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

/VE STÍNU CORONAVIROVÉ DOBY/

 
 

Adventní čas přinesl 
i do Radíkova výstavku 

adventních věnců i drobné 
vánoční výzdoby. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Místní SDH Ol.- Radíkov 
jako každoročně připravil 
rozsvícení vánočního stro-
mečku.  
 
 
5.12. přišel i Mikuláš s andělem 
a čerti .. 
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Rada a Zastupitelstvo 
statutárního města Olo-
mouce projednaly (vý-
běr): 

12.10.2020 – 60. RMO  
-majetkoprávní záležitosti. 
-majetkoprávní záležitosti 
odboru investic. 
-drobná cyklistická opatření 
-plavecký stadion Olomouc, -

harmonogram převzetí k provozování AQUAPARK 
Olomouc a.s. 
-zadávací řízení „Nákup plně nízkopodlažních auto-
busů pro DPMO pro roky 2021-2022“. 
-Čechovy sady, rekonstrukce sociálního zařízení. 
-nákup ochranných prostředků pro školy zřizované 
SMOl. 
-odstraňování autovraků z komunikací. 
-umístění magistrátu v lokalitě Tomkova. 
-individuální dotace v oblasti sportu a kultury. 
 
26.10.2020 – 61. RMO 
-majetkoprávní záležitosti, záměr směny pozemku 
parc.č.537 o výměře 5043 m2 v k.ú. Hlubočky za 
část parcely č. 691/3 lesní pozemek o výměře 5043 
m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc. 
-veřejná zakázka č. 20145 – Žižkovo náměstí, Hu-
sova, koordinovaný tah SSZ. 
-OZV o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu na rok 2021. 
-OZV o místním poplatku ze psů. 
-OZV o místním poplatku z pobytu. 
-OZV o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství. 
-parkovací politika města. 
-organizační změny na MPO. 
-podpora aktivit v oblasti bezdomovectví. 
-žádost o poskytnutí dotace na opravu historické 
stříkačky. 
-změny v KMČ (rezignace Ing. Jana Preče před-
sedy KMČ Lošov ke dni 31.12.2020). 
-jmenování Ing. Miroslava Charouze předsedou 
KMČ Lošov od 1.1.2021. 
 
4.11.2020 – 62. RMO  
-nebylo usnesení, materiály staženy   
 
9.11.2020 – 63. RMO 
-rozpočtové změny 2020. 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2021, 1. čtení. 
-modernizace varovného a informačního systému 
ochrany města (servisní služby). 
-veřejná zakázka č. 20169 – Lesní cesta U Hájenky, 
etapa II (zahájení). 
-protipovodňová opatření IV. etapa, informace o po-
stupu. 
-smlouva o zajišťování odtahu a úschově vozidel. 
-dotace v oblasti tvorby a ochrany ŽP. 

-veřejná zakázka č. 20141 – Modernizace varov-
ného informačního systému města Olomouce (ser-
visní služby). 
 
11.11.2020 – 64. RMO 
-majetkoprávní záležitosti. 
-rozpočtové změny 2020. 
 
18.11.2020 – 65. RMO 
-návrh rozpočtu na rok 2021 – III. čtení. 
 
23.11.2020 – 66. RMO 
-podkladové materiály pro ZMO. 
-střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024. 
 
26.11.2020 – 67. RMO 
-koncepce rozvoje školství – revokace usnesení. 
-stanovení termínu jednání 14. ZMO na 
14.12.2020. 
-malá hala zimního stadionu Olomouc.   
 
16.11.2020. - 13. ZMO 
-majetkoprávní záležitosti. 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic. 
-OZV o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu na rok 2021. 
-OZV o místním poplatku ze psů (doplnění OZV 
č.15/2019). 
-OZV o místním poplatku z pobytu na rok 2021. 
-OZV o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství na rok 2021. 
-pořízení změny č. XII Územního plánu Olomouc. 
-změna č. IX Územního plánu Olomouc. 
-informace o městských akciových společnostech, 
kde je statutární město Olomouc jediným akcioná-
řem. 
-individuální dotace v oblasti kultury a sportu.   
 
