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

20 d ru ž st ev , z aj ím av é so u b oj e n a v o d ě i n a
so u ši , sp o ko j en í d iv á ci i p o ř ad a t e lé .

HASIČSKÉ LÉTO 2013
V RADÍKOVĚ
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
22.5.2013 - 83. RMO
-veřejná zakázka –
Dodávka osvětlení a
mobiliáře II Dolní
náměstí
28.5.2013 – 84. RMO
-majetkoprávní
záležitosti
-petice – Výstavba
bytového domu na ul.
Dlouhá
-prodej domů
-rozpočtové změny 2013
-OZV – o cenové mapě
PZ Šlechtitelů
-Integrace dopravce AUTA-BUSY STUDENÝ
-Petice – pojízdný stánek
-předzahrádky
-návrh dodatků „Zřizovacích listin příspěvkových organizací města“
-fort Tafelberg (projektová žádost „Zpřístupnění podzemních chodeb fortu…“)
-on-line přenosy ze ZMO
11.6.2013 – 85. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka (Průkazy energetické náročnosti budov)
-rozpočtové změny 2013
-revitalizace sídliště Povel – RC3
-ZŠ Mozartova – hřiště
-Asociace měst pro cyklisty
-audit provozu služebních vozidel u odborů
MMOl
-organizační záležitosti u MMOl (odbor správy
a agendy řidičů)
-Tovární - Rolsberská, křižovatka
-Olomoucký hrad
18.6.2013 – 86. RMO
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře ve
funkci valné hromady u subjektů spravovaných
městem
19.6.2013 – 87. RMO
-stanovení termínu a návrh programu 21. ZMO
25.6.2013 – 88. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-petice „Ne stavbě Úřadu práce Olomouc
v lokalitě Tabulový vrch Olomouc“
-územní plán, semináře
-letiště, kanalizace
-Šantova ulice, hráz
-kolejová spojka zastávky Trnkova
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-předzahrádky
-výsledky periodického hodnocení ředitelů škol
-pojmenování ulice MČ Nemilany
-Klub seniorů Lazce, založení
-Technologický park Olomouc – Hněvotín
-projektová dokumentace na obnovu rozária
28.6.2013 – 89. RMO
-smlouva se společností NAMIRO s.r.o. (nová
budova magistrátu)
-veřejná zakázka „Nákup elektrické energie
2014 (zadání)
- rozpočtové změny 2013
19.6.2013 – 20. ZMO
-majetkoprávní záležitosti (prodej části parcely
2
č.745 - ostatní plocha o výměře 22 m , kú. Radíkov u Olomouce dle důvodové zprávy, prodej
části parcely č. 233/1 ostatní plochy o výměře
2
87 m , v kú. Radíkov u Olomouce)
-smlouvy se společností NAMIRO s.r.o.
-OZV o cenové mapě
-Asociace měst pro cyklisty
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.
/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Květen 2013 (20.5.)
-kontrola
plnění
úkolů
z jednání KMČ 04/2013
-došlá a odeslaná pošta
-úklid krajnic na místní
komunikaci Sv. Kopeček –
Radíkov
-realizace herních prvků na dětském minihřišti
u zvonice
-urgence reklamací na opravy vozovky ul. Na
Pevnůstce, Malinovského u odboru investic
-jednání s majetkoprávním odborem ve věci
pronájmu/odkoupení části parcely města, přístup k chatám na ul. Přehradní
-objednání zrcadla na ul. Na Pevnůstce
-odsouhlasení změn rozpočtu KMČ na rok
2013 při dodržení limitu
-analýza stavu rozkopávek a kvality zapravení
povrchu, uplatnění vad u TSMO a.s.
-mapování stavu povrchu komunikace Sv. Kopeček – Radíkov, drobnější vady se neřeší,
2

dochází k rozpadu povrchu vozovky
Červen 2013 (17.6.)
-připomínky občana k problematice údržby
komunikací, vodoteče apod. – viz zápis KMČ
-jednání o neplnění termínu opravných prací
na místních komunikacích s p. Zívalou
-příprava hasičské soutěže
-schůzka zástupců MČ Lošov, Droždín, Sv.
Kopeček a Radíkov s Policií ČR a Městskou
policií k místním problémům
-projednání stanoviska KMČ k pronájmu
/prodeji části parcely č. 284 ul. Přehradní
-oprava místní zvonice

20. srpna
16. září
21. října
18. listopadu
16. prosince

19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.

Poznámka: Termín může být operativně
změněn z důvodu zaneprázdnění členů v
daném termínu. Jednání je v úvodní části
veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve
vývěsní skříňce naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomouc.eu/radikov
Plán jednání KMČ v roce 2013
/zv/

15. července

19,00 hod.

