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

 
     

 
 

 
Více informací na str. 8 

                      

Jaro 2020 opět přivítal vodník na stavědle místní přehrady. 
 
 

                                                     
                                                                                                                                                      

Hasičský dorost – budoucnost našeho SDH 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města 
Olomouce projednaly (výběr): 

 
23.3.2020 – 44. RMO  
-veřejná zakázka, dodávka 
respirátorů FFP2 a roušek 
(přímé zadání). 
-rozpočtové změny. 
-OZV o místním poplatku za 
užívání veřejných prostran-
ství. 
-darování ochranných pro-
středků. 
  

14.4.2020 – 45. RMO 
-majetkoprávní záležitosti. 
-veřejná zakázka, polozapuštěné kontejnery Nové 
Sady. 
-veřejná zakázka, nový vjezd do areálu Fakultní ne-
mocnice z ul. Hněvotínská.  
-veřejná zakázka, Třída 1. máje – most M7 přes 
Mlýnský potok. 
-distribuce ochranných zdravotních pomůcek. 
-Olomoucký ½ maraton, žádost o změnu termínu 
konání. 
-svěření působnosti RMO na odbor ochrany. 
  
27.4.2020 – 46. RMO 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic. 
-veřejná zakázka, dodávka 2 dopravních automo-
bilů. 
-veřejná zakázka, ZŠ Svatý Kopeček odborné 
učebny, tělocvična, stropy, dodávka pomůcek, ná-
bytek apod. 
-výsledky hospodaření SMOl za rok 2019. 
-účetní uzávěrka SMOl k 31.12.2019. 
-projekt Olomouc si pomáhá. 
-protipovodňová opatření IV.etapa, informace o po-
stupu. 
-on-line systém KMČ. 
-prevence kriminality. 
-koronavirus COVID 19. 
-požární ochrana. 
-projekt Olomouc plánuje budoucnost. 
-ZOO Olomouc, ceník vstupného od 1.5.2020. 
 
11.5.2020 – 47. RMO 
-veřejná zakázka, ZŠ Slavonín, bezbariérový pří-
stup do školy, přístavba 2 tříd. 
-veřejná zakázka, dodávka cisternového automo-
bilu, stříkačka CAS. 
-rozpočtové změny 2020. 
-zimní údržba 2019/2020. 
-žádost o dotaci na požární zásahové vozidlo pro 
dobrovolné hasiče. 
-zábory na akce Horní a Dolní náměstí. 
-projektový záměr pro „On-line systém KMČ.“ 
-návrh termínů jednání RMO a ZMO ve 2.pol.2020. 
 
25.5.2020 – 48. RMO 

-presentace záměru revitalizace tržnice. 
-majetkoprávní záležitosti. 
-zpráva společnosti MVS a.s., provozování vodo-
vodů a kanalizací za rok 2019. 
-veřejná zakázka „Odpadové hospodářství Olo-
mouc“, PD pro provádění stavby. 
-rozpočtové změny r. 2020. 
-obnova stromořadí městských tříd Masarykova a 
Velkomoravská. 
-OZV o čistotě ulic a veřejných prostranství, 
ochrana veřejné zeleně a zařízení. 
-OZV – pravidla pro pohyb psů. 
-OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na 
Sv. Kopečku. 
-havarijní stav střechy Plaveckého stadionu. 
 
1.6.2020 – 49. RMO 
-veřejná zakázka, online systém pro KMČ, zahájení. 
-převody bytů ve vlastnictví města a družstev. 
-komunikační strategie SMOl. 
-Olomouc plánuje budoucnost 2. 
-pořízení změny č.XI ÚP Olomouc. 
-akce „Jantarová cesta“, příspěvek z rozpočtu 
SFDI. 
-POH SMOl, vyhodnocení plnění. 
-dotace v sociální oblasti. 
-pojmenování ulic v areálu FN Olomouc. 
-dotace v oblasti kultury a sportu v r. 2020. 
-veřejná zakázka „Zajištění realizace tří etap květi-
nové výzdoby Sloupu Nejsvětější Trojice a kašen 
Výstavištěm Flora Olomouc a.s.“. 
-kontrola dotací v oblasti sportu a kultury za rok 
2019. 
 