 
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) 

 
Listopad 2020 (plánované 
jednání KMČ na 2.11. krizo-
vým štábem SMOl zrušeno) 
 
Prosinec 2020 (14.12.2020) 
-informace předsedy za období 
listopad pro členy KMČ. 
-evidence studní v majetku 

SMOl v MČ Radíkov. 
-odborné ošetření „Křížkova doubku“. 
-problematika parkování na Sv. Kopečku. 
-zajištění novoročenek PF 2021, Mikuláš, adventní 
čas, adventní výzdoba. 
-problémy s dokončením opravných prací na míst-
ních komunikacích. 
-oprava mobiliáře (zábradlí, sloupky) ukončena. 
-Estetizace 2021, záměry KMČ na rok 2021     
-opravné práce na MK v MČ Radíkov v roce 2021.  

 
 Plán jednání KMČ v r. 2021  

(pondělí 19,00 hod.)            
    4. ledna 
    8. února 
    8. března 
   12. dubna 
     3. května 
     7. června 
   12. července 
     2. srpna     
     6. září 
     4. října  
      1. listopadu 
      6. prosince 
 
   Poznámka: Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Ra-

díkově a na stránkách http://www.olomouc.eu/samo-

sprava/komise-mestskych-casti/radikov             
                                                                          /zv/                                                                             

 

VAROVNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA BUDE I V MČ RADÍKOV V REALIZACI (MR).  
        Zajisté jste si všimli, že po celém Radíkově byly ve 46. a 47. týdnu na sloupy veřejného 
osvětlení instalovány směrové reproduktory s využitím bezkabelového systému. Město Olo-
mouc na základě poskytnutého dotačního titulu v celém svém obvodu v brzké době dokončí 
nový varovný a informační systém. Celý systém ještě zdaleka hotov není. Na dokončení 
funkčnosti je třeba provést řadu úkonů, sdělil Ing. Langr vedoucí odboru ochrany MMOl. 
Musí být proškolena obsluha, je nutné nainstalovat aplikace, počítače, a to vše v době s 
minimálním provozem a obrovským tlakem na informatiky. 

     Městský bezdrátový rozhlas bude zařazen do jednotného systému varování a vyrozu-
mění (JSVV) a bude přímo napojen na Krajské operační středisko HZS OL kraje a bude 
prioritně určen k varování a informování obyvatel při vzniku mimořádných a krizových situ-
ací. Dále pak pro zveřejňování informací o technických haváriích (výpadky el. proudu, plynu, 
vody aj.), informací a sdělení městského úřadu, rady města a zastupitelstva města a nekomerčních hlášení orga-
nizací a institucí zřízených městem. V neposlední řadě bude využíván i pro vyhlášení pátrání po nezvěstných oso-
bách, případně jiných důležitých informací. Celý systém bude doplněn o 2 vodočetné stanice určené k monitorování 
vodních toků Mlýnský potok a Bystřice v případě hrozících povodňových stavů a 1 srážkoměru, který bude umístěn 
v městské části Neředín a bude určen k monitorování přívalových srážek pro problematickou oblast Řepčína. Re-
alizace srážkoměru je plánována i s ohledem na další plánovaný rozvoj zástavby v této oblasti. Zprovoznění sys-
tému lze očekávat v roce 2021.                                                                                                            /zv/ 

 

 SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ PAMÁTEK V OLOMOUCI. 

     V období kolem 17. listopadu byly po-
stupně ve městě Olomouci nasvíceny vý-
znamné památky ve znamení trikolóry. 
Tuto zajímavou a neobvyklou akci připra-
vily i na Svatém Kopečku společně hned 
čtyři subjekty: Matice Svatokopecká, Ko-
mise městské části Olomouc-Svatý Kope-
ček, oddělení kultury olomouckého magis-
trátu a svatokopecká farnost. V 17 hodin se 
průčelí poutní baziliky Navštívení Panny 
Marie rozzářila trojicí barev české národní 

trikolory. „Význam 17. listopadu 1989 si společně s obyvateli Olomouce chceme připomenout slavnost-
ním nasvícením baziliky na Svatém Kopečku v barvách trikolóry,“ uvedl za farnost a ostatní premon-
stráty na Svatém Kopečku farář Adrián Zem Ek O.Praem.                                                                                    /zv/ 
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PAMÁTNÝ STROM „KŘÍŽKŮV DÓBEK“ ( STÁŘÍ 268 ROKŮ) BYL PO MNOHA LETECH ODBORNĚ 
OŠETŘEN. 