VE DNECH 20. - 21. ČERVENCE 2013 DOJDE K RADIKÁLNÍMU OMEZENÍ MHD
I MOŽNOSTI POHYBU SOUKROMÝCH VOZIDEL SMĚR OLOMOUC
V těchto dnech se uskuteční v našem blízkém okolí (lokalita Sv. Kopeček, Lošov, Droždín, Velká
Bystřice, Bukovany) závody Mistrovství Evropy v silniční cyklistice do 23 let. V sobotu 20.7.2013 bude
okruh v okolí Svatého Kopečka uzavřen v době od 9,30 hod. do 19,00 hod., v neděli 21.7.2013
od 10,00 hod do 18,00 hod. V návaznosti na tuto skutečnost bude časově omezena a zastavena
MHD. Sledujte aktuální informace o spojích MHD na zastávkách.
K zprůjezdnění komunikací na krátkou dobu dojde i mezi jednotlivými závody v sobotu od 13:00
– 13:30 hod., v neděli od 14:30 – 15:00 hod.
Naše KMČ požádala dopisem dne 22.6.2013 Magistrát o zajištění povolení od Lesů ČR s.p. na
průjezd občanů soukromými vozidly po lesních komunikacích TV – vysílač směr Posluchov – Hlubočky, Mariánské údolí a nebo směr Sv. Kopeček ZOO a dále směr Samotišky do Olomouce. Pokud toto
povolení bude vyřízeno, dáme je do vývěsek, na vyžádání zašleme kopii elektronicky a budeme informovat Městskou policii i obecní policii v Hlubočkách.
Pořadatelé děkují za pochopení.
/zv/

NOHEJBALOVÝ TURNAJ DOPROVÁZELO V ZÁVĚRU NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ
V pátek 31.5.2013 v předvečer letošního 17. ročníku nohejbalového turnaje jsme se sešli v naší
hasičárně nejen za účelem příprav na nadcházející turnaj a víkend jako takový, ale i za účelem oslavy
významného životního jubilea
bratra Jirky Švestky. Narozeniny
měl sice Jirka již v únoru, ale nyní
se přece jen lépe griluje a posedí
s přáteli pod širým nebem. Jirka
nám přichystal bohaté občerstvení, zejména třinácti stupňové pivo
Litovel bylo hodně osvěžující……
Oslavenci byly předány dary a
též přijal mnoho gratulací.
Samotného turnaje se letos
zúčastnilo 13 družstev. Škoda
jen, že chybělo družstvo z Opavy,
dlouhodobý účastník a dvojnásobný vítěz, snad příště. Na
turnaji
byla
vidět
spousta
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zajímavých sportovních momentů, hráči i diváci si přišli na své. Určitou raritou byl například zápas Vev
Řez – Red Bull, který skončil málo vídaným výsledkem 15:0. Takovýto rozdíl asi turnaj za dobu své
existence nepamatuje. Tým Red Bullu nicméně prodal své dlouhodobé zkušenosti, i přes tuto drtivou
porážku nakonec dokázal postoupit do čtvrtfinále. Turnaj se nakonec odehrál celý, i když prognózy
počasí na hrací den byly velmi špatné. Nakonec nám počasí přálo, za mírného deště se odehrála až
semifinálová utkání a skutečný déšť si „užili“ až borci v samotném finále, díky dešti letos zkrácené na
jeden finálový set. V něm nakonec projevili pevnější nervy a cit pro hru v dešti hráči Věrovan (Bocan
Martin), kteří přehráli několikanásobné vítěze turnaje. Tým „Moráci“ ve složení Morbitzer K., Morbitzer
A. a Hudec T. získali 2. místo. Putovní pohár tedy skončil na rok ve Věrovanech. Třetí místo získali
hráči týmu „Kopeček II“, kteří dokázali přehrát družstvo Holice.
Prvním čtyřem družstvům byly slavnostně předány diplomy, ceny a pohár. Opět nám na ceny přispěla
firma AHOLD, které tímto děkujeme. Bohužel po vyhlášení vítězů turnaje nám počasí nepřálo, neustále pršelo a tak zaplněné ochozy a lavice u hřiště s přibývající vodou prořídly. Je to škoda, akce se
slibně rozjížděla, hudebně moderovat večer byl připraven DJ Miloš Lisa, nicméně areál není zastřešen
a bylo třeba akci večerní diskotéky odvolat. Pro skalní příznivce sboru se nakonec večerní posezení
uskutečnilo v místní hasičárně, kam byl přenesen výčep, lavice a ostatní vybavení a cca až 40 účastníků mohlo „debatovat a hodnotit“ odehraný turnaj až do pozdních nočních hodin.
V neděli se pak konala takzvaná „dopíjená“, kdy jsme již za hezkého počasí skáceli májku, dogrilovali
výborné makrely, dopíjeli alkoholické a nealkoholické nápoje a uklízeli areál. I přes částečnou nepřízeň počasí se akce vydařila a děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu.
Podrobnější výsledky zápasů celého turnaje najdete na stránkách www.sdh-radikov.estranky.cz
/km/

