
 

Radíkovský informační zpravodaj 4/2021                                                                                                           1       

  

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

/VE STÍNU LÉTA, DOVOLENÝCH…. a také doby koronavirové/ 
 
      

 
 

Klub seniorů MČ Radíkov se v polovině 
srpna vypravil poznávat krásy matičky 

Prahy.  
 

Více na str. 4 a 5. 
 
 
 

 
 
 

 
     

       Stávající doba poznamenala komunitní život i v Radí-
kově. Není to tak dávno, co se na místní vodárenské ná-
drži konaly „Netradiční mezinárodní hasičské soutěže“ 
(naposledy v r. 2017) za obrovského zájmu diváků, hasič-
ských sborů nejen z blízkého okolí, ale i kamarádů ze Slo-
venska i vzdáleného Walesu. Přítomní se bavili od páteč-
ního večera až do nedělního poledne. 
 
 
                                                                                                                    
Zveme všechny děti i dospělé na akci  

 Současná vodárenská nádrž, ač je po opravě, žije         

 svým poklidným životem. Vrátí se akce u vody??                             HŘIŠTĚ ZA PRODEJNOU HRUŠKA   
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
14.6.2021 – 85. RMO  
-Chválkovická, vedení 
cyklistické stezky. 
-Veřejná zakázka č. 
21072 správa letiště 
Olomouc 2021-2025. 
-rozpočtové změny 2021 
-záměr postupu převodu 
bytů ve společenství a 
družstva (Družstvo Olo-
mouc jižní, Družstvo 

Olomouc Jiráskova. 
-parkovací politika. 
-označování provozoven a reklamy v městské 
památkové rezervaci. 
-Moravské divadlo Olomouc-souhlas s přijetím 
daru. 
-ekonomické nároky spojené s odtahem vozi-
del. 
-dotace v oblasti ochrany obyvatel. 
 
21.6.2021  – 86. RMO 
-Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady. 
*Společnost TSMO a.s.  
*Výstaviště Flora Olomouc a.s. 
*Správa nemovitostí Olomouc a.s. 
*Dopravní podnik Olomouc a.s. 
*Lesy města Olomouce a.s. 
*AQUAPARK Olomouc a.s. při výkonu valné 
hromady. 
*správa jediného akcionáře Správa sportovních 
zařízení Olomouc a.s. 
 
25.6.2021 – 87. RMO 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic 
-veřejná zakázka Olomoucké vánoční trhy 
2021-2025. 
-rozpočtové změny 2021. 
-krajinné úpravy v kú. Lošov a v k.ú. Slavonín. 
-podpora společensky prospěšných aktivit. 
 
28.6.2021 – 88. RMO. 
-pomoc při řízení krizové situace na území Jiho-
moravského kraje (uvolnění finančních pro-
středků). 
 
19.7.2021 – 89. RMO. 
-havarijní situace Klášterní hradisko, odstranění 
škod. 
-výběrové řízení na ředitele příspěvkové orga-
nizace Hřbitovy města Olomouce. 
-Půlmaraton Olomouc. 
-stav digitálních systémů MMOl s návrhem na 
jejich modernizaci. 
 

9.8.2021- 90. RMO 
-změna pachtovní smlouvy mezi ZD Unčovice 
v kú. Radíkov u Olomouce. 
-Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce. 
-veřejná zakázka – nákup el. energie na období 
2022-2023. 
-obnova stromořadí Velkomoravská, I. etapa.  
-bezpečnostní opatření na komunikacích.   
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majet-
koprávní, 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) 

     
Plán jednání KMČ v r. 

2021 
(pondělí 19,00 hod.)             

   12.července  4.října                              
     2.srpna        1.listopadu 
     6.září            6.prosince   
 
 

Červenec 2021 (12.7.2021)   
-sportovní den 9. a 10.7. na hřišti za prodejnou, 
setkání občanů. 
-problémy s opožděnou sečí trávy od TSMO 
a.s. 
-připomínky KMČ k nekázni občanů pejskařů 
/úklid. 
-z opravných prací na komunikacích rea-
lizována pouze oprava mříže na ul. Náprstkova, 
šachtice na ul. Malinovského. 
 