      V roce 2002 byl výše uvedený „Křížkův dóbek“ (dub letní) při stáří 
250 roků vyhlášen jako památný strom (lokalita Dolansko v Radíkově). 
V roce 2006 vydal odbor životního prostředí Magistrátu města 
Olomouce publikaci „Památné stromy města Olomouce“, která na 40 
stranách mapuje jak textem, tak i fotografiemi památné stromy ve 
městě Olomouci. Uplynuly téměř 2 desetiletí od doby, kdy byl doubek 
bez odborné péče. V tomto případě radíkovský „Křížkův dódek“ roste 
na soukromé parcele rodiny Pospíšilových a tudíž ošetření doubku 
nemohlo být starostí SMOl. Bylo nutné řešit ošetření stromu přes 
soukromou osobu. 
     V únoru 2020 po konzultacích na pracovišti AOPK v Olomouci ul. 
Lafayettova s Ing. Krejčovou a jejími odbornými radami započala cesta 
k hledání dotačního titulu (finanční prostředky) k odbornému zásahu 
do koruny stromu a prodloužení jeho dalšího života. Byla získána plná 
moc od rodiny Pospíšilových k dalšímu jednání s orgány státní správy 
MMOl, AOPK a MŽP.  
Zpracovaná žádost na MŽP na poskytnutí dotace v rámci „Operačního 

programu životní prostředí“ byla odeslána do Prahy, návazně po cca 3 měsících bylo zasláno rozhodnutí 
o přidělení dotace  z MŽP. Odborná firma p. Haupta – údržba zeleně z Kunčic u Letohradu provedla 
dne 16.10.2020 ošetření koruny stromu prořezem a následně byla provedena kontrola ošetření stromu 
odbornými pracovníky z AOPK a sepsán protokol. Celkové náklady na odborný zásah byly 8 603,- Kč, 
ve stejné výši byla dotace MŽP.                                                                               /zv/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ŽIJÍ TU S NÁMI V RADÍKOVĚ… PANÍ MUDr. MARCELA ŠKVAŘILOVÁ JE NOVĚ  
I ČLENKOU ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE, SDĚLILA NĚCO O SVÉ PRÁCI.   
 
      Jmenuji se Marcela Škvařilová a už 16 let jsem vaší sousedkou, byť "náplavou". Ale ne každý měl 
to štěstí se narodit do tak krásné lokality jako je Radíkov a já jsem osudu vděčná, že jsme se sem 
přestěhovali. Cítím se už součástí Radíkova, a tak bych ráda poděkovala za všechny hlasy, které jste 
dali v krajských volbách Spojencům a tím jste podpořili i mě. Spojencům se podařilo dostat do vedení 
kraje. Proto bych ráda vysvětlila, čím se budu zabývat. V současné době pracuji na I. interní klinice ve 
FN Olomouc jako kardiolog, částečně jako kardiolog v soukromé praxi ve Šternberku a také přednáším 
na FTK UP v Olomouci. Pokud vyjednávání dopadnou pro nás dobře, měla bych se stát předsedou 
výboru pro zdravotnictví kraje. Z této pozice se velmi ráda zasadím o to, aby pro odlehlé regiony byla 
zdravotní péče dostupnější a stejně kvalitní jako ji máme my, bydlící v blízkosti Olomouce. Jde o to 
přiblížit experty jednotlivých specializací pacientům žijícím v odlehlých místech. Špičkový odborník by 
jednou za čas přijel do vzdálené lokality a pacienti by měli možnost zkonzultovat své zdravotní potíže, 
nastavenou léčbu i další postup. Je nutné zlepšit dostupnost stomatologů, dětských lékařů internistů. V 
kompetenci kraje není ani Fakultní nemocnice ani Vojenská nemocnice. A ty zbývající (Šternberk, Šum-
perk, Prostějov atd.) má v pronájmu Agel s.r.o. Ale přesto je problémů v kraji spousta a držte palce, aby 
se je dařilo úspěšně řešit. A pokud máte i vy nápad, inspiraci, co je možné v zdravotnickém systému 
našeho kraje vylepšit, prosím, napište mi na e-mail: marcela.skvarilova@olomouc.eu. 
Děkuji za všechny názory a tipy, co vás trápí. Přece jen vidím zdravotnictví z jiného úhlu než občané. 
 
