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

Barevné kouzlo podzimu v Radíkově.

Poetické ohlédnutí za krásnou dovolenou.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
3.7.2013 - 90. RMO
-změna podmínek
veřejné zakázky
-EIB, čerpání II. úvěrové tranše
17.7.2013 – 91. RMO
-rozpočtové změny
2013
-AQP, dodatek č. 1 ke
smlouvě o půjčce
-NAMIRO s.r.o., dohoda o započtení pohledávek
-tramvajová trať, měnírna
23.7.2013 – 92. RMO
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záleţitosti (RMO nevyhovuje
ţádosti o odprodej 29 m2 plochy z parcely č.
745 k.ú. Radíkov u Olomouce)
-revitalizace Brownfields Pavlovická (areál pily
a okolí)
-veřejná zakázka „Centrální informační systém
– dodatek č. 16“
-veřejná zakázka „Oprava podchodu v ulici
Foerstrova – Na Vozovce“
-veřejná zakázka „Vánoční výzdoba centra
města“
-rozpočtové změny 2013
-zhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady
-Územní plán Olomouc
-KMČ, poţadavky na řešení stavu komunikací
-Dolní náměstí
-hasičská zbrojnice Topolany
-dopravní obsluţnost obchodního centra Olomouc City
-kontroly hospodaření škol
-investiční akce KMČ
-Národní zahájení akce „Dny evropského dědictví“
-Švýcarsko – česká spolupráce – projektové
náměty
-Moravská cyklotrasa
-obnova vozového parku autobusů
-tramvajová trať Nové Sady - SSZ
7.8.2013 – 93. RMO
-veřejná zakázka „Kosmonautů 12 - 20“
-veřejná zakázka „Tramvajová trať Nové Sady
– část B, dodatečné stavební práce“
-termín zasedání ZMO
-rozpočtové změny 2013
27.8.2013 – 94. RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
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-majetkoprávní záleţitosti (nedoporučuje pronájem plochy 25 m2 části parcely č. 284 v kú.
Radíkov u Olomouce a prodej části parcely č.
284 kú. Radíkov u Olomouce o výměře 18 m 2
a o výměře 11 m2)
-rozpočtové změny 2013
-návrh organizačního zajištění postupu přípravy rozpočtu města na rok 2014
-park V Kotlině
-Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432
(pro rok 2014 – přípravná dokumentace pro
ÚP)
-Křelovská, odvodnění komunikace
-Dolní náměstí
-ţádost o schválení zahraniční sluţební cesty
pro JSHD Droţdín a Radíkov
-koncepce vodního hospodářství města Olomouce
29.8.2013 – 95. RMO
-výběrové řízení na ředitele MDO
IPRM, zařazení projektů
22.7.2013 – 21. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti
-prodej domů
-rozpočtové změny 2013
-EIB, čerpání II. úvěrové tranše
-pojmenování ulice
-jmenování člena statutárního orgánu Výstaviště Flora Olomouc a.s.
20.8.2013 – 22. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti (nevyhovuje prodeji
části parcely č. 745 kú. Radíkov u Olomouce
o výměře 29 m2)
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.
/ z v/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Červenec 2013 (15.7.)
-kontrola
plnění
úkolů
z jednání KMČ 06/2013
-došlá a odeslaná pošta
-ukončení opravných prací na
místní zvonici, převzetí
-jednání ve věci oprav závad na místní komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov a místních ko-
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munikacích v MČ s cílem předejít dalším destrukcím komunikací
-projednávání připomínek místního občana na
příslušných odborech magistrátu
-zahájení opravných prací na 5 lokalitách v MČ
Radíkov (prostředky odboru dopravy)
-aktualizace čerpání rozpočtu KMČ na rok
2013
Srpen 2013 ( 20.8.)
-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 07/2013
-uplatnění reklamace sečení v MČ Radíkov,
závady na kládové houpačce, poţadavky na
sečení dalších ploch pro rok 2014
-závada na displeji místního „orloje“, nutná
oprava u výrobce
-jednání s vedením TSMO a.s. ve věci
zkvalitnění prací místního zaměstnance TSMO
a.s.
-dodatečný poţadavek na osazení nové uliční
vpusti
Září 2013 (16.9.)
-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 08/2013
-zrušení dopravní značky na ul. Na Pevnůstce,
redukující počet vozidel zajíţdějících do

lokality pevnůstky a RS Chata pod Věţí,
stanovisko KMČ je nesouhlasné
-příprava vydání Zpravodaje č.5/2013
-sběrová sobota TSMO a.s. nebude, sběr šrotu
ano a to 26.10.2013 (sobota od 9:00 – 12:00
hod.)
-problematika údrţby „divoké zeleně“ na
plochách několika vlastníků v MČ Radíkov
(ul.Na Pevnůstce přd odbočení ul.Pod Bořím)
Plán jednání KMČ v roce 2013
21. října
19,00 hod.
18. listopadu
19,00 hod.
16. prosince
19,00 hod.
Poznámka: Termín můţe 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
/zv/