Srpen 2021 (2.8.2021) 
-souhlas KMČ s využitím finančních prostředků 
na realizace sběrové soboty v 10/2021 jen pro 
občany městské části Radíkov. 
-nutná oprava sedáků na 2 lavičkách na hřišti 
za prodejnou. 
-požadavek na úpravy na novém místním 
rozhlase-slyšitelnost. Stížnosti občanů. 
-16.10. akce „Lesy ČR-Den obnovy lesa“. 
 
Poznámka: Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vý-

věsní skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olo-

mouci - Radíkově a na stránkách http://www.olo-

mouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov                                 
/zv/  
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POČASÍ 
Červen 2021 
Červen byl teplotně nadnormální. Odchylka od dlouhodobého průměru byla 3,3 °C. Srážkově podnor-
mální, napršelo 65 % normálu. Dne 21.6. byly nejsilnější bouřky. Na jihu Moravy bylo 24.6. tornádo o 
síle 4. stupně. 

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

29,2 9 30.6. 

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

18,8 31,8 19.6. 3,5 1.6. 

Červenec 2021 
Červenec byl odchylkou teploty vzduchu od dlouhodobého průměru 1981-2010 o 1,8 °C teplotně nad-
normální. Tropické noci byly dvě. Srážkově byl měsíc podnormální, napršelo 73 % dlouhodobého nor-
málu.  

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

71,2 19,2 28.7. 

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

19,5 30,8 8.7. 9,3 21.7. 

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ                                   /jb/            

VÍTE, ŽE … 

…… žně na polích kolem Radíkova skončily ve 
33. týdnu. Práce byly sice deštivým počasím 
přerušeny, ale nakonec ZD Unčovice práce 
zdárně ukončilo…. 
……je doba dovolených, a tak se i přes dobu 
koronavirovou vydávají místní rodiny i 
jednotlivci na dobrodružné putování nejen za 
krásami přírody a památkami po Česku, ale 
mnozí vyrážejí za tím pravým létem někam 

k moři na Jadran, ale i do vdálenějších 
destinací… 
…..v přípravě je také tradiční akce „AHOJ 
PRÁZDNINY“ nejen pro děti, ale i dospělé. 
Akce proběhne na hřišti za prodejnou HRUŠKA 
4. září 2021 od 14 hod. Všichni jste zváni, 
přijďte se pobavit se svými ratolestmi, 
zasoutěžit si a posedět s přáteli u piva a 
dobrého jídla ...                                            /zv/ 

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

Sdělení občanům pro rok 2021, PŘIPOMÍNÁME….   
1) Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit byl obnoven od dubna 2021. Dodržujte pokyny uvedené na tabuli 
v místě ukládání odpadů. Odpady, které tam nepatří, nebudou odváženy. Vystavujete se riziku finančního postihu. 
2) Svoz komunálního odpadu i v roce 2021 probíhá v 14-ti denním režimu středa – liché týdny.  
3) Svoz bioodpadu v roce 2021 byl zahájen 12. března, dále pravidelný svoz je ve 14-ti denním režimu, vždy 
pátek – sudé týdny.     
4) 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.  

Závěrem připomínáme rychlou a pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy veřejného osvět-
lení, závady na místních komunikacích apod. – prostřednictvím formuláře hlášení závad 
na www.tsmo.cz. Na webových stránkách můžete sledovat i aktuality z TSMO a.s. 
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD – PAPÍR úterý sudý týden: 7.9., 5.10., 2.11., 30.11., 
28.12.     
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD–PLASTY: úterý sudý týden: 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.   

TSMO a.s. i v dalším období roku 2021 budou zajišťovat i údržbu zeleně. Bohužel, první seč trávy 
byla zahájena až koncem 24. týdne. Údržbu a úklid místních komunikací probíhá dle měsíčního rozpisu 
prací (info vitrína na prodejně HRUŠKA). Snad v dalším období bude prováděno i sečení travních porostů, 
údržba dřevin. Doposud byly realizovány opravy na ul. Náprstkova a Malinovského. Nebyly zahájeny ani 
další opravy komunikací dle odsouhlasených požadavků KMČ MČ Radíkov. Operativně budou řešeny i mimořádné 

požadavky KMČ a občanů na TSMO a.s. 