                                                                                                                                                 /iš/ 

POČASÍ 
Říjen 2020 
     V říjnu napršelo 147,6 mm srážek, což je 334 % normálu, z toho napršelo nejvíc za jeden den 31,72 
mm a to 14.10. Od roku 1961 se jedná o srážkově nejbohatší říjen. Na řadě toků došlo k překročení 3. 
povodňového stupně a také k záplavám. Extrémní zvýšení hladin potoků bylo zaznamenáno i v Radí-
kově. Hladina v přehradě dosahovala až k přelivové hraně. Zajímavý jev, stejně jako v letech 1997 a 
2006, nastal v údolí na konci přehrady směrem k lokalitě Pod Bořím. Jinak suché údolí se stalo potokem, 
který ale před vyústěním před srubovým domem mizel v zemi. Teplotně byl říjen o 1,1 stupně nad dlou-
hodobým průměrem s průměrnou teplotou 9,1 °C, jinak řečeno, teplotně normální.  

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

147,6 31,7 14.10. 

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

 9,1 22,2  3.10. 4,3 29.10. 

mailto:marcela.skvarilova@olomouc.eu
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Listopad 2020 
Napršelo nám jen 21,7 mm, což je 42,5 % normálu. Z hlediska teplot, byl listopad o půl stupně nad 
dlouhodobým normálem. Přitom jsme si užili mnoho mlhavých, vlhkých dnů a dlouhé inverze. 

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

21,7 8,8 4.11. 

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

3,3 14,9 3.11. - 3,3 21.11. 
 
Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ                                                    /jb/ 

                            

VÍTE, ŽE … 
….. vydatné deště s opakovanými srážkami ko-
lem 50 mm zvedly přítok do místní přehrady, ob-
jevily se i výrony vody ze břehů na ulici Pře-
hradní…   

 
  Nátok do přehrady z lesa v době podzimních dešťů.. 

……. i v době, kdy krizový štáb města Olomouce 
zrušil listopadové jednání všech KMČ, bylo 
nutno průběžně řešit naší komisí běžné činnosti 
jako např. plánované revize plynových topidel 
v objektu Náprstkova 1 i v místní prodejně 
HRUŠKA, která je v majetku města, byly 

zabezpečeny informace do vitrín dle pokynů od-
boru apod.. 
…… ve 47. týdnu proběhlo i místní šetření za pří-
tomnosti p. Šulce (z odboru dopravy a územního 
rozvoje) na přístupové cestě do chatové oblasti 
v lokalitě Náprstkova – Zahrádky, k jejímuž 
stavu měli majitelé chat oprávněné připomínky. 
Řešení je otázkou roku 2021 v návaznosti na fi-
nanční prostředky přidělené KMČ MČ Radí-
kov…         
….. i v závěru letošního roku navazuje jako již 
tradičně, naše KMČ na vydání tradiční PF 2021. 
Zimní motivy z městské části Radíkov a pohledů 
na okolní zimní přírodu….  
…… letos tradiční adventní výzdobu borovice a 
dřevin u žluté zvonice opět provedli členové 
místního SDH. Taktéž byla zabezpečena tra-
diční výzdoba na budově hasičské zbrojnice Ná-
prstkova 1 komisí MČ. S ohledem na celostátní 
opatření související s coronavirem nebylo tra-
diční oblíbené setkání občanů a přátel Radíkova 
na první adventní neděli. Došlo i na mikulášskou 
nadílku. Nezbedové se museli čertů bát. Byla to 
návštěva jen u branky….  
                                                                                      /zv/                                                                        

 
Sdělení občanům pro rok 2020, a 2021 PŘIPOMÍNÁME….                                                                                        

Detašované pracoviště Magistrátu v Radíkově má svůj provozní 

režim. DP by mělo být otevřeno od 16.12.2020. 

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 včetně povolování zá-

borů ploch a MK řešit, zajisté se vám dostane odborné rady.  