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY JEN NAPŮL. SBĚROVÁ SOBOTA
ORGANIZOVANÁ TSMO A.S. NEBUDE. HASIČI SEBEROU ŠROT 26.10.2013
V sobotu 26. října 2013 místní
hasiči zajistí svoz ţelezného
šrotu a to v době od 9 hod. do
cca 12 hod. Nachystejte kovový
odpad aţ v sobotu před svozem.
Těţší kusy vám hasiči pomohou
vynést. Kontejner bude připraven
na parkovišti za točnou autobusů
na ulici Pujmanové.
Nastavené ekonomické limity
rozpočtu města na rok 2013
nedovolily odboru ŢP MMOl
v roce 2013 zajistit podzimní
sběrové soboty. Místní KMČ se
obrací na všechny občany, chalupáře i chataře (doufáme, ţe jde
o mimořádnost), aby tuto situaci
pochopili a odpad, kterého se
chtěli zbavit legálním způsobem,
odvezli na sběrové dvory na ulici Chelčického (Hodolany) a nebo na sběrový dvůr za hřbitovem
v Neředíně. Všichni zde v Radíkově usilujeme o hezké ţivotní prostředí a tak se na vás obracíme
s ţádostí, aby nepotřebné věci jste ponechali na svých zahradách a vše pak dořešili
na jaře 2014.
BIOODPAD - svoz bude ve 14-ti denním reţimu pokračovat aţ do konce listopadu
2013. Reţim svozu bioodpadu přes zimní období 2013/2014 bude dodatečně
oznámen.
Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit bude ukončen dnem 28.10.2013.
Dále již odpad na určená místa v chatových lokalitách neodkládejte !
/zv/

Radíkovský informační zpravodaj 5/2013

3

V Radíkově proběhla bitva podle Tolkiena
Bitvu inspirovanou příběhy
Hobbit a Pán prstenů zaţili v sobotu
14. září návštěvníci radíkovského
fortu. V bitvě o pevnost se utkaly na
straně dobra spojené armády lidí,
trpaslíků a elfů a na straně zla legie
skřetů a tlupy horalských barbarů.
S cílem pořádně si zabojovat přijelo do Radíkova kolem 80 lidí
z celé republiky. Bohuţel počasí
celé akci moc nepřálo. Nejen účinkující, ale i nebojový doprovod byl
oděn v kostýmech, takţe celá akce
představovala úţasnou podívanou.
Podobné bitvy jsou organizovány
skupinkami lidí, kteří se věnují takzvané Living history nebo Living
fantasy, pro které je charakteristické
co největší přiblíţení se nějaké historické době či fantasy světu a napodobení tehdejšího způsobu ţivota. Cílem účastníků bitev není
zahrát představení pro publikum, ale zabojovat si, vţít se do role válečníků a uţít si navozenou atmosféru. Často jsou k vidění skvělé herecké výkony, kterých je dosaţeno právě díky vtaţení hráčů do
děje a jejich vţití do role.
/jb/