8.6.2020 – 50. RMO 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic. 
-rozvoj Výstaviště Flora Olomouc. 
-veřejná zakázka „Jantarová stezka“ úsek Hodolan-
ská – Libušina. 
-veřejná zakázka Foerstrova ulice – Koordinovaný 
tah křižovatek SSZ – zadání. 
-veliké opravy komunikací 2020. 
-návrh úpravy rozpočtu SMOl v roce 2020. 
-dotace v oblasti ochrany ŽP.   
-dotace v oblasti ochrany obyvatel. 
-změny v KMČ Svatý Kopeček. 
-OZV Požární řád SMOl. 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majetko-
právní, 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.                                                                                                          
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov (výběr) 

Březen 2020 (2.3.) 
-kontrola plnění usnesení ze 
dne 3.2.2020. 
-urgence zajištění potřebných 
dokumentů k vodárenské ná-
drži ul. Přehradní (provozní a 
manipulační řád, osazení tabulí 
„Zákaz koupání“, smlouva 
s ČRS od paní Brázdové). 

-jednání s panem Kolovratníkem ve věci mobiliáře 
pro MČ Radíkov. Systém sběrových sobot 2020 od 
TSMO a.s. stále nedořešený. 
-jednání s garantem komise ve věci rozvoje MČ Ra-
díkov (rekonstrukce HZ). 
-jednání zástupců komisí MČ Radíkov, Sv. Kope-
ček, Lošov na služebně MPO na Sv. Kopečku. 
-zaslání podkladů Bc. Horňákové v požadovaných 
termínech k naplnění čerpání prostředků na 
opravné práce na MK, estetizaci a nákup služeb. 
-zajištění akce „Ukliďme Česko“.   
-problematika opravy místní komunikace ul. Na Su-
chých loukách.  
-požadavek KMČ na SMOl – pokračování v pří-
pravě stavební dokumentace pro opravu HZ Radí-
kov, víceúčelový objekt.    
  
Duben 2020 – jednání všech KMČ SMOl zrušena. 
 
Květen 2020 (18.5.) 
-kontrola usnesení z 2.3.2020. 
-problematika koronaviru, opatření SMOl, infor-
mace, zasedání krizového štábu města. 
-dodavatel opravných prací na MK v Radíkově není 
doposud vysoutěžen. 
-mapování stavu a nacenění prací na opravě mobi-
liáře v MČ Radíkov, (zábradlí apod.). 

-diskuse kolem možnosti a podmínek zřízení 
„Obytné zóny“ na ul. Pod Bořím. Nutno prověřit u   
PČR. 
-potřeba ozelenění břehů vodárenské nádrže po zá-
sahu stavební mechanizace. Bylo provedeno ve 23. 
týdnu. 
 
Červen 2020 (8.6.2020) 
-kontrola usnesení z jednání KMČ z 18.5. 
-projednání rozpočtových změn k 8.6.2020 (esteti-
zace, opravy MK, akce hrazené z prostředků OVVI) 
-informace o plánovaných akcích místního SDH. 
-informace o uzavírce MK ul. Přehradí, pokládka ka-
belu NN. 
-seznámení přítomných s dopisem ve věci HZ Ra-
díkov na vedení SMOl. Odesláno ve 24. týdnu. 
-likvidace zeleně na pozemku města – ul. Malinov-
ského u zastávky MHD příjezd do Radíkova. 
-příprava akce „Hasičský pochod kolem Radíkova“ 
v sobotu 20.6., posezení na hřišti, občerstvení při 
repro hudbě. 
-stanovisko přítomných ke sběrovým sobotám – 
podzim 2020, přítomní souhlasili s uvolněním fi-
nančních prostředků pro podzimní sběrovou so-
botu.      

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

     
  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/                                                                                    

         OHLÉDNUTÍ ZA „KORONAVIROVÝMI“ VELIKONOCEMI 2020.   
     Letošní svátky jara Velikonoce omezené vydanými vládními opatřeními měly výjimečný ráz i v Radí-
kově. Přesto lidé neopomenuli před svátky vyzdobit své předzahrádky, okna i zádveří - ulovili jsme i 
nějaké fotografie. Neproběhlo tradiční chození děvčat s jedličkou, ani tradiční předvelikonoční klapání 
kluků.  
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Chybělo velikonoční veselí, lidé byli 
převážně doma. Jaro připomenuly  

vlaštovičky, které se vrátily a byly pozorovány poprvé 14. dubna. I to letošní počasí je jako na rozbou-
řeném moři. Opakovaně se vracejí přízemní mrazíky, teploty se pohybují jen minimálně nad 20 st., a to 
jen na 2-3 dny, pak se zase ochladí. Trochu očekávané vláhy pro zahrady přinesly květnové deště, po 
kterých příroda opravdu ožila. 
                                                                                                                                                            /zv/ 

 
 
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU V RADÍKOVĚ. HASIČI VYRAZILI 9.5. DO AKCE S ROU-
ŠKAMI DLE VLÁDOU STANOVENÝMI PODMÍNKAMI. 

