PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV

Vlevo: Současný stav zeleně kolem
místní vodárenské nádrže

Dole: fotografie vodárenské nádrže
z roku 1973-74

Historie vodárenské nádrže…..(str.4)
Kdy přijde kominík …?. (viz. str.8)
Dole: Místní senioři - ještě foto a vyrážíme na Posluchov…

Radíkovský informační zpravodaj 5/2011

1

Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
19.7.2011 - 21. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-tramvajová trať
-problematika veřejných prostranství
v novém ÚP
-petice občanů – motokrosová trať Olomouc
– Nemilany
-hodnocení spolupráce s exekutorskými úřady
-rozpočtové změny roku 2011
-výsledek hospodaření města za 01 – 06/2011
-čerpání prostředků z EIB
-Letecké muzeum
-protipovodňové mobilní hrazení
-Knihovna města Olomouce (modernizace)
-památník americkým letcům
-souhlas s pořádáním Mistrovství ČR v atletice
27.7.2011 – 22. RMO
-majetkoprávní, Centrální informační systém –
dodatek č.13
16.8.2011 – 23. RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-prodej domů
-stanovení výše nájemného
-rozpočtové změny 2011
-organizační postup přípravy rozpočtu SMOl
na rok 2012
-střednědobý rozpočtový plán
-petice – Výstavba bytového domu na ul.
Dlouhé
-plnění Strategického plánu
-křižovatka Tovární – Roselberská
-veřejné bruslení
-příspěvky v oblasti sportu
6.9.2011 – 24. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-ochranné pásmo Sv.Kopeček – Hradisko
-rozpočtové změny 2011
-Povel – revitalizace sídliště
-reforma v sociální oblasti
-odborné komise RMO
-Polyfunkční objekt Hynaisova II
-„Pravidla pro vyřizování petic a stížností“
-čištění Nemilanky
20.9.2011 – 25. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
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-prodej domů
-Průmyslová zóna Šlechtitelů
-Olomoucký hrad
-plán investic 2011
- odtahy vozidel
-platové zařazení ředitelů škol
-tramvajová trať – partnerská smlouva
s DPMO
-příspěvek na opravu katedrály Sv.Václava
-změny v KMČ
-změna úřední doby na Magistrátu města Olomouce
7.9.2011 – 7. ZMO
-usnesení
-majetkoprávní záležitosti
-střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok
2012 – 2014
-prominutí pohledávek
-pojmenování ulic
-novela OZV o místním poplatku za používání
veřejného prostranství
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov
Upozornění:
Podrobné
podklady
(zápisy)
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddělení MmOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na
webových stránkách Statutárního města Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Červenec 2011 (18.7.)
-došlá a odeslaná pošta
-místní šetření se zástupci
investora, zhotovitele firmy
Horstav, projektanta. OVVI ve
věci závad na realizované
investiční akci Malinovského
-oprava stožáru osvětlení na ul.Zedníkova před
dokončením
-přerušení prací na úpravách komunikace ul.
Na pevnůstce (rigoly)
-územní plán a problematika větrných elektráren, lokalita Radíkov a okolí
-horšící se stav břehů na místní vodárenské
nádrži (sesuvy)
-provedená oprava časového a teplotního displeje
-stav realizace nového plánu MČ Radíkov
Srpen 2011 (15.8.)
-došlá a odeslaná pošta
-informace z pochůzky s odborem investic dne
10.8.2011, reklamační řízení závad - akce
Malinovského
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-pochůzka ve věci opravných prací na vodohospodářských stavbách s odborem majetkoprávním
-problematika natékání vody k RD ul.Dolanská
-jednání se zástupcem TSMO a.s. ve věci
opravných prací na ul. Přehradní a Na Suchých loukách
-porucha zabezpečení objektu města ul. Náprstkova (zavlhnutí elektroniky)
-jednání na odboru investic
-místní šetření ve věci údržby veřejné zeleně
v MČ Radíkov (reakce na připomínky občanů)
-stále neřešené opravy výřezů v komunikacích
-stanovení priorit investic pro MČ Radíkov na
rok 2012 a roky následné
-požadavky na opravné práce v oblasti vodoprávní na rok 2012 – odbor majetkoprávní

-realizace opravných prací na vodohospodářských stavbách
-poškození komunikace ul. Dolanská
-jednání ve věci doplnění nového člena
KMČ
-pokračování prací na komunikaci ul. Na
Pevnůstce
-projednání stanoviska KMČ k umístění
panelu Klubu českých turistů v Radíkově
-informace o stavu zpracování nového
orientačního plánu MČ Radíkov

-požadavky na opravné práce na komunikacích na rok 2012 – uplatněno na odbor
dopravy

Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
J ed n á n í j e v ú v o d n í č á st i v eř ej n é .

Září 2011 (19.9.)
-došlá a odeslaná pošta
-zajištění sběrových sobot (šrot, ostatní
odpad – akce TSMO a.s.)

Plán jednání KMČ v roce 2011
17. října
19,00 hod.
21. listopadu
19,00 hod.
12. prosince
19,00 hod.

Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a na stránkách www.olomouc.eu/radikov
/zv/

ZAČÍNAJÍ PODZIMNÍ ÚKLIDY ZAHRAD A NEMOVITOSTÍ A TAKÉ SBĚROVÉ
SOBOTY. KONČÍ SVOZ TKO Z CHATOVÝCH LOKALIT..
Je tu podzim v plné své kráse zatím slunečných dnů. Od jara nám přibylo nepotřebných věcí, provádí se úklid zahrady před zimou a tak zajisté nejen místní občané, ale i chataři a chalupáři využijí
sběrových sobot.
- v sobotu 8 .října připravili místní hasiči sběr kovového odpadu, který proběhne v době od
9:00 – 12:00 hod. Nepotřebný kovový odpad (nikoliv elektrospotřebiče) nachystejte před své
domy, chaty a chalupy, hasiči je odvezou.
- v sobotu 15. října přistaví
kontejnery na parkoviště TSMO
a.s. Bude možno odložit objemný
komunální odpad, objemný bioodpad, nebezpečný odpad,
objemnější elektrospotřebiče
apod.Upozorňujeme, že stavební
suť a stavební odpad se nebere.
Dbejte prosím pokynů přítomných
pracovníků TSMO a.s. a odpad
uložte na určené místo.
- poslední svoz TKO z chatových
lokalit proběhne v pondělí
31.10.2011.
- od letošního roku bude
probíhat svoz BIO odpadu
celoročně, tedy i v zimním
období, ale v omezeném rozsahu. Podrobněji na str.6 – v části „Sdělení občanům“.
/zv/

AHOJ PRÁZDNINY
Sobota 3.9.2011 patřila již tradičně v Radíkově především dětem. Místní SDH uspořádalo další ročník akce „Ahoj prázdniny“, symbolické to rozloučení dětí s prázdninami před školními povinnostmi. Pro
děti bylo od 15 -ti hodin připraveno osm soutěží, děti měly za úkol zvládnout všechny za co největší
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počet bodů za dohledu pozorných
rozhodčích. Soutěžilo 30 dětí, dárečky
za účast obdrželi všichni, nejšikovnější
děti byly slavnostně vyhlášeni a oceněni. Soutěžilo se v těchto disciplínách:
Střelba ze vzduchovky
Zatloukání hřebíků
Hod míčky do násypníku
Hod kroužky na plastové tyčky
Rybaření
Střelba na hokejovou branku
Chůze na minichůdách
Přenos tenisových míčků na

raketě
Po soutěžích následovalo oblíbené kolo
štěstí pro děti, později i pro dospělé. Po
celé dopoledne a vlastně až do rána
bylo pro přítomné připraveno bohaté
občerstvení.
Celým odpolednem a hlavně večerní
diskotékou nás hudebně doprovázel DJ
Miloš Lisa.
/km/