JESENICKÝ DŘEVORUBEC (27. SRPEN 2013)
Diváky i soutěţící přivítalo na
fortu Radíkov krásné slunečné počasí, které vydrţelo celý dřevařský
víkend. U vchodu si mohli zájemci
vyzkoušet hod noţi i sekerami. Mohli se tak přesvědčit, ţe filmové zásahy jsou opravdu jen filmové a
realita je úplně jiná. Dřevěný špalek
pro zaráţení hřebíků hojně navštěvovaly děti a několik stovek hřebíků
skončilo hluboko ve dřevě. Řada
návštěvníků se zajímala o práci
drtiče větví značky Viking, který
polykal smrkové větve a dělal z nich
drobné kousky dřeva. Soutěţ začala
dopolední kvalifikací, kdy se závodníci seznámili s tratí a jednotlivými
disciplínami. Do odpoledního finále
byli nasazeni po dvojicích od nejdelších časů aţ po nejlepší. Lehce
oděni diváci se většinou uchýlili do
stinných míst kolem kolbiště s kelímkem pití, ale závodníci se v neprořezových montérkách, s přilbami
a v rukavicích vydávali na trať. Po výměně řetězu a otočení lišty na pile odřezali kolečko na volně stojícím polenu, potom velkou ruční pilou odřezali další kolečko z klády upevněné na stojanu a uţ je čekalo poslední stanoviště s polenem, které museli rozštípnout kalačem. Poslední úkol byl obě poloviny
polena přehodit za cílovou čáru. Celou soutěţ okořenil a pořadím zamíchal hod dvoubřitou sekerou do
kruhového terče. Mistr republiky v řezání motorovou pilou Jiří Vorlíček předvedl svoje parádní číslo –
vyřezal z jednoho kusu břízy ptačí budku za 2 min. 25 vteřin. Dále ukázal, ţe není mistrem nadarmo,
kdyţ vyměnil řetěz s otočením lišty za 12 vteřin. Po celý víkend vyřezával dřevosochař Ladislav Sedláček z dvoumetrového špalku z lípy sochu vládce Jeseníků - Praděda. Radek Bernatský přivezl svoji
unikátní sbírku motorových pil. Většina je funkčních a taky to svým zvukem dávaly najevo. Na závěr
soutěţe předal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil spolu s ředitelem technických sluţeb města
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Olomouce Miroslavem Petříkem medaile a ceny úspěšným soutěţícím. Celou akci
komentoval známý moderátor
Standa Berkovec.
Výsledky dřevorubecké soutěţe Jesenický dřevorubec:
Jednotlivci
1. Pavel Stachura
2. Marek Vachutka
3. Patrik Kovařík
Druţstva
1. Druţba (Pavel Stachura, Pavel Zdraţil)
2. Technické sluţby
města Olomouce
(Martin Vachutka, David Kapaňa)
3. Chalupa na schůdkách (Patrik Kovařík,
Jaroslav Bocek)
/jb/

POČASÍ
Červenec 2013
Průměrná teplota byla 23 °C. Nejniţší
teplota byla 15.7.ráno 11,9 °C. Maximální teplota 34,5 °C byla 28.7.,
v tento den bylo ve 21 hod. 27,3 °C.
Prakticky celý měsíc byl bez deště, po
třech drobných přeháňkách celkem
napršelo 1,6 mm. Jasných a polojasných dnů bylo 28 !!, zataţených 3,
sráţkových 2. Letních dnů bylo 19,
tropických 9. Teplotně byl červenec
nad normálem.
Extrémní teploty: maximální 37,6 °C
dne 7.7.1957, 36,1 °C dne 4.7.1957.
Minimální 7,9 °C 26.7.1958. Sluníčko
na začátku července vycházelo 4:55
hod. a zapadalo 21:12 hod., na konci
měsíce vycházelo 5:28 hod. a zapadalo ve 20:43 hod.
Srpen 2013
Průměrná teplota byla 24 °C, od víceletého normálu mírná odchylka. Nejniţší teplota byla 16.8. ráno
9,3 °C. Maximální teplota 35,8°C byla 8.8. Letních dnů bylo 11, tropických 7. Napršelo nám 89 mm,
coţ je v normálu. Nejvíc sráţek za den bylo 19.8. v bouřce a to 36 mm. Jasných a polojasných dnů
bylo 22, zataţených 9, z toho sráţkových 7, s bouřkou 3. Teplotně byl srpen nad normálem.
Extrémní teploty: 20. srpna 2012 v 16:20 hod., v Dobřichovicích byla naměřena teplota 40,4°C. Bylo
tak překonáno dosavadní maximum z 27. července 1983, kdy bylo v Praze - Uhřiněvsi 40,2°C. Minimální 7,1 °C 7.8.1967. Sluníčko na začátku srpna vycházelo 5:30 hod. a zapadalo ve 20:42 hod., na
konci měsíce vycházelo v 6:14 hod. a zapadalo v 19:45 hod.
Pokud bude v následujících letech teplo a sucho jako letos, hrozí podle odborníků ve střední Evropě
nedostatek vody. Podle dostupných projekcí bude v nejlepším případě pršet zhruba stejně jako v současnosti, ale kvůli vyšší teplotě a úhrnu slunečního záření bude krajina potřebovat více vody. Budeme
si muset zvyknout na to, ţe voda nebude dostupná jako dřív. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z
Centra výzkumu globální změny CzechGlobe při Akademii věd ČR se deficit prohloubí uţ na jaře, coţ
můţe mít dopad na vegetaci, lesní porosty nebo zemědělské plodiny. Pokud by se podle něj naplnila
očekávání modelů, které předpokládají výrazné zvýšení teplot s výrazným sníţením sráţek v někteRadíkovský informační zpravodaj 5/2013
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rých měsících roku, pak by důsledky pro naši krajinu byly dramatické. Pršet bude pravděpodobně
méně často, ale o to vydatněji, takţe je riziko, ţe voda v půdě nezůstane a odteče povrchově. Problémy by měla například zemědělská výroba a musely by se budovat nové vodní zdroje.
Sdělení: (pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie Univerzity
Palackého Olomouc)