   
   Již tradičně proběhl jarní sběr kovového odpadu 
po celém Radíkově, a tak mohli občané i chataři při-
pravit ke svozu staré nepotřebné věci. Počasí akci 
přálo a kontejner se zcela naplnil. Hasiči tímto děkují   
všem, kteří úspěšné akci pomohli. Spokojen byl i 
hospodář místního SDH Ol.-Radíkov.    
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
RADÍKOVSKÁ SDÍLENÁ KNIHOVNIČKA JE  
V ČEKÁRNĚ MHD 

 
  
   I když myšlenka na veřejně přístupnou „Sdílenou knihovničku“ se rodila 
trochu déle, tak rozhodujícím impulzem bylo získání této skřínky z kontej-
neru na ul. Přehradní, kde se vyklízela jedna chata před prodejem. V 22. 
týdnu po projednání na naší KMČ se mini knihovnička umístila do čekárny. 
Knihovnička má svou „patronku“, která pravidelně do čekárny nahlíží. Na-
stavená pravidla jsou dána: je zde možno odložit vámi nepotřebnou knížku, 
která nějakého čtenáře potěší. Po přečtení v klidu domova knihu vrátíte, aby 
si našla i další čtenáře….                             
                                                                                                                                                    
                                                                                                    /zv/ 
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MÁ MČ RADÍKOV JEŠTĚ VŮBEC NĚJAKOU NADĚJI PRO LEPŠÍ PODMÍNKY ŽITÍ  
   Stále častěji občané, hasiči, členové Klubu seniorů i mladé rodiny se na nás obracejí s dotazy, ale i 
návrhy, co by se mohlo udělat, aby lidé byli s podmínkami pro život zde spokojenější. 
Naslibováno bylo toho hodně, postačí z webových stránek MČ Radíkov https://www.olomouc.eu/samo-

sprava/komise-mestskych-casti/radikov  shlédnout videa na téma „Jak se žije v Radíkově“. Byla to série 
představení jednotlivých městských částí včetně Radíkova, pro nás i ve vazbě na termíny, kdy co, a jak 
se v tom Radíkově zlepší. Čas se posouvá rychleji než realizace „řečených termínů“, v našem případě 
jde o příslib rozšíření objektu hasičské zbrojnice Náprstkova 1 na multifunkční objekt.  Malý posun v po-
době nabytí platnosti „Územního rozhodnutí“ se uskutečnil v lednu 2020. Další možné kroky přípravy 
stavby dle sdělení SMOl v dalších 5-ti letech údajně nebudou. Pro radíkovské občany - veliké zkla-
mání… 
                                                                                                                                                       /zv/ 

 

      ZÁBORY POZEMKŮ A KOMUNIKACÍ V MAJETKU MĚSTA MAJÍ SVÁ PRAVIDLA.                                                 
Když se projdete Radíkovem, tak občas na řadě míst najdete složený stavební materiál nebo zeminu 
z výkopů na komunikacích (kam patří i chodníky) i na veřejné zeleni ve vlastnictví města Olomouce. Ke 
každé takové „i dočasné skládce“ je třeba mít povolení tzv. „Zvláštní užívání“.  Vše je podrobně popsáno 
na webových stránkách města, jsou zde i příslušné formuláře žádostí. Pokud se jedná o zvláštní užívání 
komunikace, žádosti vyřizuje Stavební odbor MMOl. Pokud se jedná o městskou zeleň, tak je to Odbor 
městské zeleně a odpadového hospodářství. Pro vyřízení povolení je možné využít každou středu také 
detašované pracoviště v Radíkově na ul. Náprstkova 1. Za zvláštní užívání pozemků ve vlastnictví 
města se platí příslušný poplatek a v případě nepovoleného záboru jsou stanovené tučné pokuty. Po-
dobná je situace při nelegálním vysazování rostlin na pozemcích ve vlastnictví města. Jinak řečeno – 
vysazování jakýchkoli rostlin na pozemky města je pod pokutou zakázáno. Důvodem je i možná přítom-
nost inženýrských sítí.                                                                                                                       /jb/ 

 
POČASÍ 
DUBEN 2020 
V dubnu napršelo pouze 6,2 mm srážek, což je 16 % normálu, z toho napršelo nejvíc za jeden den 3,2 
mm a to 13.4. Dlouhodobé sucho pokračuje. Teplotně byl duben o jeden stupeň nad dlouhodobým 
průměrem. 

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

6,2 3,2 13.4. 

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

7,9 21,8 9.4. - 1,8 2.4. 