7.ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU SE TĚŠIL
ZÁJMU DIVÁKŮ I HASIČSKÝCH DRUŽSTEV. MUŽŮM Z HLUBOČEK SE DAŘILO.
I když se letos startovní listina plnila pomalu, přesto se nakonec do uzávěrky soutěže přihlásilo
26 týmů mužů a žen. Tak jak to bývá, nakonec na start nastoupilo celkem 20 týmů a to 14 družstev
mužů a 6 družstev žen.
Očekávané družstvo z maďarského
Mosonszolnoku,
které mělo přijet s kamarády
z Bratislavy – Tisovců, z důvodů hrozících povodní na
Dunaji nepřijelo. A tak na
stavědle tentokráte vlajku
Slovenské republiky a České
republiky doplnila na místě
určeném pro vlajku Maďarska jen vlajka MČ Rusovce.
Pro organizátory situace
spojená s přípravou soutěže
docela napjatá, neboť se
čekalo i na možné nasazení
jednotek SDH z Moravy na
záchranné
práce
při
povodních
v Čechách.
Nakonec tato „pohotovost“
nasazení padla a příprava se
na poslední chvíli rozjela do
fáze realizace. Deštivé počasí, které vládlo i v Radíkově, komplikovalo spolupráci se ZD Unčovice,
které jako každoročně nám vychází vstříc se sečením polí směrem ke Křížkovu doubku. Rozhodlo
úterý a také počasí se postupně začalo lepšit tak, že vlastní dny soutěží spojené s nutnou aklimatizací na místě v Radíkově (pátek – neděle) se obešly bez deště a ještě nás podpořilo příjemné sluníčko.
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Boje na vodní hladině i na souši
s požárními hadicemi byly jako vždy
zajímavé a přinesly nejednu kuriózní
momentku. Po ukončení prvního
kola byla pro soutěžící přestávka a
té využili naši Mladí hasiči spolu se
svými vedoucími a skupinou dalších
dobrovolníků
k předvedení
své
ukázky z disciplín branného závodu.
Za hezké výkony naše děti sklidily
zasloužený potlesk. Jako vždy měly
děti veliký zájem o svezení na
lodičkách i na raftu.
I
letošní
soutěž
byla
organizována s maximální podporou
Statutárního města Olomouc a pod
patronátem
paní
náměstkyně
primátora Mgr. Evy Machové, která
s hasiči strávila téměř celý den. Dále byla na soutěži přítomná starostka hasičů okresu Olomouc pí.
Vlastimila Švubová, která přivezla družstvo žen z Medlova a vedoucí odboru ochrany magistrátu Ing.
Jan Langr. Vlastní soutěži předcházelo podvečerní posezení s hasičskými družstvy při country hudbě
na hřišti za prodejnou, sobotní ranní exkurze do ZOO. Po vlastní soutěži proběhla na hřišti zábava
s kapelou, která končila po půlnoci. Mnozí účastníci zde v Radíkově přespali a to jak na hřišti, tak i ve
stanech na loukách u vodárenské nádrže. Ti „věrní“ odjížděli domů až kolem nedělního poledne.
Výsledková listina - Netradiční požární útok Olomouc – Radíkov 2013 - 7. ročník (15.6.2013)

Muži
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Hlubočky „B“ /OL/
Hlubočky „A“/OL/
Chválkovice /OL/
Radíkov /OL/
Ostrata /ZL/
Kožušany /OL/
Želechovice-Paseky /ZL/
Droždín /OL/
Holice /OL/
Lošov „A“ /OL/
Lošov „B“ /OL/
Zdounky /KM/
Šilheřovice /OP/
Bratislava-Rusovce /SK/

1.pokus
63,08
65,98
68,16
69,06
69,99
91,67
74,08
88,82
82,91
78,57
NP
NP
85,47
93,13

2.pokus
62,58
NP
79,41
79,36
71,55
72,27
78,42
74,78
75,92
NP
79,46
80,94
99,31
87,51