/jb/

Víte, že . . . .
…… lesy v okolí Radíkova jsou v mnoha místech napadeni kůrovcem. Pokud se rozhlédnete
někde z lokality Pod Bořím je vidět ostrůvky
uschlých stromů. Lesáci s kůrovcem bojují,
napadené stromy se kácí, objevují se staré
známé plastové lapače, do kterých se vábí
brouci kůrovce. Na lapácích je moţno vidět, ţe
se kontrolují i počty jedinců zachycených
v lapáku. Drţme palce, ať se likvidace kůrovce
vydaří a nedočkáme se snad doby, kdy bude
z Radíkova vidět aţ k Prostějovu a nebo na
Jedovou. Přece jen nám věnec lesů kolem MČ
Radíkov svědčí dalece lépe neţ nějaké holiny
s mladými stromky…..
……. jen nesměle, ale přece se houbařská
sezona rozběhla. Do houbařské „kalamity“ to
má ale daleko. Lesy konečně pořádně navlhly,
a tak by houbařskou sezonu mohlo zachránit
teplejší počasí a václavky…
………blíţící se topná sezona spolu s hledání
úspor v hospodaření domácnosti vede k tomu,
ţe se mnozí občané, chataři i chalupáři vrací
alespoň v přechodném období k topení pevnými palivy, dřevem, ale i jinými méně vhodnými
palivy (plasty), coţ se vše projevuje na kvalitě
ovzduší v místě našeho bydlení…

…….kdyţ se podíváte na místo odloţení komunálního odpadu v chatových lokalitách, tak zjistíte, ţe ti co tam odkládají odpad, si mnoho
starostí s tříděním odpadu nedělají. Najdete
tam odloţený polystyren, plastové lahve, plastové ţidle apod. Tedy věci, které lze odloţit na
kontejnerová stanoviště, kolem kterých chodí

nebo jedou při odjezdu z Radíkova. Vaţme si
toho, co bylo pro odloţení odpadu městem
uděláno…..
…… závada na naší místní časomíře („orloji“)
byla tentokráte ve větším rozsahu. Bohuţel je
to opět důsledek vandalismu……
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Říjen: Jan Změlík Ing.
Listopad: Vladimír Svrchokryl, Jitka Dosedělová, Anna Bednářová, Marie Eichlerová, Marie Krumpholcová, Věra Kubáčková, Františka Prášilová
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Jarmila Odstrčilová,
Imrich Kulčár, Jarmila Nemravová
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 ţijí v blízkém Domově seniorů Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
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Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, občané Radíkova, přátelé a kamarádi se rozloučili s paní Lenkou Oravovou.
/zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města
Olomouce upravuje svůj provozní reţim takto:
Úředním dnem je vždy středa
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
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)
I v začínajícím podzimním období je pro naše čtenáře otevřená místní knihovna. Místní knihovnice paní
Večeřová vám zajisté poradí. Co je nového, se můţete podívat na webové stránky
http://www.kmol.cz/radikov , které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově nebo
v kniţním fondu Knihovny města Olomouce.
3) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně,
BIOODPAD – PÁTEK v liché týdny v určeném období. Pravidelný 14-ti denní svoz končí
k 30.listopadu. Reţim do zimního období 2013/2014 bude stanoven.
4) A jelikož další číslo zpravodaj vyjde až v prosinci, tak se na vás obracíme již nyní s žádostí, abyste
k parkování využívali především své pozemky a nebránili tak nejen plynulému silničnímu provozu,
ale i zimní údržbě vaší ulice.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Po našem volnu v měsíci červenci jsme se opět těšili na naše pravidelná středeční setkání. Podle počasí prokládáme posezení v klubu s
účelnými procházkami. Zopakovali jsme si vycházku do Vésky s prohlídkou nových tenisových kurtů a přilehlého areálu, další byla vycházka do
Černovíra
přes les na
zastávku u
Senima. Následný výlet byl do olomouckého rozária a parku Výpad.
Magistrát města nám uspořádal moc pěkný
zájezd do Raduně a Opavy. Počasí nám
přálo, a tak se všichni těšili.
S nástupem měsíce října se více budeme
věnovat kultuře, a to bude filmové představení nebo akce ke „Dni seniorů“. Letos je
opravdu velká nabídka akcí po celý týden.
Všichni se těšíme i na podzimní výlety a
věříme, ţe na nás nebude podzimní sluníčko šetřit. Rádi se pak s vámi podělíme o
naše záţitky z výletů i posezení v našem
Klubu seniorů.
Přejeme všem našim čtenářům pěkný
podzimní čas. Dny se budou krátit, opět
budeme „přikládat do kamen“ a očekávat
jaká ta letošní zima bude.
/fp/
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Znáte z médií koulaře Ladislava Prášila ? Má kořeny v Radíkově….
Požádali jsme naši předsedkyni klubu seniorů paní Prášilovou, aby nám něco prozradila o svém vnukovi, který dnes
žije v Praze a je úspěšný sportovec.