 
KVĚTEN 2020 
Květen vyslyšel přání po dešti a napršelo 116 % dlouhodobého normálu. Přesto mnohaletý deficit 
v množství srážek trvá a hladina spodních vod zůstává pod dlouhodobým normálem. Z hlediska teplot, 
byl květen silně o 2,2 stupně pod normálem. Snad se naplní pranostika: “chladný máj, v stodole ráj.“ 

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

87,7 7,6 13.5. 

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

11,3 24,8 19.5. 2,1 13.5. 

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub                                                                        /jb/    
 
Květen 2020 byl na území ČR teplotně silně podnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu 10,9 °C 
byla o 2,1 °C nižší než normál 1981-2010. Nejnižší průměrná květnová teplota (8,9 °C) byla na území 
ČR naměřena v roce 1991. Naopak nejvyšší průměrná teplota za květen byla zaznamenána v roce 
2018, a to 16,2 °C. Chladný květen byl zaznamenán i v loňském roce 2019, kdy byla naměřena prů-
měrná měsíční teplota 10,7 °C. 

                                                                                                                                                              /jb/              
VÍTE, ŽE… 
….. ve 23. týdnu se konečně rozběhly opravné 
práce na místních komunikacích, osazují se la-
vičky. Probíhá také výroba nových dřevěných 
prvků mobiliáře/zábradlí. Byla zahájena realiza- 
ce opravných prací na místních komunikacích .. 

 
…… u hráze přehrady se doplňují informační 
tabule i dopravní značky, s cílem dát parkování 
nějaký řád. Současný systém, který byl schvá-
len PČR – DZ je realizován, ale původní záměr 
KMČ nesplňuje. KMČ bude v dané věci jednat.  

https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov
https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov


 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2020                                                                                                           6       

……. jarní super úplněk byl letos 9.3. a 7.5.  
v této pozici byl zachycen fotografem z rodiny 
Ing. Robenka ze Sv. Kopečka. Opravdu velice 

zajímavá kombinace …… 
… 14. dubna se letos poprvé objevily v Radíkově 
vlaštovičky. Teprve déšť a bláto jim umožnilo, 
aby mohly zahájit opravy a budování svých 
hnízd…. 
…. v lokalitě Pod Bořím na kraji lesa je mohutný 
dub letní s obvodem kmene 360 cm, měřeno ve 
výšce 130 cm, což je více než obvod Křížkova 
doubku. Dub stojící na okraji lesa nechal majitel  

parcely počátkem 
jara ošetřit odbor-
ným dendrologem. 
Byly odstraněny 
staré suché větve i 
shnilý posed. Den-
drolog odhadl stáří 
stromu na cca 150 
roků. Po ošetření 
se stromu bude ur-
čitě dařit. Není soli-
térem ve volné kra-
jině, ale místo, kde 
strom roste, je 

chráněno od severu lesem a stín zaručuje i půdu 
s dostatkem vláhy …. 
…jak jsme zjistili, dochází v Radíkově k dalšímu 
odumírání stromů, a to břízy na ploše mezi toč-
nou autobusů a parkovištěm, ale i za prodejnou. 
Svůj čas má spočítaný i stříbrný smrk na ulici Na 
Pevnůstce. Odborníci MMOl mající na starosti 
městskou zeleň byli o tomto stavu informováni. 
Dle místního šetření dojde ke kácení a ořezu vy-
braných stromů/břízy ….  
  

                                                                                

Sdělení občanům pro rok 2020                                                                                        
Detašované pracoviště Magistrátu v Radíkově je opět 

v provozu a má svůj provozní režim: 

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 po-

třebujete poradit, kde na magistrátě příslušný problém včetně 

povolování záborů ploch a MK řešit, zajisté se vám dostane 

odborné rady.  

Nadále probíhá i prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- 

Kč/ks.  

Internetové pracoviště bude mít místní knihovna. 
 
1) Parkujte,  prosím, v souladu s dopravními předpisy především na svých parcelách a nikoliv na 
zelených plochách města.   
       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.    
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova je obnoven od dubna 
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.     
5) Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle bio nádoby! 
Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen! Větší množství bioodpadu je nutné 
odvézt do sběrových dvorů.  

Svoz 2020 tříděného odpadu od RD – PAPÍR úterý lichý týden: 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 
6.10., 1.12., 29.12.    

Svoz 2020 tříděného odpadu od RD – PLASTY: úterý lichý týden: 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 2012. S dotazy a problémy se svozem se 
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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 we-
bových stránkách můžete sledovat i aktuality z TSMO a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Místní knihovna je opět každou středu otevřena pro vás.                                                                                                                              
I v mimořádné době můžete nahlédnou doma na webové stránky 
http://www.kmol.cz/radikov.   Určitě najdete něco, co jste ještě ne-
četli.                                                                                            /zv/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Klub seniorů Radíkov se po odmlce opět 3. června sešel. 

