
i pro zlepšení komunitního života občanů vč. se-
niorů v této městské části….  
…..se nám koncem 6. týdne podařilo po opravě 
zprovoznit místní „orloj“, na který jsme si 
zvykli….                   
                                                                     /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.  
 
Od začátku února 2020 se vybírají poplatky za psy a po-
platky za komunální odpad. 

 
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 před-
pisy 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 bude obnoven v mě-
síci dubnu 2020. Dodržujte pokyny uvedené na tabuli v místě ukládání odpadů. Odpady, které tam 
nepatří, nebudou odváženy. Vystavujete se riziku finančního postihu. 
3) Svoz komunálního odpadu i v roce 2020 probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2020: Pravidelný svoz je v 14-ti denním režimu, vždy v pátek – liché týdny.    
Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle bionádob! 
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 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 2020 od RD: úterý – lichý týden papír: 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 2020 od RD: úterý – lichý týden plasty: 11.2.,10.3.,7.4., 5.5., 2.6., 
30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 17.11., 15.12.       
 
Sběrové soboty 2020 : V současné době hledá SMOl úsporný systém nakládání s odpady.  
Občané jsou průběžně informováni i v Olomouckých listech č. 2/2012.               
TSMO a.s. INFORMUJÍ: - zimní období je tady. 
       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.  
      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 v Radíkově, včetně mapových příloh 
způsobu údržby, jsou k dispozici na webových stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s.  Ne-
přetržité spojení s dispečinkem 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 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 – pozvánka na „Den otevřených dveří – 29.2.2020“      
   
    Zveme všechny zájemce od 2 roků do 100 let na den otevřených 
dveří 29. února, a to v době od 9,00-12,00 a 14,00-17,00 hod. k ná-
vštěvě naší knihovny k seznámení s knižním fondem zde v Radí-
kově. 
     Místní knižní fond se pravidelně 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 webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.    
                                                                                                                                                           /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Klub seniorů Radíkov informuje 

     Na první schůzce roku 2020 nás navštívil předseda KMČ Ing. 
Jan Zvěřina, který přítomné informoval o dění v Radíkově a od-
pověděl na 
řadu dotazů i 
záměry KMČ 
na další zlep-
šení našeho ži-
vota. Je to 
pěkná tradice si 
takto popoví-
dat. Byli jsme 

informováni i o tom, co nás vůbec netěší a to, že záměr 
rozšíření objektu ul. Náprstkova a slíbené zvětšení pro-
stor Klubu seniorů je někde v mlze. Na letošní zajímavý 
letopočet 2020 budeme rádi vzpomínat, zvláště na ra-
dostné události.  O tu pohodu se ale musíme přičinit, aby-
chom se rádi po celý rok setkávali.     Proto hned 2.ledna jsme byli na hezkém odpoledním výletu v Dře-
vohosticích, kde nám byl doporučen ke shlédnutí betlém na náměstí před radnicí v životní velikosti. 

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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Betlém byl rozsáhlý, napočítali jsme 40 figurek osob a 10 zvířátek. Betlém byl i hezky uspořádaný do 
skupiny. Velká škoda, že řezbář, který toto dílo vytvořil ve vánočním období náhle zemřel ve věku 66 
roků. Jistě by ve svém díle zdárně pokračoval dál. 
   Další tři středy byly ve znamení oslav jubilantů v našem klubu a to paní A. Rešlové, J. Doseděla a M. 
Procházkové. To jsou vždy příjemné chvíle, na které se těšíme. Nezanedbali jsme ani kulturu, navštívili 
kino Metropol a zhlédli český film Poslední aristokratka se známou a oblíbenou Eliškou Balzerovou. Měsíc 
leden jsme uzavřeli dámskou návštěvou výstavy grafiky P. Hrabala a poté hezkou procházkou ulicí Ko-
menského po nově vybudovaném mostě u Bristolu. Navštívili jsme restauraci u Senima, kde jsme se 
občerstvili a ještě za světla jsme se vrátili domů do Radíkova. Leden tak byl zcela naplněn našimi akcemi 
a opravdu se vydařil.                                                              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.1 a 2/2020. 
Přehled o celkovém počtu událostí v oblasti KMČ Radíkov za rok 2019. 
V roce 2019 strážníci Městské po-
licie Olomouc řešili celkem devět 