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=H-QgVvpJ7dAwoLHxULmozkJEI32KhVaYw6OVv-eMeMNdGcsvhELXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz
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Místní knihovna je opět na základě pokynů Knihovny 
města Olomouce otevřena. I v současné mimořádné době mů-

žete navštívit každou středu v době od 15–17 hodin místní kni-
hovnu. Doma nahlédněte na webové stránky http://www.kmol.cz/ra-

dikov. a promyslete, co si půjčíte. Určitě najdete něco, co jste ještě 
nečetli. S knihovnicí je možno se telefonicky spojit na tel. čísle 
731 123 078. Knihovna města Olomouce vyhlásila soutěž – viz le-

táky.                                                                                               /zv/                                                                                             

Klub seniorů Radíkov se i o prázdninách vydal na cesty 
do Moravského Berouna, Mohelnice i do ZOO Praha.                                                                                                                                                   
Letošní prázdninový čas nechtěli nečinně prožít vzhledem   
k dané stále neutěšené situaci. Proto jsme podnikly domlu-
vené výlety. Cílem byl Moravský Beroun, Mohelnice a ZOO 
Praha. Prvním cílem byl Moravský Beroun. Nasedli jsme do 
vlaku směr Bruntál a vystoupili v Ondrášově.  Nejdříve jsme 

ochutnali pravou Ondrášovku, která nás osvěžila, chutnala nám a 
byla zadarmo. Po zvládnutí cesty do Mor.Berouna jsme si 

prohlédli kostel a 
opravdu hezký hřbitov 
v jeho těsné blízkosti. 
Následovala prohlídka  
náměstí, které je pěkně 
upraveno z prostředků 
EU. Poseděli jsme u 
pozdního oběda, se 
kterým jsme byli 
spokojeni. Na zpáteční 
cestu jsme využili 
autobus  jedoucí     z 
Opavy do Olomouce.                                                                                                                                 
Další výprava našeho 
KS vedla do Mohelnice, 
kam jsme dojeli 
autobusem  přes 
LITOVEL. Mohelnice je 

dosti změněná výstavbou nových průmyslových podniků. Po odpoledním odpočinku jsme 
absolvovali  cestu  na vzdálené nádraží a do Olomouce jsme dojeli bez problémů vlakem.  

    Výlet do Prahy  byl třetí z 
našich prázninových akcí 
na kterou jsme se těšili. 
Cesta probíhala bez 
problémů, místa jsme měli 
ve dvou kupé. Jízda 
vlakem rychle uběhla, 
cestovalo na výlety 
opravdu hodně lidí i 
s ohledem na prázniny a 
dovolené. Cesta z hlavního 
nádraží metrem a auto-
busem k ZOO Praha 
s výstupem přímo u brány 
s pokladnami. Tentokráte 
jsme zavítali do třetí části 
ZOO, kde jsme ještě nebyli. 
ZOO se dále rozvíjí, prostory se opravují a probíhá i nová výstavba.  

http://www.kmol.cz/radikov
http://www.kmol.cz/radikov
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    Po návštěvě ZOO jsme se vydali odpoledne na prohlídku středu hlavního města. Po dobrém obědě a 
procházce na Karlově mostě jsme se vypravili na hlavní nádraží. Těšili jsme se na objednaná místečka 
ve vlaku, který nás s mírným zpožděním dovezl  do Olomouce. 
     Doufáme, že i podzimní období bude znovu rozvolněné a pro nás tím i prostor pro návštěvu kulturních 
programů nejen v Olomouci, ale i v okolí.   
 

 
 

Přeji všem hezké a zdravé léto se spoustu pěkných zážitků. 
 