     Když s účinností od 16. března byl Magistrátem města Olomouce 
pozastaven provoz všech Klubů seniorů, tak důvodem byla celostátní 
opatření související s koronavirem. Různá vydaná opatření související 
s minimalizací šíření epidemie byly nové věci, se kterými se většina 
z nás setkala poprvé. Nejhorší je snad za námi. Na prvním středečním 
setkání 3.6. nás navštívil i předseda KMČ Ing. Jan Zvěřina a seznámil 
nás s problémy, které nastaly díky karanténě. Také jsme byli informo-
váni, že KMČ obdržela sdělení z MMOl, že v dalším časovém hori-
zontu 

 5 roků se nepočítá s rozšířením budovy Náprstkova 1. Z pohledu seniorů to není ani trochu potěšující 
informace. Nejen hasiči, ale i ostatní uživatelé budovy dál budou pociťovat nedostatečné prostory na 
scházení. Pro členy Klubu seniorů je období 5 roků hodně dlouhé s mlžným koncem někde v dáli ….. 
Senioři budou dál podporovat snahu komise o prosazení slíbených úprav budovy a věřit i tomu, že vedení 
města najde pro nás jiné řešení v kratším časovém hori-
zontu.   
     Jinak se budeme v rámci možností dál scházet a pro-
gram našich aktivit přizpůsobovat. Doplníme plán návštěv 
významných měst v našem kraji, což cestovatelé z našeho 
KS uvítají. Chybí nám ještě návštěva Jeseníku a Prostě-
jova, a pak můžeme skutečnost porovnat s turistickou příruč-
kou. Také si dopřejeme každoroční opékání buřtů na za-
hradě v Samotiškách a jak bude možnost kulturního vyžití, 
rádi svou účastí podpoříme naše kulturní stánky. Ale o tom 
zas vás budu informovat příště v našem oblíbeném zpravo-
daji.  
Přeji všem obyvatelům hezké a pohodové léto 2020.    Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová      /fp/                                                                                         
          

Městská policie měla i v době mimořádných vládních opatření pilno. Po-
dívejte se i na https//mp-olomouc.cz/ 

Co se událo v Radíkově   
          Druhé čtvrtletí roku 2020 je již za námi, a tak můžeme uplynulé období zhod-
notit z pohledu Městské policie Olomouc. V uplynulém čtvrtletí jsme řešili v Radíkově 
rovnou pětici oznámení. Dvě oznámení se týkala volně pobíhajících psů, kdy v prv-
ním případě byl pes předán zpět majiteli ještě před příjezdem strážníků a v druhém 

případě musel být pes odvezen do útulku pro psy v Neředíně. Zde měl být dle informací o několik dní 
později vyzvednut svým majitelem. Další oznámení bylo z oblasti veřejného pořádku, kdy jsme řešili ozná-
mení s podezřením na neoprávněný návoz zeminy na jednom z pozemků, kdy tento případ byl oznámen 
správnímu orgánu k dalšímu řešení. Předposlední případ se týkal podezření ze špatného parkování na 
ulici Přehradní, kdy se na místě prokázalo, že zde nedochází k žádnému protiprávnímu jednání v souvis-
losti s porušováním zákona o provozu na pozemních komunikacích. Poslední případ řešili strážníci na 
konci května, kdy jsme přijali telefonické oznámení o osobě nevhodně se chovající před domem na ulici 
Na Pevnůstce. Po příjezdu na místo se zde již nikdo nenacházel a věc se tak obešla bez dalšího řešení. 
    

                                                                                                  Městská policie Olomouc 
                                                                                                                           Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 
                                                                                                                           tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814 
                                                                                                                           petr.cunderle@mp-olomouc.cz 
                                                                                                                           www.mp-olomouc.cz         

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=H-QgVvpJ7dAwoLHxULmozkJEI32KhVaYw6OVv-eMeMNdGcsvhELXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz
http://www.kmol.cz/radikov
mailto:petr.cunderle@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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Zajímavě a poutavě zpracovaná historie „Lošovské silnice“, po které jezdíme ….   
 

Podklady shromáždil Ing. Miroslav Haupt, občan MČ Lošov.   
Vydala KMČ č. 8 v Olomouci-Lošově ke 100 výročí zahájení budování silnice. 
Publikace má 30 stran doplněných řadou naskenovaných historických dokumentů i fotografií ..  
 