Započtený čas
62,58
65,98
68,16
69,06
69,99
72,27
74,08
74,78
75,92
78,57
79,46
80,94
85,47
87,51

Družstvo
Droždín /OL/
Velký Týnec /OL/
Holice /OL/
Kožušany /OL/
Medlov /OL/
Zdounky /KM/

88,08
111,89
99,18
NP
96,17
99,12

75,84
77,84
84,45
87,38
88,22
90,60

Započtený čas
75,84
77,84
84,45
87,38
88,22
90,60

Ženy
1
2
3
4
5
6

Dík patří všem, kteří se na náročné soutěži podíleli, a to jak všem členům místního SDH tak i
těm, kteří každoročně pomáhají zajišťovat potřebné záležitosti, poskytnou i svůj pozemek a akci věnují
spoustu svého volného času. Pohodovou atmosféru dotvářela i divácká kulisa a kvalitní občerstvení.
/zv/
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PO TÉMĚŘ 20 - TI LETECH SE PROVEDLA OPRAVA MÍSTNÍ ZVONICE
Již v roce 2012 rozhodla KMČ o nutném provedení
opravy místní zvonice církve římskokatolické. Bylo zjištěno,
že dochází ke značnému navlhání zdiva od základů. Proto
se v loňském roce
provedlo odkopání základů kolem
zvonice z vnější strany, ke zdivu byla přiložena nopková fólie
a odvětrávací trubka, vše zasypáno hrubým makadamem a
položeny zpět dlaždice. Odvětrání bylo vyvedeno na fasádu.
Dále pro lepší přirozené provětrávání vnitřního prostoru byly
zřízeny další průvětrníky, byly oklepány zavlhlé vnitřní omítky
do výše 1 m. Práce byly hrazeny z prostředků KMČ. KMČ
požádal na rok 2013 majetkoprávní odbor o poskytnutí
dalších finančních prostředků na dokončení opravných prací.
Z těchto prostředků byla provedena sanační vnitřní omítka,
dlažba, renovace vstupních dveří a vyspravení a nátěr
fasády zvonice. Před dokončením omítek byla
ještě
připravena chránička pro elektrickou přípojku pro případ
realizace elektrického zvonění. Bylo ještě třeba na závěr
provést výměnu plastových mřížek, které byly vandaly
poškozeny. Dále se ještě realizoval průvětrník ve vstupních
dveřích. Věříme, že společně ochráníme památku místního
významu před vandalismem.
/zv/

POČASÍ
Květen 2013
Průměrná teplota byla 13,8 °C. Nejnižší teplota
byla 26.5. ráno 4,1 °C . Maximální teplota 28,8
°C byla 9.5. Napršelo nám 97 mm. Nejvíc
srážek za den bylo 12.5. a to 16,4 mm.
Jasných dnů bylo11 a zatažených 20.
Extrémní teploty: 2.5.1935 - 1,2 °C, 29.3.2005
+ 32,8 °C. Sluníčko na začátku května
vycházelo 5:36 hod. a zapadalo 20:19 hod.,
na konci vycházelo 4:58 hod.a zapadalo 20:58
hod.
Červen 2013
Průměrná teplota byla 17,4 °C. Nejnižší teplota
byla 27.6. ráno 7,9 °C. Maximální teplota 34,7
°C byla 18.6. Napršelo nám 139 mm. Nejvíc srážek za den bylo 2.6. a to 23,8 mm. Jasných dnů bylo
16, zatažených 14. Od 2.6. se v Čechách začaly zvedat hladiny řek, zejména Vltavy a následovaly
povodně, které doznívaly až kolem 8.6. Potom ještě přišlo několik přívalových povodní. Extrémní
počasí pokračovalo vlnou veder, která nás zasáhla od 13. do 21.6.
Extrémní teploty: maximální 31,9 °C 1.6.1927, 33,2 °C 7.6.1998 a 35,7 °C 30.6.1950. Minimální 3,7 °C
5.6.1918. Sluníčko na začátku června vycházelo 4:56 hod. a zapadalo 21:01 hod., na konci vycházelo
4:55 hod. a zapadalo 21:13 hod.
(pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie Univerzity Palackého
Olomouc)