Nadále probíhá prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  

 

 

 

Důležitá upozornění: 
1) Parkujte, prosím, v souladu s dopravními předpisy především na svých parcelách, nikoliv na chodnících a 

zelených plochách města. Zvlášť upozorňujeme na zákaz parkování na ul. Malinovského. Pamatujte na to, 

že i do Radíkova zajíždí Policie ČR, kontroluje parkování a dodržování dopravních předpisů, stejně tak své 

povinnosti plní i Městská policie Olomouc.   Porušuje se tímto pravidlo, že musí být volné 2 jízdní pruhy o 

šířce 3 m v obou směrech. Při nevhodném parkování vozidel v zimním období nebude údržba chod-

níků případně místní komunikace prováděna. 

2) TSMO a.s. k blížícímu se zimnímu období  2020/2021 sdělují: Od 1. listopadu se každoročně zahajuje 

dle zákona výkon zimní údržby komunikací bez ohledu na klimatické podmínky. Pracovníci z různých pro-

vozoven jsou zařazeni do výkonu zimní údržby a pro většinu činností nastává tzv. „posezónní“ období. 
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Samozřejmě dle klimatických podmínek budou pokračovat naplánované opravy chodníků a komunikací dle 

odsouhlasených požadavků. V období od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021 proto nebudete naše infor-

mace dostávat. Cílem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní období, tj. od 1.11. do 31.3. 

následujícího roku provádění potřebných prací vedoucích ke zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti. 

Základní informace týkající se zimní údržby místních komunikací včetně mapových příloh jsou k dispozici 

na webových stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s.  Nepřetržité spojení s dispečinkem, 

pro vznesení dotazu, připomínek, či podání je od 1.11.2020 – 31.3.2021 na tel. 605 201 686.  Samozře-

jmě budeme 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 stránkách můžete sledovat i aktuality… 

3) Svoz odpadů a provoz sběrových dvorů v období vánočních a novoročních svátků. 

- Sběrové dvory pro občany budou uzavřeny ve dnech 24.-26.12.2020. 

- Ve dnech 27.12.-31.12.2020 budou sběrové dvory fungovat v běžné otvírací době. 

- Svoz odpadu 24. a 25.12. 2020 bude i v Radíkově probíhat v běžném režimu. 

- V pátek 1.1.2021 svoz odpadů nebude probíhat, náhradní svoz proběhne 2.1.2021.  

4) Změny svozových dnů odpadu od ledna 2021. :  

- Komunální odpad 1x za 14 dnů středa lichý týden  

- Bioodpad 14-ti denním intervalu je do 18.12.2020 (poslední svoz roku), následně 29.1.2021 a 

12.3.2021. Dále během roku 2021 každých 14 dnů sudý týden-pátek. 

- Svoz papíru (nádoby 240 l.) od RD – svozový den úterý 26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 18.5., 

15.6.,13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11., 28.12. 

- Svoz plastů (nádoby 240 l.) od RD – svozový den úterý 12.1., 9.2., 9.3., 7.4. 

(posun po Velikonocích) 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12. 

Detailní harmonogramy svozů jednotlivých komodit v roce 2021 jsou zveřejněny i na 
                                                    stránkách Technických služeb města Olomouce a.s. i MMOl.                                             
         

Místní knihovna je opět každou středu od 9.12. otevřena pro 
vás…                                                                                                                            
  I v mimořádné době můžete nahlédnout doma na webové stránky 
http://www.kmol.cz/radikov.   Určitě najdete něco, co jste ještě nečetli.  
Místní knihovna má nově zprovozněné internetové pracoviště, knihov-
nice Vám ráda poradí nebo zajistí požadované knížky.               /zv/ 

     
                                                                                                                                                                                                                         

Klub seniorů Radíkov by měl opět být k dispozici. Sledujte informace ve vývěskách…   