        Nynější silnice III. třídy č. 4432 vedoucí z Velké Bystřice přes Lošov, Svatý Kopeček, Sa-
motišky až do Olomouce byla budována postupně. Asi nejstarší jsou úseky vedoucí z Olomouce 
přes Samotišky na Svatý Kopeček. V publikaci ke 150 letům samostatné obce Svatý Kopeček 
jsme se dočetli, že výstavba silnice z Olomouce na Svatý Kopeček a do Radíkova, která měla 
strategický význam pro další rozvoj této oblasti, probíhala v letech 1870 až 1873. Samozřejmě ze 
Svatého Kopečka byly cesty vedoucí jak do Radíkova, tak do Lošova a pak dále až do Velké 
Bystřice. Že by to byly ale silnice, po kterých by mohl být provozován také automobilový provoz, 
to říci nelze. Úsek ze Svatého Kopečka do Lošova byl budován v roce 1915 a úsek z Lošova do 
Velké Bystřice pak až v roce 1946. Spojení Lošova s Olomoucí do té doby bylo především pěšky 
přes Svatý Kopeček, nebo pěšky do Velké Bystřice a následně vlakem do Olomouce.   
       Takto tam chodil s rodiči jako malý kluk i malíř Karel Svolinský a vzpomíná na to s nostalgií. 
Vycházka ze Svatého Kopečka na Lošov a zpět byla velmi oblíbená pro nedělní odpoledne a 
účastnili se jí někdy i zástupy mladých turistů. Nebylo tedy divu, že obecní zastupitelé v Lošově 
usilovali o vybudování silnice. Touto snahou se zabývali mnoho let, někdy nebylo povolení, jindy 
nebyly peníze na výkup pozemků nebo na samotnou stavbu. Svědčí o tom zápisy ze zasedání 
obecní rady Lošova. Ale o tom podrobněji později. Když pak byla již silnice postavena, byla ihned 
čile využívána jak turisty a vycházkáři, tak selskými povozy a pěšími. Pěšími byli ponejvíce děl-
níci, kteří silnici využívali především při cestě do práce ze Samotišek, Radíkova, Svatého Ko-
pečka přes Lošov do Mariánského údolí, kde v tu dobu již byl vybudován nějaký průmysl a potře-
boval pracovní síly z blízkého okolí. Tato publikace se bude ale věnovat především úseku ze 
Svatého Kopečka na Lošov, neboť tento úsek v roce 2015 slavil právě 100 let od svého vybudo-
vání. O ostatních úsecích se zmíníme jen krátce, nejvíce ale o úseku z Lošova do Velké Bystřice.  

O vzniku silnice ze Svatého Kopečka do Lošova. 
          Najít v nějakých archivních dokumentech záznamy o snaze vybudovat pro spojení Lošova 
se Svatým Kopečkem a následně s Olomoucí, není až tak jednoduché. Zachovaly se především 
„Zápisy ze zasedání obecní rady“ a také účetní knihy. V nejstarších zápisech je mnohokrát uve-
deno, že Obecní rada se zabývala možností zlepšit silniční spojení vybudováním silnice. To však 
byly vesměs plané diskuse. Poprvé snad vážně je možno považovat „Zápis z obecního výboru“ 
ze dne 23. října 1908, ve kterém se doslovně praví: „Na denním pořádku bylo podati žádost na 
Slavné Ředitelství p. Knížete Lichtenštejna v Olomouci, aby se povolilo na tak zvané umřelé cestě 
v Doubím Kamení v tomto lomě ( Kamení ) na silnici vedoucí ze Sv. Kopečka do Lošova ( Kameni 
) lámati.“………..    
Celou historii „Lošovské silnice“ najdete na         
https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10846/silnice-losov.cs.pdf 

       Kdo se chce ponořit do zajímavé historie blízkého Lošova, tak na stránkách MČ Lošov najde 
i jejich 8 ročníků „Lošovských ročenek 2012 – 2019“. Jsou zpracovány opravdu podrobně a ma-
pují veškeré události v MČ Lošov.    
 
     KMČ Radíkov děkuje za možnost propagace dějin Lošova a chceme poděkovat za práci i p. 
Hauptovi a dalším ..  
                                                                                                                                                           /zv/ 

 

„Co jste hasiči, co jste dělali“: V pátek 5. června proběhla ve zbrojnici členská schůze. 
Připravuje se tradiční „Hasičský pochod“ kolem Radíkova. Termín 20.6.2020. Jaké akce 

budou ve druhé polovině roku 2020, uvidíme…..    
 
MLADÍ HASIČI ….  – naše budoucnost, malým dětem se hasičský kroužek líbí. 
(viz foto na titulní straně) 

       
V polovině května vyběhlo poprvé ven na tréninkový pažit 13 dětí (5 holek, 8 kluků) 
pod přísným dozorem Mirka R. a Toma S. ze starších žáků. Děkujeme jim tímto za 
pomoc. Děti si oprášily uzlování, topo značky. Nucená dvouměsíční pauza byla vidět, 

vlastně se začínalo skoro od začátku. Ale děti jsou šikovné a ztrátu rychle dohnaly. Nově se střílelo pod 
dozorem místního nimroda Lukáše V. ze vzduchovky a luku. Další činností byl překážkový běh, hraní her. 