/jb/
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Víte, že . . . .
…… v sobotu 29.6.2013 po 22. hodině se Ra-

díkov ponořil do tmy. Pohaslo veřejné osvětlení
z důvodu nárazu nepozorného (opilého) řidiče
osobního vozidla, který nevybral zatáčku na
ulici Malinovského směr ulice Na Pevnůstce a
narazil do sloupu veřejného osvětlení u zvonice. Došlo k poškození majetku města a hned
v neděli řešila KMČ s pohotovostí TSMO a.s.
provedení nejnutnější úpravy na poškozené
patici sloupu tak, aby další noc byl Radíkov
opět osvětlen. Během 26. týdne byla provedena
oprava a sloup uveden do původního stavu.
KMČ tímto děkuje za operativní opravu TSMO
a.s. Z tohoto důvodu je pravděpodobně mimo
provoz i místní rozhlas na ulici Zedníkova.
Opravu již KMČ cestou magistrátu objednala…….
…….místní menší děti se pouštějí do riskantních her v místě vyústění Lošovského potoka
ze zatrubnění a to tím, že lezou do kanalizačního systému a pohybují se po římse propustku
vně zábradlí. Hrozí pád z výšky 4 -5 m. Bohužel
k úrazu už došlo. Žádáme rodiče, aby své děti
poučili a pohyb v tomto prostoru jim zakázali,
případně si je kontrolovali. ……
……..KMČ vyvolala jednání s odborem dopravy
a TSMO a.s. s cílem věnovat pozornost i drobným závadám na kvalitě místních komunikací a
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komunikaci Sv. Kopeček - Radíkov (praskliny,
drobné výtluky, nekvalitně zapravené rozkopávky apod.), které se preventivně neřeší. Cílem je realizovat včas drobné opravy za menší
náklady, než rozsáhlé opravy nabývající charakter investic jdoucí do milionových částek….
……… po vyčištění přílivového objektu u vodárenské nádrže se objevil drobný průsak vody.
Majetkoprávní odbor, který spravuje vodárenskou nádrž zadal specialistovi na vodní díla
sledování stavebně technického stavu. Současně KMČ požádala majetkoprávní odbor o
posouzení stavu břehů, které se stále více trhají
a riziko dle našeho názoru je především u místní komunikace ul. Přehradní, kde jsou v tělese
komunikace vloženy inženýrské sítě (voda,
plyn, kanalizace)……
………v 28. týdnu nastoupila na zadané opravné práce firma, kterou vybral magistrát. Práce

jsou hrazeny z prostředků uvolněných z rozpočtu města na rok 2013 pro odbor dopravy
s cílem zkvalitnit stav komunikací, chodníků
apod…….
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová,
Jiří Šefl, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava
Chodilová, Věra Bernardová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek.
Srpen: Věra Pospíšilová, Helena Rozsárová, Věra Slatinská, Ludmila
Podlasová, Jan Zvěřina Ing., Vojtěch Šubrt, Slavomír Slatinský, Miluše
Změlíková, Anna Hynková.
Září: Marie Typnerová, Pavel Procházka, Pavel Odstrčil Ing., Marie
Langerová, Marie Melcerová, Jan Stojaspal Ing., Jaroslav Bernard, Ludmila
Šubrtová, Magdaléna Stratilová.
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 seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.

Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, občané Radíkova, přátelé a kamarádi se rozloučili s panem Mgr.
Petrem Homolákem.
/zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města
Olomouce upravuje svůj provozní režim takto:
Úředním dnem je vždy středa
odpoledne 13:00 – 17:00 hod. Během období
prázdnin bude čerpána dovolená. Sledujte
vývěsky.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
Provádí se ověřování listin.
1) Internetové pracoviště – Náprstkova 1,
Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze: St 13:00 – 17:00 hod.

2) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
má během měsíce července 2013 zavřeno. Půjčování bude zahájeno dnem 7.srpna 2013.

3) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně, BIOODPAD
– PÁTEK v liché týdny v určeném období. Pravidelný 14-ti denní svoz započal dnem 15.3.2013.