Z HISTORIE RADÍKOVSKÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE. A CO BUDE DÁL…..
Vrátíme-li se do doby kolem r. 1960, tak jediným místem, kde se v Radíkově dalo bruslit, byl neveliký rybník v místě dnešního parkoviště. Byl to i jediný zdroj vody pro případ požáru. Vody tam bylo
tolik, že se říkávalo: „vody po kotníky, bahna po kolena“. Bylo to místo, kam zamířily z místních dvorků
občas husy nebo kačeny toulající se po Radíkově, což patřilo ke koloritu vesnice. Jako kluci jsme u
rybníka sedávali a také rybařili. Lískový prut, na něm režná nit, na konci „špunt“ coby splávek a pod
ním kousek niti s ohnutým špendlíkem. Braly bělice a svátkem bylo, když zabral nějaký ten karas.
V létě se zde koupat nedalo, ve škole se do plavání nechodilo a tak většina starší generace plavat
neuměla.Když přicházel podzim, tak všichni kdo měli rozeschlé dřevěné sudy na kvas, je navozili na
několik dní na trakaři nebo s koňským povozem do rybníka, aby se tak zvaně „zastouply“. S blížící se
zimou hlavně děti očekávaly až rybník zamrzne, nedočkavci led zkoušeli tzv.“kužovali“, aby se zjistili
zda už se může bruslit. To bylo úkolem pro kluky kolem 15 -16-ti let. Bruslařské vybavení bylo skromné, děti měly „kačenky, globusky“ a někteří „kanady“. Hrával se hokej dřevěnými hokejkami, mnoho
puků skončilo pod ledem. Často se hrávalo na honičky typu „rybičky, rybáři jedou“. S přicházejícím
táním se plavilo po rybníce na krách. Stačila pořádná sekera, vysekat kru, sehnat bidlo a už se jezdilo.
Riziko utopení nebylo(maximálně nachlazení), neboť v případě prasknutí kry a následného skoupání
jsme byli mokří tak nad kolena. A pak honem domů, schovat mokré tepláky a pokud rodiče nic neviděli
tak znovu na rybník.
V období kolem r. 1968 se začalo uvažovat o zatrubnění potoka odtékajícího z rybníka a rodila se
myšlenka vybudování víceúčelové požární a rekreační nádrže. Bylo vybráno místo na dnešní Přehradní ulici, kde pod cestou byly soukromé louky, téměř mokřady, které se ale pravidelně sekaly ručně
na sena. Vlastníci využívali parcely k seči pro kozy, králíky a jiná domácí zvířata a tak pozemky nebyly zarostlé ani stromy ani keři. MNV Radíkov postupně parcely vykoupil, zpracoval se projekt, ONV
Olomouc vydal vodohospodářský souhlas ke stavbě a v roce 1970 se v akci Z prací dobrovolníků začala stavět vodárenská nádrž. Ta byla dokončena koncem roku 1972. Je to nádrž se sypanou hrází,
max. hloubka cca 5 m, šířka hráze v koruně taktéž 5 m. Plocha povodí 0,8 ha a odvádí vodu jednoho
z přítoků Lošovského potoka do řeky Bystřice. Vodní dílo je vybaveno přelivovým objektem. Jak tehdy
nádrž a její nejbližší okolí vypadalo, je vidět na fotografii z roku 1973 ze střechy RD Zvěřinových (titulní str. Zpr.). Ve druhé etapě výstavby byla nádrž prodloužena směrem k lesu odtěžením dna a současně došlo ke zvednutí koruny hráze a úpravě přelivového objektu. Provedenou úpravou se kapacita
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nádrže zvětšila, stejně tak i vodní plocha. Po zacelení nádrže do krajiny se tato vodní plocha na přelomu 70 -80 roků stala místem, kam se chodilo koupat mnoho občanů nejen místních, ale i z okolí.
Děti se zde naučily plavat a v létě bylo u vody a v okolí docela rušno. Bohužel provoz nádrže si vyžádal od jejího vzniku celkem 4 oběti na životech. Hráz nádrže se stala několikráte místem přistání vrtulníku lékařské záchranné služby při poskytování první pomoci v blízkém okolí nádrže. Postupně docházelo k živelné výsadbě stromů a keřů a také i přirozenou cestou došlo k začlenění vodní plochy do
okolní krajiny. Povodňový rok 1997 měl neblahý
dopad nejen na město Olomouc, ale i zde
v Radíkově
došlo vlivem vytrvalých
dešťů
k podmáčení břehů nádrže na straně ul. Přehradní
ve střední části a to vodou vytékající nejen ze
svahů, ale i vodou, která vytvářela nový potok ze
svodnice na rozhraní lesa a lokality Pod Bořím. Došlo k sesuvu břehu v délce několika desítek metrů
včetně sloupu veřejného osvětlení a místní
komunikace. Sesuv vyvolal mediální zájem a
senzacechtiví novináři i v televizi řešili otázku, zda
nedojde i k sesuvu chat na straně ulice Přehradní.
Preventivně došlo na podzim 1997 k vypuštění
nádrže spojené s odlovením nejen ryb, ale i velikého
množství raků. Pomalu se připravoval projekt na
celkovou opravu nádrže včetně podchycení
sesouvajících se břehů, ujíždějícího odláždění
návodní strany hráze. V roce 1998 byly zahájeny
opravné práce, které byly minimalizovány pouze na
místo sváženiny. Vysoké učení technické v Brně,
fakulta stavební navrhla řešení v podobě realizace 7
studní, které sifonem odlehčují tlakovou vodu na
jednotlivých jílových vrstvách. V místě paty sváženiny bylo provedeno obložení břehu v úrovni ustálené hladiny lomovým kamenem a kotvenými zatravňovacími tvárnicemi. Byl opraven výtokový objekt a
dosazeno nové stavidlo. Náklady na opravné práce se pohybovaly kolem 0,5 mil. Kč. Zbytek projektu
(zpevnění břehů v plném rozsahu) zůstal nerealizován. Od té doby uplynulo dalších 13 let a devastace
pomalu a nezadržitelně pokračuje v podobě menšího i většího sesouvání břehů. V roce 2009 bylo
odborem majetkoprávním zadáno zpracování odborné studie, která naznačila nutné další řešení tohoto nevyhovujícího stavu. Postupné sesuvy břehů se přiblížily místně na 2 m od komunikace ul. Přehradní, ve které je nyní uložena splašková kanalizace, voda, plyn, veřejné osvětlení, rozhlas a telekomunikační kabel. Rozsáhlejší sesuv v délce cca 8 m se objevil i letos po přívalových deštích na protějším břehu.
V krátkém horizontu by mělo padnout rozhodnutí, co dál se sesouvajícími se břehy tohoto vodního
díla.
Izv/