oznámení v lokalitě KMČ Radíkov, kdy oproti předcho-
zímu roku je zde pokles o čtyři oznámení. Od roku 
2017 postupně počet oznámení klesá. V uvedeném 
roce strážníci řešili rovných třicet oznámení a následu-
jící rok (2018) zde již byl pokles na třináct oznámení. 
       Ve dvou případech se jednalo v roce 2019 o po-
rušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, zejména v souvislosti se špatným 
parkováním a nerespektováním dopravního značení. 
Další dva případy byly z oblasti veřejného pořádku, 
kdy se jednalo o navezenou zeminu a kamení na travnatou plochu a poškození plochy u hřiště na ulici U 
Skalky. Vytečení provozní kapaliny z vozidla na parkovišti na ulici Malinovského, tímto případem se na-
konec zabývalo místně příslušné obvodní oddělení Policie ČR. Zbývajících pět případů se týkalo zvířat, 

kdy ve čtyřech případech strážníci řešili volně pobíhající psy a jeden nález malého kotěte.  
                                                                                                                                     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“: 14.12.2019 proběhla volební Valná 
hromada SDH Olomouc – Radíkov, oslavili jsme svátky Vánoc i Sil-
vestra se svými blízkými. V lednu nás čekal již 10. ročník Tříkrálového 
guláše, a první schůzka nového vedení SDH s řadou úkolů pro rok 
2020, zástupci našich hasičů byli na výročních schůzích okrsku.  
 
VALNÁ HROMADA SDH OL. - RADÍKOV 14.12.2019 

     V závěru roku 2019 se opětovně všichni hasiči sešli 
v nejvyšším bodě města Olomouc v nadmořské výšce 
444 m.n.m. v MČ Radíkov v příjemně vytopeném pro-
středí restaurace Chata Pod věží, aby zhodnotili kon-
čící rok 2019, zvolili si nové vedení SDH Ol.-Radíkov 
na období 2020-2024 a naplánovali si své cíle nejen 
na rok 2020, ale i další období. Místní hasiči mezi se-
bou přivítali primátora SMOl Mgr. Miroslava Žbánka, 
MPA, náměstka primátora JUDr. Martina Majora, 
MBA, Ing. Jana Langra z odboru ochrany MMOl, dále 
z OS SHČMS sestru Vlastimilu Švubovou, zástupce 
SDH našeho okrsku, zástupce místní KMČ Radíkov 
Ing. Zvěřinu a další hosty. Celkem bylo na shromáž-
dění přítomno 40 členů SDH a hostů. Bylo husto, ale 
útulno.    

http://www.mp-olomouc.cz/


 

Radíkovský informační zpravodaj 1/2020                                                                                                           8       

  
       Jednání zahájil a přítomné přivítal starosta sboru Miroslav Nemrava, bylo konstatováno, že jednání 
je usnášení schopné. Proběhla volba návrhové volební komise. Petr Bernard presentoval zprávu o čin-
nosti sboru za rok 2019, Jarda Kováčik přednesl zprávu o činnosti Mladých hasičů, zástupce soutěžního 
družstva Sport Radíkov zprávu za rok 2019. 
       Přítomní byli seznámeni Čestmírem Prudkým s pokladní zprávou, zprávou revizní komise a plánem 
investic našeho sboru na další období.  
       Nově zvolený výbor SDH Ol-Radíkov bude pracovat ve složení: starosta sboru Jan Rudický, velitel 
sboru Michal Titz, zástupce velitele sboru Tomáš Řezníček, staronový jednatel sboru Karel Morbitzer, 
hospodář sboru Aleš Morbitzer, člen výboru a zástupce starosty Pavel Hudec, člen výboru za Mladé 
hasiče – Klárka Langerová, člen výboru a zástupce za KMČ Jan Zvěřina, další členové výboru Miroslav 
Nemrava, Čestmír Prudký a Vlastimil Smrkta – preventista. 
        Následně byli zvoleni delegáti na shromáždění SDH a to Jan Rudický /náhradníci Pavel Hudec, 