4) S příchodem teplého počasí se výrazně zvýšil provoz na komunikacích v Radíkově. Dodržujte dopravní předpisy a zásady bezpečnosti silničního provozu, zejména povolenou rychlost a parkování.
Jedná se zejména o ulici Malinovského, kde je zákaz parkování. Využívejte v maximální míře svoje
pozemky, mnohdy stačí otevřít bránu.
5) Upozorňujeme naše pejskaře, že platí vyhláška o zákazu volného pohybu psů. Zkontrolujte si
také své ploty, aby vaši miláčci neutíkali. A nezapomínejte sbírat po pejscích psí exkrementy.
Platí to i v zóně volného pohybu psů u vodárenské nádrže. Do těchto prostor se specielní koše
neosazují.
Radíkovský informační zpravodaj 4/2013
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/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Po letošním divném průběhu jara, jsme vpluli do léta s očekáváním
spousty hezkých pohodových dnů. V červenci máme řádnou dovolenou, a
tak se ohlédneme za tím, co už máme za sebou. Koncem května jsme byli
na hezké besedě v Klubu seniorů v Olomouci - Hodolanech, kde
hostovala spisovatelka a příjemná paní Jaroslava Pechová. Píše a vydává
užitečné knížky, především Hrníčkové kuchařky.
Magistrát města nám také zařídil pěkný nedaleký kratší výlet na
„Makču - Pikču“, což je upravená bývalá skládka Paseky u Šternberka. Tato bývalá skládka byla rekultivována a z finančních prostředků
operačních programů EU je z ní
dnes
překrásné
arboretum
s krásným koutem přírody. Pak
jsme se přemístili do Jiříkova a
následovala prohlídka vyřezávaných soch u pana Halouzky.
Tam, když člověk přijde s odstupem let, může sledovat, jak se
sbírka tohoto řezbáře postupně
rozšiřuje. Je zde také pěkná
obora s daňky, kterým se tam
daří. V červnu jsme absolvovali
spolu s MSK pěkný výlet do
Prahy na prohlídku sakrálních
staveb a na návštěvu výstavy
plakátů Alfonse Muchy, které jsou
ve vlastnictví tenisty Ivana Lendla. Všude jako vždy v Praze bylo
hodně lidí a nad cenami zboží
v luxusních
buticích
jsme
nevěřícně kroutili hlavou. Když
za šátek z hedvábí máte podle
velikosti dát cenu, která se
vymyká možnostem běžných lidí,
tak se člověk „pobaví“. Je to
záležitost jen pro skupinu lidí, kteří žijí trochu v jiném světě financí a pro cizince.
Koncem června jsme byli na estrádě olomouckých divadelních umělců, kde jsme zavzpomínali na
léta minulá. Uváděli se písničky a kuplety z doby 1. republiky a ze Semaforu.
Polovinu roku máme za sebou před sebou, klubové prázdniny a tak budeme relaxovat a pak spřádat další plány na pěkné žití v našem klubu a ten čas zas bude víc a víc utíkat každému.

Hezké léto všem přeje vedení Klubu seniorů v Olomouci – Radíkově !
/fp/

Městská policie je tu pro vás:
Rady městské policie pro bezpečné prázdninové období
Období prázdnin s sebou přináší kromě příjemných prázdninových zážitků i
různá nebezpečí. Například volný čas dětí je nejen přímo úměrný se statisticky
zvýšenými počty úrazů, ale i se zvýšenou tzv. drobnou pouliční kriminalitou.
V této souvislosti je opět třeba upozornit rodiče, že za jednání svých dětí
odpovídají právě oni, či jiný dospělý, do jehož péče je dítě svěřeno.

Radíkovský informační zpravodaj 4/2013
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Zde platí obecná doporučení:
1. Rodiče, zajistěte pokud možno svému dítěti na prázdniny celodenní organizované aktivity. Přílišná
volnost dává dětem nepředstavitelné možnosti k realizaci svých „nápadů“. Předejdete tak jejich začlenění do rizikových dětských gangů vznikajících o prázdninách. V ostatních případech je velmi důležitá vzájemná důvěra. Rodiče by měli vědět, jak a kde jejich děti tráví svůj volný čas a v čí společnosti. To samé by měly vědět i děti o svých rodičích.
2. Rodiče, poučte své děti o zásadách bezpečného chování. Podceněné nebezpečí má každoročně za
následek mnoho zbytečných úrazů.
Následující rady platí nejen pro vaše děti a dospívající mládež:
a. Vybírejte si společnost, se kterou trávíte své volné chvíle, protože chování skupiny ovlivní i chování jednotlivce.
b. Vyvarujte se experimentům s drogami a alkoholem a poučte se ze špatných zkušeností
druhých.
c. Nenoste s sebou zbytečně velký obnos peněz. Omezíte tak riziko svého přepadení.
d. Nepřeceňujte zbytečně své síly a vždy zhodnoťte míru rizika.
e. Při jízdě na kole používejte vždy přilbu i další ochranné pomůcky. Reflexní prvky na kole
či oblečení vám rovněž pomohou ochránit vaše zdraví či dokonce i život.
f. Než půjdete do přírody, myslete např. i na plně nabitou baterii svého mobilního telefonu,
protože v případě nutnosti vybitá baterie neumožní lokalizaci vaší polohy.
g. Je třeba si uvědomit, že v lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Mgr. Magda Václavíková
tiskový 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

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (Mladí hasiči uspořádali místní Branný běh, dospělci uspořádali nohejbalový turnaj, již 7. ročník netradiční hasičské soutěže,
pomáhali jsme našim Mladým hasičům, byli na oslavách okolních SDH Hanáckého okrsku a nyní vyrazili také na své rodinné dovolené)