                                                                   Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová      /fp/       

Zábava dětí v roce 2020… těšíme se i na letošní akci  
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Městská policie informuje, co 

se událo v Radíkově:                                                                                                                                                   

Je sice doba dovolených, ale starostí 
má Městská policie Olomouc docela 
dost. Kontroluje a projíždí i MČ Radí-
kov.                                         /zv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 „Co jste hasiči, co jste dělali“: Aktivity místního SDH – SPORT se i přes 
personální změny rozběhly. Družstvo hasičů Radíkov SPORT se účastnilo 
okrskových i dalších soutěží.   Připravujeme akci „AHOJ PRÁZDNINY“ 

(4.9.2021 – 14 hod. hřiště za prodejnou) a fotbálek SVOBODNÍ – ŽENATÍ v září na 
Horním hřišti.                                                                                                                                         

Zdravíme fanoušky domácího týmu.      Nacházíme se někde na přelomu konce druhé třetiny a začátku 
poslední třetiny letošní sezóny. Těžko říci, jestli se jedná jen o můj subjektivní dojem, ale řekl bych, že 
letos se nám opravdu příliš nedaří.        Spousta tréninků nám z personálních důvodů v červenci a srpnu 
odpadla. Na začátku srpna nás po třech společných sezónách definitivně opustil náš košař Peťa, což v 
rozjeté sezóně není vůbec nic příjemného, ale nezbývá nám než se s tím poprat. To máte tak, když už 
konečně máte mašinu a takřka vše co potřebujete, život neotálí a přichází s novými nástrahami. Je to 
rána, když vás opustí parťák, který byl součástí vzniku týmu. Děkujeme mu však za tři společně užité 
roky. 

 

 Důsledná příprava před startem útoku je základ úspěchu …                                                                                 
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       Dále se 

nám podařilo 

sehnat dva 

nové kluky, což 

považuji za 

velké štěstí, 

protože se to 

povedlo právě 

včas. Máme 

tedy nového 

košaře a rozdě-

lovač. Teď sbí-

rají první zku-

šenosti a jsou 

šikovní, takže 

jsme v očeká-

vání, jak to celé 

ještě letos bude 

vypadat a kam 

Vysvětlivka: Umístění – 16./22   … šestnácté místo z 28 účastníků 

 

se dostaneme. S příchodem nováčků jsme také provedli drobné změny na pozicích v týmu. Když se nám 

poštěstí sejít se na tréninku, tak je třeba zapracovat na součinnosti nové sestavy. 

Zkrátka je to letos zase tak trochu na novo a nezbývá nám než být trpěliví. 
                                                                                                                                                        /jš/ 

Fotogalerie z akcí SDH Radíkov SPORT červenec – srpen 2021 

             

                                                                    Radíkov 2016 …..  Profíci Walesu jedou .. a kdy dojedou opět do Radíkova? 
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POČASÍ V ROCE 2020 NA AKCI AHOJ PRÁZDNINY ÚČASTNÍKŮM PŘÁLO ….. 
 

 
PRODEJNA HRUŠKA V RADÍKOVĚ VÁS I O PRÁZDNINÁCH ZVE K NÁKUPŮM …  
 

      I když je letošní léto 2021 jako na houpačce a střídají se 
vedra s chladnějším obdobím, je naše prodejna schopna vy-
hovět zájemcům o nákupy. Dostatek zboží, především ná-
pojů jak alko, tak i nealko, uspokojí všechny žíznivce. Také 
za nákupy se nemusí dojíždět do nákupních center v Olo-
mouci, kde je čím dál problém s parkováním. Také cesta au-
tobusem s rouškou není ve vedru nic příjemného.  
       Bohužel i stávající opatření o nošení roušek v obcho-
dech se musí dodržovat i na prodejně v Radíkově. Buďme 
ohleduplní k ostatním, kteří u nás nakupují.    
    Zboží je v prodejně dostatek, personál vám poradí a do-
poručí, kde co najdete.  
    Pokud máte připomínky obracejte se na vedoucí prodejny. 

Na prodejně se zabydlel provozovatel SAZKY.  V interiéru u pokladny je osazen terminál, s jehož obslu-
hou jsou prodavačky seznámeny. Pak je na vás, jak ho budete využívat a jaké finance přinesete domů 
rodině. Nejen nákup, ale i šťastnou výhru. Krásné, pohodové a zdravé léto přeje personál prodejny.                                                      
                                                                                                                                                            /zv/                                                                                                                              
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