Příspěvek v hodině H 

    I v této době přísné karantény čas rychle ubíhá s očekáváním 

vytouženého konce této situace. 
A tak jistě spoustě seniorů v na-
šem městě se již stýská po dobře 
rozjetém způsobu trávení vol-
ného času ve známém prostředí, 
spolu s očekáváním příchodu 

nejhezčích svátků v roce svátků Vánoc.  
       Je více času se dívat kolem sebe a sledovat dění v Radíkově, a 
není to vždy dobrý pocit. Jako by si někteří občané nevážili prostředí a 
možností, které mají. Jak se může stát, že na státní svátek kolem po-
ledne je slyšet motorová pila. Musí nutně někdo v tuto dobu řezat 
dřevo, a tak kazit sváteční dobrý dojem? To se těžko chápe. Je mi ta-
kových lidí líto. Bohužel jsou stále mezi námi občané, „velice pořádní“, kteří nemají bio nádoby. Vše na 
svých zahradách dokonale vyhrabou a listí, větve, padaná a shnilá jablka i švestky vozí na okraj lesa. 
Kráse našeho okolí to určitě nepřidá. Kdo má rád přírodu se diví, co ti místní dokáží. Občané na úrovni, 
kteří se takto chovají by to dělat neměli.  

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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      Inu, máme se stále co učit. Příroda 
nám to vrací.        
        Určitě si zaslouží poděkování a po-
chvalu kolektiv prodavaček v místní pro-
dejně HRUŠKA, které se opravdu vzorně 
starají o dobré zásobování nejen potřeb-
nými potravinami, ale i zbožím denní po-
třeby. Jistě jsou také ve svých kontaktech  
se zákazníky rizikově ohrožené, a proto  
se i my chovejme při vstupu do prodejny 
v souladu s vládním nařízením.  Važme si 
naší prodejny i v tom, že v současné koro-
navirové době nemusíme dojíždět za  
nákupy jinam. 
                                                                          Takto jsme se sešli v adventní čas před Klubem seniorů 2020… 
      Všem občanům do předvánočního adventního času přeji klidnou pohodu, vánoční svátky plné radosti 
se svými rodinami. Do nového roku 2021 přeji hlavně hodně zdraví a štěstí s nadějí a vírou, že přece 
bude v roce 2021 lépe a zdravě.                                                                                               
                                                                   Tentokrát rozjímání napsala F. Prášilová - ved. KS Ol-Radíkov      /fp/ 
                                                                                                                                                                                                   

Městská policie se ohlíží za končícím rokem 2020…. 

Podívejte se i na https//mp-olomouc.cz/.     
Vážení spoluobčané, 
 pro nás všechny byl tento rok, vzhledem k epidemické situaci, obrovskou zkouškou. 
Koronavirus ovlivnil život nás všech, naši práci a další nedílné součásti našeho běž-
ného fungování. V samotné historii, snad kromě povodní v roce 1997, nečelili strážníci 
podobné výzvě jako v tomto roce. Museli jsme reorganizovat samotný výkon služby 

tak, aby byl pokryt dohled nad dodržováním veřejného pořádku a dalších úkolů vyplývajících ze zákona 
o obecní policii. Mimo jiné k těmto úkolům přibyla kontrola dodržování nařízení vydaných Vládou ČR. 
         V souvislosti s blížícím se koncem roku 2020 mi  
dovolte poděkovat vám všem jménem Městské policie 
Olomouc za spolupráci. Jsme si vědomi, že by účinné 
plnění našich úkolů na celém území města Olomouce 
bez úzké spolupráce s vámi nebylo možné. 
Při této příležitosti dále považuji za potřebné poděkovat 
za dlouhodobou spolupráci zástupcům vedení samo-
správy, odborných subjektů v rámci Magistrátu města 
Olomouce komisí městských částí a složek integrova-
ného záchranného systému.  
       Poděkování za práci dále patří zejména všem stráž-
níkům a civilním zaměstnancům Městské policie Olo-
mouc, a hlavně jejich rodinám a blízkým, kteří nám 
umožňují být připraveni po všech stránkách k odvádění maxima při výkonu svých činností tak, abyste 
vnímali naši práci jako neodmyslitelnou součást vašeho života.  
      Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého pracovního kolektivu Městské policie Olomouc 
popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 nejen bezpečnou 
Olomouc, ale každému z nás hodně štěstí, spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním životě a 
zejména pevné zdraví. 

            Za pracovní kolektiv Městské policie Olomouc  

      Mgr. Pavel Skalický ředitel Městské policie Olomouc. 