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10846/silnice-losov.cs.pdf
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Schůze jsou každý pátek od 16 do 18 hodin. Případné další zájemce s radostí uvítáme. Buď na tréninkové 
louce nebo v případě nepříznivého počasí v hasičárně. Poslední schůze před prázdninami proběhne 
v pátek 19.6., kdy plánujeme opékání špekáčku a hraní her. Uvidíme se na tréninku opět v září.  Všem 
přejeme pěkné prázdniny.  
                           

ZAČÁTEK… akce roku 2020 týmu SPORT 
RADÍKOV jsou v přípravě ………   
 
                        Foto z Hanácké extraligy v Měrotíně 7.září 2019. 
 
      Tak jo. Po delší odmlce, pro kterou volím za měr-
nou jednotku počet radíkovských zpravodajů, do kte-
rých jsme za náš tým nepřispěli žádným příspěvkem – 
a to jsou poslední dvě vydání – vám opět přinášíme 
aktuální informace z dění v našem sportovním týmu 
spolu s výhledem na soutěžní sezónu 2020. 
       Pro začátek musím zmínit, že naše každoroční 
přípravy na sezónu se prostě nikdy nemohou obejít 
bez komplikací. Loni ani letos tomu nebylo jinak. Mi-
nulý rok to byla “malá týmová krize” a start tréninků 
v podstatě počátkem července po koupi stroje. Letos 
nás zase na značnou dobu omezila v trénincích karanténa. Obvykle chceme s tréninky začít na začátku 
dubna. Bohužel to opět nešlo. A když už jsme se do nich chtěli opřít na začátku května po zmírnění 
karanténních opatření, zase naši snahu zbortila nemoc jednoho člena týmu a zranění ruky druhého. A 
aby toho nebylo málo, před prvním tréninkem prosákla na povrch informace, že s loni půjčovanými 
proudaři už trénovat nebudeme, respektive oni s námi. Je to pochopitelné. Trénovat a závodit s dvěma 
týmy, opravdu není snadné. Uvědomili jsme si, že nás letos dohnala loni potlačená členská krize v týmu, 
kterou se nám minulou sezónu podařilo vyřešit právě stabilní spolupráci, jak já jim říkám, s „externími 
proudaři“ a současně kamarády, na trénincích i na závodech. Stalo se ale i něco pozitivního. Loni se do 
našeho sboru a týmu přidal člen Honza. Tudíž naše ryze radíkovské jádro týmu povyrostlo na pět členů. 
     Je opravdu nezbytně nutné mít kompletní, vlastní sedmičlenný tým a vyřešit tento problém s lidmi 
jednou provždy, jinak to pořád bude nejistota. A tak jsme zhruba před třemi týdny znovu rozjeli nábor 
členů. A vida, první úlovek na sebe nenechal dlouho čekat. Do týmu se přidal šestý člen Sebastián, bo-
rec z Radíkova. Bude se toho muset hodně naučit, nacvičit techniku a pořádně se zdokonalit v běhu, 
ale po prvním tréninku musím říct, že se k tomu (zdá se) hodlá postavit velmi zodpovědně. A to nás 
velmi těší. Potřebujeme tedy ještě posledního stabilního člena, ale naštěstí nás v tom starý dobrý kama-
rád Michal Titz nenechal, a tak se naše vyhlídky pro letošní rok otočily o 180° k dobrému.  
      Teď se pojďme společně podívat, jak to bude letos vypadat se závoděním. Soutěže v květnu, napří-
klad tradiční okrskové kolo bylo z pochopitelných důvodů zrušeno. Již také víme, že soutěže seriálu Olo-
moucké noční ligy se letos konat nebudou. Naopak pořadatelé Hanácké extraligy nedávno dali vědět, že 
se seriál konat bude. Nicméně na 100 % to bude až po 8. červnu. Pořád se snad ale bude konat spousta 
pohárových soutěží, o jejichž uskutečnění nebo neuskutečnění se pravděpodobně budeme průběžně do-
vídat. Vypadá to, že letošní sezóna bude nevyhnutelně neúplná, ale alespoň ji můžeme pojmout jako 
takovou trénovací a přípravnou, jelikož musíme v našich řadách ukovat dva nekompromisně rychlé a 
přesné proudaře, což bude nepochybně, minimálně pro ty dva vyvolené kluky, nelehký úkol.  
 