POČASÍ
Červenec 2011
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Průměrná teplota byla 18,5 oC, od
víceletého normálu odchylka -1,2 oC. Nejnižší
o
teplota byla 2.7. ráno 7,5 C. Maximální teplota
o
30,5 C byla 13.7. Napršelo nám 142,5 mm,
což je nadprůměr. Nejvíc srážek za den bylo
22.7. a to 45 mm.
Jasný den nebyl žádný, zatažených 1, srážkových 18 a s bouřkou 3. Letních bylo 7, tropických 2. Teplotně byl červenec mírně pod normálem.
Ani červenec nezůstal povodním nic dlužen.
Na Liberecku se 21.7. opět rozvodnily řeky,
22.7. už na západě a jihu Čech. U Lukavice
blízko Zábřehu dosáhla Morava na třetí stupeň
povodňové aktivity. Olomouci se povodně opět
vyhnuly. Zato pokračovaly 28.7. na Zlínsku.
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Extrémní teploty: maximální 37,6 oC 7.7.1957, 36,1 oC 4.7.1957. Minimální 7,9 oC 26.7.1958.
Sluníčko na začátku července vycházelo 4:55 hod. a zapadalo 21:12 na konci vycházelo 5:28 a zapadalo 20:44 hod.
Srpen 2011
Průměrná teplota byla 20,3 oC, od víceletého normálu minimální odchylka. Nejnižší teplota byla
11.8. ráno 7,5 oC. Maximální teplota 34,1 oC byla 26.8. Letních dnů bylo 12, tropických 5. Napršelo
nám 105 mm, což je 185% normálu. Nejvíc srážek za den bylo 7.8. a to 33 mm. Jasné dny byly 3,
zatažených 5, srážkových 10, s bouřkou 7. Letních bylo 10 tropických 5. Se silným větrem 3 a
s bouřkou 7. Teplotně byl srpen mírně nad normálem.
Dne 27.8. během chvilky poklesla teplota o 15 oC.
Extrémní teploty: maximální 35,0 oC 1.8.1927, 33,2 oC 3.8.1943. Minimální 7,1 oC 7.8.1967. Sluníčko
na začátku srpna vycházelo 5:29 hod. a zapadalo 20:43 na konci vycházelo 6:13 a zapadalo 19:47
hod.
/jb/

Víte, že . . . .
……….v úterý 20. září se na vjezdu do Radíkova objevila tabule s indikací měření rychlosti
vozidel při vjezdu do Radíkova ze směru od
Svatého Kopečka. Ráno v cca 5:15 hod. postávalo na parkovišti u prodejny vozidlo Policie
ČR a hlídka sledovala počínání řidičů na „stopce“ při najíždění z ulice Na Pevnůstce na ulici
Malinovského…..
………bohužel pokračuje devastace místní
čekárny, která k příležitosti oslav 750 let Radíkova byla za nemalé náklady TSMO a.s. opravena. Prostředí zděného objektu vytváří
prostor pro „anonymitu“ původců devastace,
kteří čekárnu znečišťují a provádí i výmalby. A
tak se někdy člověk zamýšlí, zda by nebyl
vhodnější lehký prosklený přístřešek. Víkend
24. – 25.9. byl víkendem vandalů, kteří v noci
opětovně manipulovali s kontejnery jak na
stanovišti u ulice Na Suchých loukách, tak i u
ulice U Skalky. …
………Klub českých turistů se obrátil na město
Olomouc s žádostí o umístění turistického mobiliáře (informačního panelu), který realizuje
projekt „Pohádkové Česko“ a je podporován
společností Škoda Auto. Jedná se o zřízení 20
pěších a 20 cyklistických okruhů na zajímavých místech ČR. KMČ obdržela cestou majetkoprávního odboru podklady k vyjádření. Již nyní
bylo obnoveno značení
turistických
cest
a
doplněna stezka „Na
Svatý Kopeček se skřítkem Pěšinkou“……
……Klub českých turistů
také obnovil na sloupu
celou sestavu turistických
směrovek, přibyly některé
nové značky….
………Městská
policie
řeší černou skládku sutě
na pozemku na konci
ulice Náprstkova. Nutno
si uvědomit, že každý
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pozemek má vlastníka a tak bychom měli
všichni soukromý majetek ctít. Takovéto počínání donutí vlastníka parcely pozemek chránit
před devastací např. oplocením…..
…… KMČ podala na odbor dopravy žádost o
doplnění a úpravy dopravního značení v městské části Radíkov. Celý proces bude zahájen
místním šetřením a běží ve správním řízení a
je zakončen vydáním rozhodnutí. Pak je možné teprve provést realizaci osazení nových
dopravních značek nebo změny v umístění
dopravních značek stávajících…..
………ve dnech 5. - 6.11.2011 se v lokalitě RS
Chata Pod Věží uskuteční již tradiční závod
psích spřežení na kárách. Pořadatelem je opět
Hanácký mushers club z Drahlova. Start I.kola
je v sobotu ve 13:30 hod., v neděli v 9:30 hod.
Pořadatelé se těší i na vás jako diváky. Závod
se běží na okolních lesních a polních cestách
mimo obydlené části……..
…… na základě reklamačního řízení je odborem investic stanoven i termín odstranění závad a to do konce října 2011. Jedná se o ob-

novu nátěru dřevěných prvků, obnovu rozlepených dřevěných prvků, ošetření podrostů, prověření kvality silničního povrchu – hnědé skvrny a některé další…….
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Říjen : Jan Změlík Ing., Josef Uhlíř
Listopad: Jitka Dosedělová, Anna Bednářová, Marie Eichlerová,
Marie Krumpholcová, Věra Kubáčková, Františka Prášilová
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Jarmila Odstrčilová, Jarmila
Polesová
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů
nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech,
kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné
legislativy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace neposkytuje.
Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“, ať už při
narozeninách nebo při narození dítěte….