Miroslav Nemrava/. 
        Nově zvolený jednatel SDH Karel Morbitzer po-
děkoval za dlouholetou a obětavou práci pro náš sbor: 
-Jiřímu Švestkovi na pozici velitele a předal „Čestné 
uznání Okresního sdružení hasičů Olomouc“ 
-Petrovi Bernardovi na pozici hospodáře, který byl 
hlavní organizátor naší Netradiční hasičské soutěže, 
konferenciér a uvaděč našich akcí i výletů do vinných 
sklípků, pivovarů, propagátora pořízení historického 
praporu SDH Ol.-Radíkov, pečlivě se 21 roků staral 
jako hospodář sboru i o finance-obdržel medaili „Za 
zásluhy“.  
-Miroslavovi Nemravovi na pozici starosty sboru za 
dlouhodobou činnost pro SDH Olomouc-Radíkov ob-
držel vysoké vyznamenání, medaili Sv. Floriána.  

Poděkování patří všem, kteří pracovali odpovědně a svou obětavou prací náš sbor posunuli dál…   
       Dále byla předána ocenění „Za věrnost“ - 20 let Aleš Foukal, 30 let Petr Bernard, 30 let David Ve-
verka. 
       V příspěvcích vystoupil primátor Mgr. M. Žbánek, nám. primátora JUDr. M. Major, Ing. J. Langr a 
zástupci přítomných SDH našeho okrsku a další diskutující. Jednání volební Valné hromady SDH Olo-
mouc-Radíkov ukončil bývalý starosta Mirek Nemrava.  
       Následovalo občerstvení pro přítomné, volná zábava a lehká osvěžující videopresentace za rok 
2019, kterou jako vždy připravil Aleš Morbitzer.                                                 /z podkladů km zpracoval zv/ 
                                                                                                                                                   

TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ GULÁŠ 4.1.2020. (VIDĚNO OČIMA ČENDY PRUDKÉHO)  
          Ve výčtu našich plánovaných akcí na následující rok, je vždy na prvním místě Tříkrálový guláš. Ani 
tento rok nebyl výjimkou a začal tradičně i letos. Jubilejní byl proto, že to byl již desátý ročník této akce. I 
když člověk a hasič v jedné osobě je po vánočních svátcích přejedený, tuto akci si v novém roce prostě 
nemůžeme odepřít. Na tento rok byl již předem nahlášen a s rolí šéfkuchaře souhlasil bratr Milan Špruček. 
První sobota v novém roce byla tu a my neomylně kráčeli vzhůru strmým kopcem do tamní restaurace 
„Pod věží“. Jelikož byly pozvány na tuto degustaci poprvé i naše drahé polovičky, byla mi nápomocna při 

tomto výstupu moje žena vlastní a se slovy: „Co bys měl, 
kdybys mě neměl“, strkala mě do kopce. „Svatý klid!“, 
odvětil jsem, lapaje po dechu. Jaké bylo naše rozčaro-
vání, když na vrcholu byla již fronta před lokálem a 
spousta nervozity v nespokojeném davu. „Zatím ještě 
není nic nachystáno“, vítal nás zklamaně nejstarší z 
rodu Hudců. „Neztrácej naději“, škytl jsem nasucho a na 
důkaz mé družnosti otevřel první půllitr slivovice. Při dru-
hém záklonu nás hospodář bratr Berťa ve dveřích káral, 
že můžeme vstoupit dovnitř a nestát nečinně venku. 
Bylo třeba pár dobrovolníků na vynesení dvou stolů a 
osmi židlí do horního patra. „Vidíš, já jsem ti říkal, že ne-
musíme tak pospíchat!“, šeptal jsem manželce.  Ještě 