     Také budeme trénovat útoky s upraveným rozestavením základny, což také chvíli potrvá. No a na 
závěr trochu pozitivity do našich vyhlídek. Loni jsme začali trénovat až začátkem července a myslím, že 
jsme si rozhodně nevedli špatně. Na loňskou sezónu v duchu vzpomínám s neskrývaným nadšením. Le-
tos jsou tréninky “už” od června a dá se tedy říci, že jsme na tom vlastně o měsíc lépe. Nový člen týmu  
je také nepochybně super věc. A taky máme novou akční kameru, takže už se nemůžu dočkat, jak pro  
naše  příznivce budeme vytvářet doslova exkluzivní záběry z útoků ! 
      Jak je vidět, neustále je s čím bojovat. Pořád se objevují a překonávají překážky všeho druhu. Ale 

my to určitě nevzdáme, takže úsměv !  A fanděte nám! 
                                                                                                                                                               /jš/ 
Výborovka místního SDH 5.6.2020 řešila akci 20.6. a aktivity SDH na další období. 
    Mnohá omezení z hlediska shromažďování osob se stabilizovalo, a tak výbor SDH zpracoval   mapku 
pro připravovanou akci 6. ročník „Hasičského pochodu kolem Radíkova“. Trasa v délce 7 km povede po 
lesních a polních cestách. Na trase jsou 4 zastavení každé s nějakým překvapením. Podrobnosti najdete  
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na plakátu na titulní straně zpravodaje. Jako 
každoročně na startu obdrží účastníci 
mapku, při návratu diplom. Pro unavené pě-
šáky bude na hřišti za prodejnou HRUŠKA 
připraveno posezení s možností se občer-
stvit. Příjemná atmosféra s možností zahnat 
hlad a žízeň bude zajištěna až do podvečer-
ních hodin. Pohodu doplní repro hudba.   
 
Musíme být optimisti a věřit v to, že počasí 
bude OK a budeme se rozcházet spokojeni..   
 
                           Těšíme se na Vás…         
                                                                    

                                                            /km, am/ 
 
 

 
BUDE – NEBUDE, sledujte průběžně místní informace, běh událostí mění termíny 

 
 
 

DATUM AKCE ROKU 2020   1.–2. pololetí Pořádá 

20. červen 6. ročník Hasičského pochodu kolem Radíkova s posezením na 
hřišti za prodejnou HRUŠKA 

SDH Ol.-Radíkov 

červen – červenec Okrsková kola – dospělí SDH Ol. Radíkov Sbory okrsku 

srpen - září Fotbalový zápas roku „SVOBODNÍ – ŽENATÍ“  Horní hřiště 

5. září  Ahoj prázdniny – akce nejen pro děti, ale i dospěláky   
Hřiště za prodejnou HRUŠKA 

Mladí hasiči,  
SDH Ol. Radíkov 

léto, podzim  Účast družstva SPORT RADÍKOV na soutěžích v okolí  SDH v okolí 

28. listopadu Rozsvěcování vánočního stromečku  SDH Ol.-Radíkov 

   

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

                                                                                                                 / km, am, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
NA ZÁKLADĚ VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ SE I ZAČÁTKEM ČERVNA MUSÍ DO MÍSTNÍ PRODEJNY 
V ROUŠKÁCH. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT.  

 
   Na ulici se již lidé mohou pohybovat bez roušek, ale v souladu 
s nařízením z vyšších míst, stále chodí zákazníci za nákupy do pro-
dejny s rouškami.  Lidé hodně omezili cestování hromadnou dopra-
vou i auty, a ke spokojenosti provozovatele prodejny nakupují u 
Hrušky. 
   Stále si zvykáme na nový systém uspořádání zboží, ti slabší je-
dinci jako já, hledáme potřebné speciality s navigací prodavaček. Po 
krátkém výpadku v zásobování některého zboží se regály zaplnily. 
Nejen místní zákazníci, ale i příchozí výletníci si potřebné vyberou.  
     Pokud vám něco v sortimentu chybí, obraťte se s důvěrou na 
prodavačky. Pivovary a výrobci nápojů se svým sortimentem prů-
běžně, alespoň nyní za dobré ceny nabízí osvěžení pro horké dny 
nebo ke grilovačkám.  

 
     O zákazníky se starají vedoucí Dagmar Mlíchová, prodavačky Lucie Niezgodová a Eva Kubátová. S připomínkami 
k zásobování se obraťte na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat s manažerkou, která obchod pravidelně 
kontroluje. I nyní platí, že vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší prodejny. K dispozici je 6 parkovacích míst 
před prodejnou, další poblíž. Je zde možnost platby nákupů kartou.                                                                             
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