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším
životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do
seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců - Pohoda nebo penzionu v Olomouci Chválkovicích.
Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, přátelé i občané se rozloučili se zesnulou paní Annou Střelákovou.
Blahopřání: Blahopřejeme manželům Michalovi a Evě (roz. Stříbrnská) Voštinkovým k narození dcery Amy.
Rodičům přejeme jen samé radosti s novým potomkem…
/ zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce
upravuje svůj provozní režim takto:
Úředním dnem je vždy středa
Jen odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
Provádí se ověřování listin.
O dnech ve kterých bude pracoviště uzavřeno, se informujte na vstupu do objektu Náprstkova 1.
1) Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze : St 13:00 – 17:00 hod.
2) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny
odvoz BIOODPADU – PÁTEK v liché týdny
3) Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2011 – březen 2012)
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci
bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu
v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících prosinec, leden, únor a březen jsou
pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce.

Lokality
Droždín, Lošov, Radíkov,
Sv. Kopeček
(lichý pátek)

Poslední svoz ve
14-denním intervalu

Prosinec

Leden

Únor

Březen

25.11.2011

23.12.2011

20.1.2012

17.2.2012

16.3.2012
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K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu
dubna 2012:
Sudý (14.) týden – od 3.4.2012.
Lichý (15.) týden – od 10.4.2012 – !!! v tomto týdnu dochází výjimečně k posunu svozového dne.
Z důvodu velikonočních svátků bude přesunut z pátku na sobotu, v dalším období pak bude svoz již
v původních svozových dnech !!!
4) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
Je tu podzim, večery se prodlužují a tak zůstává i více času na hezkou knihu. Již předem se můžete podívat na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou, jaké knihy jsou
v místní knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce.
5) KOMINÍK P.NĚMEČEK (TEL.775 987 508) SDĚLIL, ŽE OBJEDNANÉ PRÁCE PROVEDE VE
DNECH 17. – 21. ŘÍJNA 2011. Chataře a chalupáře žádá o dopsání tel. čísla pro navázání kontaktu a
upřesnění termínu.
/zv/

Městská policie je tu pro vás:
Podzimní období
V tomto období, kdy se zkracuje den a plískanice a mlhy podstatně snižují
viditelnost, je opět nutné připomenout naši povinnost mít při jízdě na pozemní
komunikaci řádně vybavené jízdní kolo:

Technické požadavky na jízdní kola
1. Jízdní kola musí být mimo jiné vybavena:
- Zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se
zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.
- Přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi
cyklisty.
- Odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů). Tyto odrazky mohou
být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti.
- Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou
oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola. Tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými
materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků.
2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
- Světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,
může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem.
- Zadní svítilnou červené barvy (podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro
umístění a upevnění zadní odrazky). Zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.
Mgr. Magda Václavíková
tisková mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814
mluvci@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

Klub seniorů Radíkov informuje….
Po červencové dovolené jsme se již těšili na další program v našem
klubu. Již je to dobrým zvykem scházet se pravidelně v kruhu dobrých
přátel. Posezení s přáteli nikdy nemůže nahradit televize ani internet.
Není nad to, když je v naší klubovně rušno a všichni se dobře baví.
Nadále se snažíme využít hezké počasí na konci léta a začátku podpodzimu k vycházkám, návštěvám kulturních památek, výstav apod.
Radíkovský informační zpravodaj 5/2011
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Hned v srpnu jsme uskutečnili hezkou prohlídku slavné olomoucké katedrály s výkladem, pak byla
procházka po historické částí města ke kapli Jana Sarkandra. Mnozí tam nikdy nebyli. Na závěr jsme
navštívili letní etapu výstavy FLORA. Mnozí z nás si oblíbili také nedělní promenádní koncerty
v parku, které mají mezi lidmi dobrý ohlas a jsou stále více navštěvovány. Také se stala tradicí účast
na přehlídce vojenských hudeb v rámci oslav maršála Radeckého, kterou umocnilo krásné počasí. U
příležitosti dnů evropského dědictví jsme měli možnost shlédnout operu Prodaná nevěsta na Horním
náměstí u sloupu Nejsvětější trojice. Byl to nezapomenutelný zážitek. Další naší akcí (na doporučení
Českého rozhlasu Olomouc) byla
návštěva
výstavní
Arény
v Pavlovičkách, kde jsou 3 výstavy
v jednom objektu. Kultura spojená
s technikou
dob
minulých
i
nedávných v podobě historických
aut všechny zaujala.
Hezké počasí nás opět zvedlo
k již
tradiční
vycházce
na
Posluchov, kam rádi chodíme
v létě, na podzim i v zimě. 22. září
jsme byli pozváni v rámci ukončení
léta na půldenní výlet na zámek
Kunín a do Nového Jíčína, kde je i
muzeum klobouků. Náměstí se
líbilo a ke všemu bylo i hezké
počasí. Výlet se vydařil. Teď
připravujeme oslavy seniorů, které
byly vyhlášeny OSN již v roce 1991. Ale o tom až příště.
Všem přejeme příjemnou podzimní pohodu. I náš podzim života může být pěkně pestrý.
/fp/