Od letošního března se často píše i hovoří ve sportovním zpravodajství o nadějném atletovi – koulaři Ladislavu Prášilovi (nar. 1990). Na evropském šampionátu v hale
získal ve vrhu koulí bronzovou medaili. Dnešní reprezentant a člen
klubu Dukla Praha jezdil k babičce a dědovi na prázdniny k nám do
Radíkova. Děda kdysi v kovošrotu našel kouli, velikostí asi tak ţákovskou tříkilovku. Koule byla v dílně na dvorku a syn Ladislav s ní během školních let občas házel. Úspěchem bylo přehodit dvorek - kdyţ
koule narazila do protější stěny kurníku vedle králíkárny, byl to dobrý
pokus! Děda, tehdy v plné síle, dokázal ovšem přehodit koulí všechno
domácí zvířectvo a koule se pak hledala v sousední zahradě u Klugerů...
Vnuk Ladislav začal s hokejem ve Šternberku, kde ţil s rodiči a přes
školní basketbal se dostal k atletice v Olomouci. Zkusil disk, kladivo i
kouli - a u té zůstal. Díky zkušenému trenérovi a úsilí v tréninku se
brzy stal sportovní nadějí. Přišly mistrovské tituly a po maturitě nabídka přestupu do Prahy. Přes zdravotní problémy, které ho nejspíš připravily o účast na olympiádě v Londýně 2012, opět pokročil a letošní sezonu zahájil osobním rekordem
21,47 m. Lepší v Česku je jiţ legendární rekordman Machura. V sezoně 2013 byl Laďa pozván i na
některé mítinky „Diamantové ligy“ a dvakrát skončil třetí. V srpnu v Moskvě na mistrovství světa vybojoval výborné 5. místo, kdyţ z něj odsunul posledním pokusem olympijského vítěze Majewského. Letos
nakonec skončil dvacítku soutěţí s lepším výsledkem, neţ byl ten medailový z ME v Göteborgu.
Trenér vrhačů v Olomouci p. Viktor Znojil (77) říká: „Z kaţdého můţe něco být!“. Podporujte děti a mládeţ ve sportu – nikdy nevíte, kdy vám začnou vozit domů medaile! Ale i bez nich je sport jistě přínosem.
Nezbývá, neţ popřát mladému talentovanému závodníkovi pevné zdraví a další dobré sportovní výsledky!
/fp/

Městská policie je tu pro vás:
Rady Městské policie Olomouc
Se začátkem školního roku se především děti opět vrátily k jiţ zaběhnutým
rituálům, ze kterých vybočují jen v období prázdnin. Jinak je tomu u prvňáčků,
kteří si své zvyklosti musí nejprve vytvořit. Při této příleţitosti je třeba si uvědomit, ţe právě děti patří vedle ţen a seniorů k nejohroţenějším skupinám obyvatelstva.
Zde je na místě připomenout několik základních pravidel, která by děti měly dodrţovat, neboť heslo „vţdy je lepší problému předcházet, neţ jej následně řešit“,
je stále poplatné.