 

„ Co jste hasiči, co jste dělali“: Nic moc, stávající 
doba koronavirová a s tím související rozhodnutí,  
se dotkla nejen občanů, ale i hasičů. Soutěže ne-
proběhly. V závěru roku jsme připravili akce pro 
potěšení občanů. Výstavku vánoční jarmárek, vá-
nočně nazdobená borovice a keře navodily vá-
noční atmosféru. Radíkovem prošel 5.12. i Miku-
láš, aby potěšil malé děti. Město na vybavení 
hasičů nezapomnělo ani letos… 
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Město Olomouc vybavilo SDH další technikou i výstrojí…..  

„Jednotky sborů dobrovolných hasičů obdržely tři komplety dýchacích přístrojů včetně náhradních lahví, 
pět vyváděcích masek, osm zásahových přileb, tři zásahové obleky nebo třináct pracovních stejnokrojů a 
další ochranné vybavení,“ vyjmenoval náměstek primátora Martin Major. Za peníze se podařilo zajistit 
také nafukovací člun a dva defibrilátory AED včetně cvičného trenažéru a cvičné figuríny společně s 
transportními nosítky a páteřní deskou. 
V rámci dotačního programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů přispěl Olomoucký kraj 
městu částkou ve výši 275,2 tisíc korun. Náklady na pořízení nového vybavení činily celkových 573 tisíc 
a byly tak spolufinancovány z rozpočtu města Olomouce částkou téměř 300 tisíc korun. 
„Dotace byla rozdělena mezi jednotky dobrovolných hasičů v Droždíně, Holici, Chomoutově, Lošově, Olo-
mouci a Radíkově,“ upřesnil náměstek Major. Olomoucký kraj rovněž poskytl dotaci 16 tisíc korun na 
zajištění akceschopnosti jednotky Olomouc v podobě kurzu bezpečné jízdy pro čtyři členy. 
Současně kraj poskytl dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky jednotce dobrovolných hasičů 
z Chválkovic ve výši 300 tisíc korun a 200 tisíc korun na dva dopravní automobily pro jednotky dobrovol-
ných hasičů v Chomoutově a Topolanech. Olomouc na pořízení vozidel obdržela dotaci od ministerstva 
vnitra z Generálního ředitelství HZS ČR v celkové výši 3,4 milionu korun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Poznámka: Termíny dalších akcí v roce 2021 budou postupně upřesňovány, více na www.sdh-radikov.estranky.cz                                                                                                     

/ km, am, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PRODEJNA HRUŠKA V OLOMOUCI-RADÍKOVĚ VÁS ZVE NA NÁKUPY.  
 

 
   I radíkovská prodejna HRUŠKA a její personál s rouškami vítá 
své zákazníky na základě mimořádných opatření. Čas svátků 
vánočních i silvestrovské oslavy a příchod nového roku 2021 je 
přede dveřmi. Naše prodejna je dobře zásobena, zákazníci si 
určitě vyberou jak z nápojů, tak i potravin všeho druhu pro pří-

pravu rodinné sváteční pohody.  Zboží je 
v prodejně dostatek, personál vám poradí a 
doporučí, kde, co najdete.  
    Vedoucí prodejny s kolektivem prodavaček 
Vám všem přeje pohodové svátky.   
 
 

       
Prodejní doba o svátcích:                                
  
Po - St                21. - 23.12.   běžná pracovní doba 
                                          7,00 - 11,00      13,00 -17,00      
Čt Štědrý den    24.12.    7,00 - 11,00 odpoledne zavřeno                             
Pá Boží hod       25.12.    zavřeno 
So Štěpán          26.12.    zavřeno  
Ne                       27.12.     zavřeno 
Po - St                28.-30.12. 7,00 - 11,00      13,00 -17,00                                                                                                                                                                        
Čt  Silvestr        31.12.    7,00-11,00   odpoledne zavřeno 
Pá  Nový rok       1.1.       zavřeno                                                                                                                                                          

        So                         2.1.      7,00 - 11,0   odpoledne zavřeno 
        Ne 3.1. – zavřeno, Po – 4.1. 7,00 – 11,00    13,00 – 17 ,00   
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