není nic nachystáno!“ Po této nezbytné úpravě, za veliké podpory majitelů, manželů Evy a Romana Fran-
kových, bylo vše připraveno k hodování. Bez jejich vstřícné a obětavé pomoci bychom takovéto podobné 
akce v Radíkově nemohli pořádat. Ještě jednou a dodatečně „Mockrát děkujeme!“  
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        Odbila šestnáctá hodina a slova se ujal náš „konferenciér“ Berťa. S doprovodnou hudbou přivítal 
všechny přítomné a seznámil nás s programem této sešlosti. V první řadě přivítal mezi námi kuchaře 
Milana, který byl obdarován putovní vařečkou a fešnou zástěrou a vyzván (v doprovodu své přítelkyně 
Lidušky), k výdeji již ohřátého guláše. Jídlo bylo neskutečně dobré a dalo vyniknout kuchařskému umu 
obou tvořitelů, neboť se při vydávání na talíř pochlubili společnou zásluhou při výrobě tohoto chutného 
pokrmu. Po pozření toho „dobrého“ a zalitím všeho „pěnivého“, byla v programu vědomostní soutěž. Pět, 
narychlo poskládaných družstev mělo správně odpovědět na dotazy napříč sportovním a kulturním živo-
tem z domova a ciziny za účelem pobavení všech přísedících. I já jsem svým mylným rozhodnutím přispěl 
k poslednímu místu našeho družstva v této soutěži. Tak to je, když nerozeznáte na fotografii amerického 
prezidenta od anglického premiéra. Není co řešit! Moc příjemné a pro mnohé i poučné. Do historie vzniku 
tříkrálového guláše zabředl Berťa hned po utišení bouřlivé atmosféry v sále podporované vítězi soutěže 
s již mírně zvýšenou hladinkou alkoholu v krvi. Všech devět předešlých kuchařů bylo vyjmenováno a 
obdařeno vařečkou s vypáleným logem „Tříkrálový guláš-SDH Radíkov“ z dílny našeho bratra Standy 
Mičkala. Moc pěkné...      
          Zlatým hřebem večera byla slavnostní rozlučka s naším již bývalým starostou sboru Miroslavem 
Nemravou. Po poděkování za příkladnou činnost a předání dárku si obdarovaný vychutnal dlouhotrvající 
potlesk a se slzou v oku vřele poděkoval: „Nejsem zastánce dlouhých projevů, a proto ve zkratce všem 
mockrát děkuji!“ a s těmi slovy zmizel v davu gratulantů. Moc dojemné... „Ještě je tady pár porcí guláše, 
...neváhejte!“, zval k výdejnímu stolku očividně dobře naladěný Milan. Dbal jsem jeho pokynů a rychle 
přiskočil do fronty a i napodruhé to bylo výtečné.  
         Doba pokročila, člověk se propíjel k upřímnosti a možná i proto byl nejvyšší čas pomýšlet na odchod. 
Po krátké rozlučce se všemi přítomnými jsme s manželkou vypluli do černo černé tmy. I v této chvíli je 
člověk rád, že není sám a že se může do někoho zavěsit, protože ve dvou se to lépe táhne. Při sestupu 
do radíkovské kotliny, kde máme základní „tábor“, jsme si s ženou uvědomili, jak je správné mít tu mož-
nost navštívit skvělou partu lidí, kteří se chtějí, i v této době pobavit a udělat něco pro „bližního svého“. 
Byla dvacátá hodina první soboty nového roku 2020.                               /v klidu domova sepsal Čenda Prudký/ 
                                                                                                                                                                                                                                                    
NASTUPUJE NOVÁ GENERACE MLADÝCH HASIČŮ/2 …..    

     Čas běží, jedna generace Mla-
dých hasičů/1 odrostla, je tu další 
generace dětí, kteří i s podporou ro-
dičů mají zájem si k problematice 
hasičiny „přivonět“ a udělat dobrou 

partu na další období. O výchovu dětí se budou sta-
rat Milan Černohouz a Honza Rudický. Proběhl ná-
bor v Radíkově, do kroužku se přihlásilo 11 míst-
ních dětí. 
     Kroužek Mladých hasičů/2 má první startovní 
schůzku v pátek 21.2.2020 v 15:45 v hasičárně. Zde 
dle pokynů, které upřesní vedoucí, budou 
schůzky každé dva týdny v 16:00 hod. Od 3.4. by 
děti měli mít schůzky společně se starší skupinou již 
venku. Z přihlášených malých dětí je jsou zapojeny 
i 3 děti z nové ul. Pod Bořím. Samozřejmě další zá-
jemce rádi uvítáme. Budou se postupně učit topo-
grafii, zdravovědu, uzlování, střelbu ze vzduchovky, 
hasičský sport. Bude prostor i na výlety, návštěvy 
muzea a divadla. Aktivity budou směrovány přípra-
vou i na celorepublikovou hru PLAMEN. 
     Plánujeme ještě přes zimu návštěvu Pevnosti 
poznání v Olomouci, školení první pomoci a ná-
vštěvu profesionálů na Schweitzerově ulici. Tohle je 
vše ve fázi plánování, termíny se budou upřesňo-
vat.                                                               /hr, mč/ 
 