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (zúčastnili jsme se hasičské soutěže ve Zdounkách u Kroměříže, Rusovcích na předměstí Bratislavy, připravili a předvedli se
na Horním náměstí, nachystali jsme akci „Ahoj prázdniny“….
„ Náš vlastní prapor - tradice, výzva , ale i symbol naší spolupráce“
V příštím roce oslaví náš sbor 120. výročí od založení. Chceme celý rok věnovat připomenutí
historie sboru nejen v posledním desetiletí, kdy jak víte, byla činnost velmi pestrá, ale podívat se i více
do minulosti. Chystáme celoroční program s tématikou oslav tohoto výročí – více v příštím čísle zpravodaje.
Společně jsme probírali, jak toto výročí důstojně oslavit a zvýraznit, aby i za delší čas byla patrná naše
každodenní snaha o posílení hasičského ducha v Radíkově. Jednou z myšlenek bylo pořízení slavnostního praporu. Již na jaře jsme jednali s firmou, která vyrábí prapory pro hasičské sbory, obce a
vládní úřady. Bohužel cenová hladina těchto špičkových výrobků se jevila nad naše síly ( cena praporu začíná na 40.000,- Kč ). Nějaký čas zůstal tento nápad v šuplíku a znovu jsme se k němu vrátili až
nyní v září. Když kdysi dávno dokázali naši předkové investovat vlastní peníze do první hasičské stříkačky, do stavby první zbrojnice, také to jistě i pro ně nebylo málo peněz. Museli si ledacos odepřít a
rozhodnout se, co je a co není pro ně důležité ! V dnešní době blahobytu a spotřeby jsem to přijal jako
výzvu, zda jsme schopni dokázat naši sounáležitost pro hasičskou činnost a sehnat potřebné peníze
na pořízení praporu. A když se mi začali ozývat spoluobčané Radíkova, kteří se o našich úvahách
dozvěděli, že chtějí také přispět a podpořit tuto naši snahu a pokračování tradice, bylo rozhodnuto… „
prohlašuje Petr Bernard – hospodář místního sboru.
Výbor hasičského sboru se na zářijové schůzi dohodl na tom, že v rámci oslav 120 let pořídíme slavnostní prapor. Jednalo by se vůbec o první hasičský prapor v Radíkově. V kronikách a v historických
materiálech jsme žádnou stopu nenašli! Na tento prapor budeme shánět prostředky ze všech možných zdrojů, potřebujeme 40.000,- Kč. Všechny získané prostředky budou využity na pořízení slavnostního praporu, žerdě, stojanu a obalu na šetrné uskladnění tohoto praporu.