• Dne 18. května pořádali
Mladí hasiči Branný běh
dětí a rodičů. Účastnilo se
14 dvoučlenných hlídek z
řad Mladých hasičů a 7
nesoutěžních hlídek. Trasa vedla náročným terénem a po trati plnily
hlídky 5 disciplín s hasičskou tématikou. Všichni
zúčastnění zvládli namáhavý závod statečně a
výkony všech byly velmi
vyrovnané, o umístění
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rozhodovaly mnohdy trestné body. Na prvním místě se umístil Ondrášek Langer s tatínkem s časem 23:38 min., na druhém místě se umístila Markétka Večeřová s tatínkem s časem 24:44 min.
na třetím místě se umístila Pavlínka Jílková s maminkou s časem 25:16 min.
Vítězové dostali věcné ceny a všechny děti sladkou odměnu. Celkem se akce zúčastnilo přibližně 50 dětí a dospělých.
• 18.května 2013 …..oslavy 120 let SDH Chválkovice

•
•
•
•
•
•
•

Ohlédnutí p. K. Morbitzera za 7. ročníkem netradiční hasičské soutěže…
O víkendu 15.-16.června
opět ožil celý Radíkov.
Sjelo se na 20 hasičských týmů na již 7. ročník naší netradiční soutěže. Přijeli jak staří
známí, tak i nové týmy.
Potěšila nás také účast
ženských týmů, kterých
bylo celkem 6. Bohužel
nedorazilo
avízované
družstvo z Maďarska a
tak jediným zahraničním
účastníkem bylo opět
HZS Rusovce. Počasí
vyšlo tradičně báječné a
tak to přitáhlo i spoustu
jak radíkovských tak i
kolemjdoucích diváků.
V přestávce jsme dali
prostor opět našim Mladým hasičům, kteří si
tentokrát
připravili
ukázku disciplín z branného závodu. Na slavnostním nástupu předala ceny vítězům Mgr.
Eva Machová, Ing. Jan
Langer, Vlastimila Švubová (starostka okresu
Olomouc) a zástupci
domácího sboru. I když
domácí borci tentokrát
nevyhráli akce se vydařila a to i díky podpoře
firmy ZHT Group, která
je od prvního ročníku
naším partnerem. Za
organizátory
chceme
poděkovat všem, kteří
se na organizaci akce
podíleli a podpořili ji
svou návštěvou, Komisi městské části, všem spoluobčanům za toleranci následné „hasičské noci“ a také hostům za návštěvu a podporu této krásné akce.
30.6 výlet Mladých hasičů s rodiči do Hluboček – informace příště
soutěž Kobylí ........
6.července 2013 ….. oslavy 120 let SDH Lošov
28.-29.července 2013 Pohár starosty SDH v Kobylí
Srpen
ŽENATÍ : SVOBODNÍ – fotbálek o sud piva
8. -11. srpna 2013
Cvičení na raftu – sjíždění Váhu ( Slovensko )
24. srpna 2013
Historická soutěž RUSOVCE ( SK )

•

31. srpna 2013

•

oslavy 120 let SDH Droždín
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•

1. září 2013

•

Informace pro rodiče Mladých hasičů . Přes prázdniny se schůzky Mladých hasičů nekonají.
První schůzka bude ve čtvrtek 29.8.2013, v 17, 00 hodin. Schůzka bude do 19,00 hodin. V sobotu 31.8.2013 se zúčastníme soutěže Olomoucký drak. Přejeme všem pěkné prázdniny a

AHOJ PRÁZDNINY - soutěžní odpoledne

spoustu hezkých zážitků

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/kl, web stránky,upravil zv/

Sport
Tým šipkařů – Stříkačka Radíkov
Šipkařská tečka za sezonou 2012/2013…
Máme za sebou úspěšný rok…ale všechno popořádku. Dne 25. května jsme
pořádali první ročník turnaje „O pohár Radíkova“, který se dočkal velké odezvy
z řad šipkařů. Turnaje se zúčastnilo 25 mužů a 5 žen. V mužském turnaji se nejlépe z našich umístil Filip
Hudec na krásném 6.místě, v ženách si první místo odnesla Eva Sobotková. Následoval losovaný turnaj
dvojic, kde se nejlépe umístil Pavel Hudec, kterému los do dvojice přiřadil druhého nejlepšího muže
turnaje Otakara Sekaninu. Chtěla
bych všem moc poděkovat za pomoc
při turnaji, KMČ Radíkov za finanční
podporu, bez které by se nám jen
těžko podařil tak kvalitní turnaj, a také
všem, kteří se podíleli na jeho
přípravách. Příští rok se budu opět
těšit, tentokrát na 2. ročník tohoto
turnaje.
Dne 16.6. jsme v brzkých ranních
hodinách vyrazili do Valdic u Jičína na
Mistrovství České republiky družstev.
Nás, co nejsme zvyklí vstávat tak
brzy, kolegové ihned probrali svou
dobrou náladou, která nás neopustila
ani po příjezdu do Valdic. Po prezenci
nás
II. Vícemistr České republiky družstev kategorie „D“ – Stříkačka Radíkov