UKLIĎME ČESKO  
       Již tradiční akce, která přispívá k úklidu Radí-
kova a jeho okolí. Zveme proto nejen děti, ale i jejich rodiče, aby pomohli odstranit z naší přírody věci, 
které tam nepatří. Sraz dobrovolníků je na tradičním místě, a to na hřišti za prodejnou HRUŠKA 4. dubna 
2020 v 15 hod.  
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     Budou připraveny pytle na sběr, objemnější nálezy budou dopraveny do připraveného kontejneru. 
Předem děkujeme za vaši účast – Aleš Morbitzer. 
                                                       
Výroční schůze hasičů v okolních SDH okrsku. 
11.1.2020 – Valná hromada SDH Droždín  
– delegáti Jaroslav Kováčik, Radek Klíma. 
 
11.1.2020 – Valná hromada SDH Lošov 
- delegáti Tomáš Řezníček, Jiří Švestka  
 
25.1.2020 – Valná hromada SDH Holice 
-delegát Petr Bernard  
 
25.1.2020 – Valná hromada SDH Chválkovice, 
-delegát Jan Preiner, Pavel Hudec 
                                                                                                                            /am, zv/ 
 

DATUM AKCE ROKU 2020–1. pololetí Pořádá 

28. březen  RCO – Jeremenkova – Ples okresního sdružení hasičů OSH - Olomouc  

29. březen  Chození na jedličku v Radíkově  Mladí hasiči 

4. duben  Ukliďme ČESKO  SDH Ol.-Radíkov 

duben Sběr šrotu /termín bude upřesněn/ SDH Ol.-Radíkov 

25. duben Hodové posezení – hřiště za prodejnou  SDH Ol.-Radíkov 

květen Okrsková kola - dospělí SDH Sbory okrsku 

9. květen Okresní kolo Plamen Mladí hasiči 

16. květen Branný běh rodiče s dětmi Mladí hasiči 

30. květen Hasičský pochod kolem Radíkova SDH Ol.-Radíkov 

19.-20. červen 14. ročník Netradiční hasičské soutěže SDH Ol.-Radíkov 

27. červen Výlet /kam, bude upřesněno/– před prázdninami  Mladí hasiči 

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

                                                                                                                 / km, pb, am, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K NÁKUPŮM I V ZIMNÍM OBDOBÍ  

 
   Zima je tady, cesta do města je v tomto období 
docela nepříjemná a zbytečná. Vaše nákupy u nás 
pomohou udržet provoz naší prodejny. K dispozici 
je 6 parkovacích míst před prodejnou, další poblíž. 
Možnost platby nákupů kartou.                                                                             
    U nás nakoupíte ke své spokojenosti vše po-
třebné do vaší domácnosti. Přístup a zájem vás ku-
pujících je zárukou, že prodejna i nadále nám bude 
k dispozici pro naše nákupy. 
Z důvěrných zdrojů jsme se dozvěděli, že počátkem 
roku by mělo dojít ke krátkodobému uzavření pro-
dejny s tím, že bude upraven interiér prodejny (vy-
malování, nové uspořádání, vybavení regály i chla-
dícími boxy apod.), vše ke spokojenosti zákazníků. 
 
     S připomínkami z zásobování se obraťte na ve-

doucí prodejny, určitě zkusí vše projednat s manažerkou, která obchod pravidelně kontroluje. V současné 
době se na prodejně střídají vedoucí Dagmar Mlíchová, prodavačky Lucie Niezgodová a Eva Kubátová.     
                                                                                                                                                               /zv/ 
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