Radíkovský informační zpravodaj 5/2011

9

Tímto oslovujeme všechny hasiče, občany Radíkova, chataře a příznivce našeho sboru, pokud
chcete tuto naši aktivitu podpořit a přispět finančním darem (vše bude podloženo Darovací
smlouvou) kontaktujte členy hasičského sboru nebo pište email na sdh-radikov@volny.cz Samozřejmě oslovíme i další organizace a v neposlední řadě budeme investovat i z naší pokladny.
V této chvíli pracujeme na grafické podobě praporu, více informací vám přineseme v dalším čísle
Radíkovského informačního zpravodaje.
 Zdounky 8. – 10. července 2011
Po naší netradiční soutěži jsme dostali neodolatelnou pozvánku k účasti na soutěži u našich pravidelných
návštěvníků, do Zdounek. Po úspěšném víkendu a vyprchání všech omamných látek jsme se v následujícím
týdnu pevně domluvili na sestavě a dále potvrdili naši účast. Odjezd byl naplánován na pátek 8.července odpoledne, kdy jsme se v sestavě Sobotka J., Kováčik J. ml., Hudec L., Hudec T. a Titz M. ml. sešli u požární zbrojnice. Auto bylo velitelem a dalšími pečlivě připraveno jak na útok, tak i na večerní posezení. Nezbývalo než v
klidu dokouřit a vyrazit směr Staropramen, kde jsme velitele vyzvedli. Všichni vyfasovali slaměné klobouky,
staropramen v sexy barvách, balení sodovky na cestu a hurá směr Zdounky. Celá cesta proběhla bez komplikací.
Po příjezdu a obhlídky terénu bylo jasně vidět, že bratři a sestry ze Zdounek jsou na nás hodně dobře připravení.
Plno lidí, nejeden soudek, hodně legrace. Tak jsme se postupně s úsměvy na tvářích soukali ze stanů. Mezitím se
kolem nás začali sjíždět okolní sbory, které mimo techniku, měly co ukazovat i v řadách ženských družstev.
Kromě účasti v soutěži jsme připravili i ukázku s čerpadlem Tohatsu. Všechno vyšlo podle plánu a pod sprchou
14ti proudů pobíhaly děti i rodiče ze širokého okolí. Výstup měl ohromný úspěch a byl odměněn dlouhým potleskem. Tím jsme uzavřeli soutěž a následoval nástup, kde jsme se stlačenou slzou přijali diplom za 14. místo,
ale především za účast! Domů jsme moc nespěchali a tak jsme, jak se říká zůstali do neděle. Co na tom, že jsme
tam zůstali sami s domácími, stálo to za to. Hodnotili jsme dlouho do rána, ne-li do úsvitu. Ráno bylo překvapivě
horší než to minulé, jen naštěstí bez nějakého přehnaného budíku. Po kávě, snídani a ranní rozpravě jsme se
rozloučili, děkovali za perfektní víkend a zážitek bez jakékoliv chyby, za vše poděkovali a odhodlali se
k odjezdu směr náš Radíkov.
 Kobylí 29.7. - 31.7.2011
Tradičně jsme o letošních prázdninách nemohli vynechat návštěvu našich přátel v Kobylí na jižní Moravě.
Jako vždy i letos jsme si zajeli i zasoutěžit v hasičině.
Bylo postaveno družstvo ve složení: Kovačík Jakub, Veverka David, Titz Michal, Hudec Tomáš, Hudec Lukáš,
Foukal Aleš, Morbitzer Karel.
Doprovod zajišťovali a povzbuzovali: Morbitzer Aleš, Rudický Jan, Švestka Jiří, Hudec Pavel, Řezníček Marek
+ Machalec Petr, k tomu dvě mladá děvčata jako fanynky mladších borců.
V samotné soutěži se ale o našem umístění rozhodovalo jinde. Bylo jasné, že vzhledem k soupeřům a naší
výkonnosti budeme končit na chvostu výsledkové listiny, otázkou bylo jen kolikáté místo od konce to bude. Při
obou pokusech naši proudaři s hlavou vzad netrpělivě čekali na vodu a to nikdy nevěstí kvalitní výsledek. Navíc
Aleš Foukal měl evidentní problém trefit terč. Jeho argumentu, že mu zafoukalo z boku, nemohli přítomní uvěřit.
Nakonec to byl standart, který zde předvádíme, 20. místo z 22 účastníků. Nicméně účast se počítá.
Večerní zábava pak byla odměnou všem soutěžícím a doprovodu. Ani nevadilo, že slušně zapršelo. Hrdinou
víkendu byl asi Honza Rudický. Úplně poprvé vyrazil do Kobylí a nutno říct, po celé tři náročné dny nepolevil a
zdatně v plné síle reprezentoval náš sbor.
 Rusovce 2011 (bezvadné to povídání o pobytu v zahraničí ..)
V sobotu 20.srpna se zástupci
Hanáckého okrsku v návaznosti na
loňskou inspekci zástupců SDH Ol.Radíkov v Rusovcích vypravili po
několikaletém odhodlávání do zahraničí a to do spřáteleného Slovenska
na jejich tradiční akci „Soutěž v
požárním sportu s historickou
technikou“ pořádanou v městské
části Bratislava – Rusovce. Patronát
nad touto akcí převzal a nemalou
dotaci poskytl Olomoucký kraj, technickou podporu zajistil Magistrát
města Olomouce, náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová a vedoucí
odboru ochrany Ing. Radek Zapletal.
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Odjezd byl minibusem z Droždína. Městská část Bratislavy - Rusovce byla nazdobená a nachystaná přivítat
všechny zúčastněné sbory. jak místní, tak přespolní i zahraniční svou pověstnou družností a nesmírnou pohostinností. Letošní rok nebyl výjimkou. Starosta místního sboru Viktor Chalás přivítal všechny zúčastněné bez rozdílu vah a věkových kategorií a vyzval velitele k rozlosování pořadí jednotlivých družstev v soutěži. Nás reprezentoval velitel Hanáckého okrsku Petr Spáčil a vytáhl z klobouku číslo 7.
Pak následovalo přivítání starostou této městské části a malé občerstvení s přípitkem a přáním bezproblémovosti tohoto sportovního klání.Velice příjemné. Slavnostní pochod obcí byl jednou, nikoli však jedinou oficialitou přichystanou pro nás vyfešákované bratry. Pořadový nástup v zámecké zahradě, přivítání zastupiteli města,
státní hymna, požehnání celé soutěži místním farářem a rozchod, který byl tomu všemu poslední tečkou, co se
slavnostního úvodu týče. Následovalo dovolené doplnění tekutin a pak už se mohlo začít závodit!
Všem sborům před námi se dařilo a pevně jsme doufali, že tomu bude i po ukončení našeho snažení. Atmosféra
v našem narychlo složeném družstvu houstla a nervozita nahlodávala naše sebevědomí o dovednosti zdárně
provést tento útok. Ještě poslední taktické pokyny a jdeme do toho! “Na štart sa pripraví Hanácko!” znělo od
velitelského stolu.
Všichni jsme pochopili, že jde o nás, nachystali potřebné věci na základně a rychle se přesunuli na startovní
čáru. Dáša Prášilová, jako náš provizorní velitel, podala hlavnímu komisaři hlášení a pak už nám jenom zaznělo
v uších: ”SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO, ..PRIPRAVTE SA,
..POZOR, ...VPRED !”
Vyletěli jsme jako střely,
zaklekli k historické stříkačce a začali po sestrojení
sacího
vedení
usilovně
čerpat. Naši mladí „útočníci”
bravurně roztáhli spojené
hadice a po zdolání několika
překážek čekali na vodu,
která
vzápětí
pulzovitě
vytékala z proudnic. Síly sice
docházely, ale v pumpování
jsme nepolevili a sestřelené
terče nám byly spásnou
odměnou. „Tak ještě pět
vteřin,.. a je po mně” vydechl
„Sámer” a vyčerpaně se sesul
k zemi. Všichni jsme toho
měli „plné kecky”a dosažený
čas 47,35 sekund by nás v tu
chvíli řadil do poloviny průběžného pořadí a nebýt osudné chyby velitele, který nesplnil jednu z podmínek soutěže, nebylo by nám přičteno pět trestných sekund a nemuseli jsme se propadnout na samé dno startovního pole.
Předposlední místo bylo pro nás zklamáním a doufám, že jsme si tímto vybrali „novickou daň” na pár let dopředu. Jinak veliká spokojenost s tímto mančaftem, neboť se podobnými časy běžně prezentujeme na hasičských
závodech s motorovou stříkačkou. Veliká pochvala a klobouk dolů.
První místo si suverénně zasloužili s časem 36,25 sekund bratři z místního DHZ Rusovce, druhou příčku
získali borci z DHZ Čunovo a třetí skončili soutěžící za DHZ Jarovce. Ocenění všech sborů proběhlo na slavnostním nástupu, kde jsme se také dozvěděli, že jsme se jako zahraniční účastníci umístili na pěkném druhém
místě za ženským družstvem z Maďarska.
Po slavnostním ukončení celé soutěže jsme předali organizátorům upomínkové dary a to velký balíček z
Loštic a dva sudy piva Staropramen se slovy, aby měli co pít a čím trochu zasmradit.
Po snídani jsme vzorně uklidili prostranství našeho táboření, zabalili veškeré propriety a vyrazili omrknout
uměle vytvořený kanál Čunovo, chloubu Slovenska. A opravdu se bylo na co koukat!
V areálu, trefně nazvaném „Divoká voda” právě probíhala příprava na Mistrovství světa v kanoistice konaném
6.-11.září tohoto roku. Místní i zahraniční závodníci již pilně nacvičovali v dravé vodě průjezdy jednotlivými
brankami zavěšenými nad těmi nejzáludnějšími místy tratě a všem se to náramně dařilo bez sebemenšího zaváhání. Jako nůž máslem projížděli jeden za druhým zpěněnou vodou a jenom sem tam koukli na břeh, kde je sledovalo nadšené publikum. My taktéž. Dvě hodinky na čerstvém vzduchu nám všem prospělo a tak jsme zvolna
opouštěli krásný areál plni dojmů z tohoto nevšedního sportovního zážitku. Ještě pár fotek u opuštěných kánoí na
závěr a hurá do minibusu. Cestou zpět nás všechny ještě pozval starosta na oběd do místní stylové krčmy. My s
povděkem přijali jeho pozvání, ale jenom s tou podmínkou, že celou útratu budeme platit MY! Po bohatém ob-
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čerstvení nastal čas se rozloučit. Viktor, Ivka s manželem a Peter byli jediní, kteří nás vyprovodili k vozidlu a
slíbili, že příští rok určitě přijedou k nám v širší sestavě, aby mohli postavit do naší soutěže dvě družstva.
Sbohem a zase příště u nás, přátelé (a máme co oplácet…...).
Pro klid v rodině je potřebné podívat se sem tam za hranice všedních dnů,...no ne?
/čp/