čekala menší pauza, kterou nás hráč
a řidič v jednom Honzík Rudický využil
k dohnání spánkového deficitu a my
ostatní nás k posilnění a obrnění
nervů. V 10 hodin bylo rozhodnuto o
základních skupinách. Po první těžké
prohře ve skupině nám došlo, že se tu
sešli opravdu ti nejlepší z nejlepších
z celé republiky. Zabojovali jsme a
postoupili
z druhého
místa
do
následného Play off. Prvními našimi
soupeři byli Doxi Mariánské Lázně a
jak jsme se později dozvěděli i adepti
na vítězství. No co, poslali jsme je
domů.
Vítěz 3.B ligy ročník 2012/2013
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Zvítězili jsme hladce 5:0. Další soupeř Havana Karlovy Vary. Dozvěděli jsme se, že pokud zvítězíme,
jsme na bedně. Posledním zavřeným doublem bylo jasné, že si domů odvezeme titul, otázkou jen bylo
jaký. K naší smůle byli Aligators Koclířov silnými soupeři a bohužel těmi šťastnějšími. Na nás
tedy „zůstal“ titul II. Vicemistr České republiky družstev, kategorie D. Všem, kteří bojovali až do
poslední chvíle, jmenovitě: Jaromír Dostál, Eva Sobotková, Jan Rudický, Michal Škůrek, Lukáš
Hudec a Filip Hudec. Kluci, dosáhli jsme na metu „téměř“ nejvyšší, patří vám za to obrovský dík. Jako
tým se dokážeme vždy podpořit, což je naší obrovskou výhodou, jsme skvělá parta a doufám, že to
nebylo ani zdaleka naše nejlepší umístění na MČR. Díky také patří všem z Radíkova, kteří nás
telefonicky a SMS zprávami podporovali celou neděli a fandili nám na dálku.
Dne 23.6.2013 jsme si slavnostně celý tým přebrali pohár za 1. místo ve třetí lize za uplynulou sezonu.
Nyní nás čekají „šipkařské“ prázdniny. Pro některé z nás je myšlenka týdne bez šipek nemožná, takže
jezdíme alespoň na turnaje v okolí a sbíráme síly do nové sezony, tentokrát poprvé v druhé lize.
Vše ostatní na http://www.strikackaradikov.wbs.cz
/es/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve
k nákupům
Léto jako na houpačce (sluníčko střídá déšť), Radíkov se
naplnil chataři a chalupáři, místní RS Chata Pod Věží je také
v plném provozu. Je čas odpočívat, ale i udržovat zahrady a
nemovitosti. A jelikož k těmto činnostem je třeba dodávat
energii zveme vás k nákupu všeho co potřebuje do naší
prodejny. Neztrácejte čas dojížděním do města. I čas jsou peníze a zjistíte že i u nás se vyplatí nakupovat. Místní prodejna má dostatek zboží pro dobrou snídani, chutný oběd i nějaké ty delikatesy a dobré
nápoje k podvečernímu posezení. Sortiment zboží nabízí také letáky, které jsou v prodejně a nebo je
dostanete do svých schránek. Pamatujte, že i ekonomičnost provozu prodejny rozhoduje o její budoucnosti a podpořte ji i vy svým nákupem zde v Radíkově. Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška
v Olomouci – Radíkově.
/zv/

FOTOGALERIE Z HASIČSKÉ SOUTĚŽE 2013
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Příjemnou dovolenou a dětem hezké prázdniny
přeje KMČ č.21 Olomouc – Radíkov
RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy v městské
části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 220 ks. Redakční rada: Ing. Jan Bednář, Ing. Jan Zvěřina.
Foto: Doseděl Josef, Bednář, Zvěřina, web SDH Ol. – Radíkov.
Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc - Radíkov.
Zpravodaj je i na http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov
Tel: 58 5385 051, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu,
Tisk: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00
Uzávěrka 14.7.2013 - vychází: 18.7.2013
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