Při odchodu z bytu či domu by měly děti, pokud odchází jako poslední, zkontrolovat následující :
zastavenou vodu a vypnuté elektrické přístroje - tato nepozornost by mohla mít nedozírné následky
řádné uzamčení dveří od bytu či domu - příleţitost dělá zloděje
ze školy jít rovnou domů - zbytečně se netoulat
nevodit si domů cizí děti a rovněţ i o návštěvě kamarádů by rodiče měli být informováni
vyhýbat se nepřehledným a opuštěným ulicím a zákoutím
nebrat si nic od neznámých lidí a v ţádném případě s nimi nikam nechodit

Mimo bydliště se dětem doporučuje respektovat tato základní pravidla:
 nenosit klíče od bytu či domu viditelně na krku - bývá to znamením, ţe jsou doma samotné
 nenosit s sebou zbytečně velký obnos peněz a i ten malý řádně uschovat a nechlubit se s ním mohly by se stát obětí přepadení či napadení
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karty na stravování či jiné potřebné doklady bezpečně uschovat do kapes a otvorů jištěných zipem, či jiným mechanismem
do školy jít tou nejbezpečnější trasou
silnici přecházet jen po označeném přechodu - zásady BESIP nejsou pouze pro dospělé.



Děti v nepřítomnosti rodičů by doma neměly :
 nikoho cizího pouštět do bytu a pokud moţno nikomu bez vědomí rodičů neotvírat
 sdělovat, ţe jsou doma sami, ani dobu, kdy rodiče přijdou
 neustále sledovat televizní programy či hrát počítačové hry, kde převládá lidská bezohlednost a
brutalita - děti se poté ve skutečném ţivotě snaţí napodobovat jejich hlavní hrdiny, kteří jsou
všemocní a nezranitelní - bohuţel tak tomu v ţivotě není
 veškerý volný čas trávit u počítače či televize



Nebezpečí na děti číhá i na internetu. Ohrozit bezpečí dítěte můţe i internetová komunikace:
 je třeba jejich počítač zabezpečit proti prohlíţení nevhodných internetových stránek
 dodrţovat zásady bezpečného internetu, rodiče mají mít přehled, jakým způsobem jejich dítě
komunikuje po sociálních sítích
 děti by neměly nikomu sdělovat po internetu své skutečné jméno, číslo telefonu ani adresu

Tato základní pravidla, která děti mají dodržovat, jim nestačí pouze připomínat, je třeba si jejich
dodržování i namátkově zkontrolovat!
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 byli na výletě na Kartouzce a
účastnili jsme se soutěže Olomoucký drak, zástupci místního SDH byli na
oslavách 120 let SDH Lošov a Droždín, splavili jsme kus Váhu, předvedli se na
Horním náměstí v samém srdci Olomouce a vyrazili i do Bratislavy - Rusovců.
……a také jsme něco nestihli, ale další akce chystáme…)
30.6.2013 - Výlet Mladých hasičů na Kartouzku
Na sobotu 30. 6. 2013 jsme si naplánovali ukončení sezony výletem do Hluboček.
Za velikého lijáku jsme se sešli v 9 hodin na autobusové zastávce v Radíkově. Někteří
už byli mokří než doběhli na zastávku, takže bylo jasné, že se výlet konat nebude.

Věřili jsme však, že se počasí
umoudří a my si budeme moci
užít alespoň zkrácený výlet na
Kartouzku. Ve 13 hodin nás
počasí vyslyšelo, přestalo
pršet a my jsme radostně
vyrazili za dobrodružstvím.
Cestou se na nás usmálo i
sluníčko a tak jsme začali
postupně sundávat velké
vrstvy oblečení. Děti plnily
různé úkoly a soutěže, za
které dostávaly smajlíky
,
které se počítali do celkového
hodnocení. Ať už šlo o skákání v pytli, hledání ztracených pírek bájného Fénixe nebo nošení dřeva na oheň. Největší počet a tím i první místo získala Markétka Večeřová, druhé místo obsadila Míša Pospíšilová a třetí místo
získala Nikolka Langerová. Nikdo však bez medaile neodešel, ostatní si alespoň na medaili mohli pochutnat a ne
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vylomit zub

. Před namáhavým výstupem směr Radíkov jsme se posilnili špekáčky a vyrazili k domovu. Ně-

kteří po svých, někteří se už nesli. Ztráty jsme zaznamenali minimální, odnesly to jen jedny gumáky
ný výlet zakončili dospěláci debatou nad dalšími plány u Jacka.