 Prázdninové setkání s hasiči a Městskou policií
Pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Evy Machové v součinnosti s odborem ochrany pod vedením Ing.
Zapletala 30. srpna 2011 v době od 14.00 – 18.00 hod. se uskutečnilo na Horním náměstí setkání 8 jednotek
dobrovolných hasičů MmOl, dívčího hasičského družstva z Droždína a Městské policie Olomouc s veřejností,
ale především s dětmi.
Na programu byla ukázka techniky, ukázka požárního útoku, atrakce nejen pro děti, pěnová koupel, soutěže pro
děti o sladké ceny, ukázka techniky Městské policie, laserová střelnice pro děti, skákací hrad.
Moderování celé akce stejně jako v Radíkově na „Netradiční hasičské soutěži“ zabezpečil Petr Spáčil JSDH
Droždín.
Ukázky se taktéž účastnily členové za SDH Olomouc - Radíkov bratři: velitel ZJ Prudký Čestmír, strojník Lisa
Miloslav, Řezníček Tomáš, Titz Michal a bratři Lukáš a Tomáš Hudcovi.
Družstvo Radíkova skončilo s časem 49,95 vteřin na předposledním místě.
Hasiči děkují všem, co pomohli a přiložili ruku k dílu při akci Ahoj prázdniny !!
Co ještě máme před sebou….
 sobota 8.10. - 9:00 hod. - Podzimní sběr starého železa
 neděle 9.10. - 15:00 hod. - oblíbená „D R A K I Á D A“ pro děti i dospělé (v roce 2010 účast cca 70 lidí)
 sobota 3.12. - předběžný termín Mikulášské besídky
 sobota 17.12. - 9:00 hod. - vrchol letošního roku Výroční valná hromada 2011 aneb „co jste hasiči , letos
dělali ? “. POZOR! obědem to u nás teprve začíná……………..

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/pb, čp, mt, km,upravil zv/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.
vás zve k nákupům
Léto skončilo, zatím slunečný podzim drží na chatách a
chalupách jejich majitele. S blížícím se zimním obdobím
bude asi zákazníků ubývat. Přesto úroveň zásobování
naší prodejny nepoklesne. Místní prodejna je stále
dostatečně zásobena. Zastavte se i vy a nakupte v naší
prodejně HRUŠKA. K dispozici jsou i reklamní letáky, se kterými se před nákupem můžete v klidu
domova seznámit.
Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově.
/zv/
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