. Úspěš-

Mladí hasiči a jejich vedoucí děkují paní Vybíralové za sponzorský dar
Fotky najdete na: http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Vylet_na_Karouzku_30._6._2013
6.7.2013 Oslavy 120 let založení SDH Lošov
Na sobotu připravili bratři hasiči z Lošova slavnostní program u příležitosti oslav 120 let založení
místního SDH. Samotný slavnostní program začal v 10 hod. nástupem místních hasičů a pozvaných hostů u lošovské zvonice. Zde proběhl krátký proslov starosty SDH Lošov, následovalo slavnostní vysvěcení hasičského praporu svatokopeckým panem farářem a položení věnce u sošky sv. Floriána, která je
umístěna právě na lošovské zvoničce. Za náš sbor se slavnostního aktu zúčastnili Pavel Hudec a Karel
Morbitzer ve slavnostní uniformě. K poslechu vyhrávala dechovka Příkazanka.
Následoval slavnostní průvod od zvonice na hřiště. Do kroku vyhrávala opět Příkazanka, nesl se vysvěcený prapor, pochodovali uniformovaní hasiči, v průvodu jelo historické hasičské auto Škoda
z Chválkovic. Celé defilé uzavírala kolona hasičských vozidel místního i okolních SDH. Tedy i náš automobil WV transportér s řidičem Jirkou Švestkou a obsazený Tomášem Řezníčkem, Alešem Foukalem
a Hudcem Lukášem. Slavnostní průvod se zastavil i u památníku obětem Světových válek a zde byla
uctěna památka padlým.
Po chvíli čekání a příprav začala slavnostní schůze lošovského sboru za účasti místních hasičů a přítomných hostů v čele s primátorem Olomouce panem Martinem Novotným či starostkou okresního
hasičského sdružení paní Švubovou. Za SDH Ol.-Radíkov byli přítomni Pavel Hudec a Karel Morbitzer.
Po přivítání hostů moderátorem se slova ujal starosta SDH Lošov. Ten připomněl první hasičské začátky
„ve středověku“, načež plynule přešel na posledních deset let činnosti SDH Lošov. Taktéž vyzval k většímu zapojení členů SDH do aktivní činnosti sboru, neboť hlavní činnost je vyvíjena v úzkém kruhu několika lidí. Jeho slova tak trochu kontrastovala s následujícím bodem, předáním ocenění členům sboru.
Aby to nebylo ostatním přítomným líto, dostali nakonec další medaili všichni přítomní, tentokráte pamětní .
Následovali zdravice hostů, za radíkovský SDH promluvil Karel Morbitzer, Na sobotní odpoledne připravili organizátoři bohatý program, k poslechu vyhrávala opět Příkazanka a také místní DJ, pro děti byl
připraven skákací hrad, malování na obličej a další. Přítomná družstva okolních SDH se zapojila do připravené netradiční soutěže.
Závěrem ještě poznámka autora: Měl jsem možnost si prohlédnout slavnostní prapor bratrů z Lošova.
Byl hezký. Pro mne to bylo první porovnání vůči našemu, loni pořízenému praporu. A musím říct, že
skutečně máme být na co pyšní a rád bych dodatečně poděkoval bratru Bernardovi Petrovi, který celou
sbírku a pořízení slavnostního praporu SDH Radíkov zorganizoval. Dík za skvěle odvedenou práci.
15.8.2013 - cvičení na RAFTU (splavení Váhu)
Jelo nás pouze 6 - Kája s Karolínou a Verunkou,
Berťa s Jindrou a synovcem Vojtou. Původně se
chystal i někdo od Řezníčků, ale nakonec se posílení vodáckého týmu nepodařilo. Nocovali jsme v
kempu Borová Sihoť v Liptovském Hrádku ve
stanech. Nebyly by to Tatry, abychom si v noci
neužili jak " nad Tatrou se blýská ", po měsíčním
suchu jsme si užili vydatnou bouřku a ochlazení.
Na vodu nám to nevadilo. Sjeli jsme ve dvou dnech
od Liptovského hrádku až po Ružomberok. Vyzkoušeli jsme si také jak se voda pění na umělém
kanálu olympijského vítěze Michala Martikána.
Večery jsme trávili v kempu u kotlíkového guláše a
plněním nočních bobříků. Na zpáteční cestě jsme
Berťa a Karel na přídi, Vojta a Jindra ve středu + neznámý
kormidelník
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se zastavili v Banské Bystrici v muzeu SNP a hospůdce "Bernardův dům" zkontrolovat, zda i tady je vše
jak má být. Slovensko je krásné a tak příští rok jedeme znovu !

Olomoucký drak 1.9.2013
První zářijový den jsme se
zúčastnili soutěže „Olomoucký drak“. Soutěžilo
se v běhu na 60 m s překážkami a zúčastnilo se
celkem 366 závodníků.
Bohužel jsme neměli moc
času na trénování, takže
dva dny tréninku byly na
našich výsledcích znát.
Ale pěkně od začátku.
V 7 hodin ráno jsme se
sešli za deštivého počasí
na zastávce v Radíkově
s kupodivu dobrou náladou. Děti déšť neodradil a
velice se těšily. Nás vedoucí už to tak netěšilo. Po
příjezdu na atletický stadion TJ Lokomotiva v
Olomouci byla všechna zastřešená místa obsazená a my se neměli kam schovat před vytrvalým deštěm.
Naštěstí nás zachránili bratři Laďa s Tomášem a připravili nám přístřeší. První rozběhy přípravky proběhly ještě za vytrvalého deště, ale než přišla řada na nás, počasí se umoudřilo a zbytek dne už se na nás
dívalo jen sluníčko. A že bylo na co …
První z našich běžela Míša Pospíšilová, povedený běh byl bohužel zakončen diskvalifikací. Další z
mladších dívek běžely Anička Sklenářová, Nikolka Langerová a Markétka Večeřová. Z mladších chlapců se zúčastnili Mireček Řezníček a Kája Richter. V přestávce, kterou nám zpříjemnila Angelika Sklenářová sladkou svačinkou, pokračovaly rozběhy starších dívek, za které běžely Karolínka Morbitzerová,
Simonka Preinerová a Leonka Veverková. I když jsme se umístili na konci výsledkových listin, získali
jsme cenné zkušenosti a nadšení nás neopustilo, ba právě naopak. Příště to bude jen lepší. My, vedoucí
bychom chtěli všechny zúčastněné děti velice pochválit za statečnost, vzájemnou podporu a nasazení, se
kterým do nelehkého závodu s velkou konkurencí šly. Přítomným rodičům děkujeme za podporu.
Fotky najdete na: http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Olomoucky_drak_1.9.2013
1.9.2013 - 120 let hasičů v Droždíně (oslavy očima naší delegace)
Na slavnostní schůzi vyrazili velitel Čestmír, hospodář Berťa a jako třetí zástupce Vlastík Smrkta.
Schůze měla tradičně nabitý program. Začali jsme divadelním představením mladých hasičů „ Jak byl
v Droždíně založený spolek hasičů“. Následovala prezentace zaměřená na historii technického vybavení
místních hasičů a pak se přešlo k oceňování. Celkem bylo předáno více než 25 ocenění, mimo jiné poděkování nejstarší člence, která i ve svém věku 90 let byla velmi vitální, zmíněno bylo čerstvé ocenění Marie Prášilové, která letos dostala v Přibyslavi ocenění Zasloužilý hasič, dále pak poděkování starosty sboru za přípravy oslav organizačnímu týmu. Program schůze zakončila diskuse, která svým trváním překročila oficiální část schůze. Přáli všichni hosté, kolegové z okolních sborů a vše završil starosta pozváním k obědu. Zhlédli jsme výstavku v hasičské zbrojnici, kde nešly přehlédnout nová shrnovací vrata a
pak už jsme se řadili do průvodu. Průvod prošel po předem naplánované trase a zastavil se u pomníku
manželů Zedníkových, kteří byli za války popraveni. Pan Zedník byl starosta hasičů v době války a tak
zde zástupce hasičů připomenuli jeho odvahu a příkladný postoj za války. Za zvuků státní hymny se jeho
památce poklonili i pozvaní hosté. Průvod poté dorazil na hřiště, kde byl odpolední soutěžní program.
Posezení zpříjemňovala Dolanka a tak se zpívalo, tancovalo, jedlo a popíjelo, tak jak na správné vesnické zábavě. Prvním programem byla ukázka hašení ohně koňskou stříkačkou, kterou můžeme droždín-
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ským jen závidět. Oheň byl uhašen i přesto, že strojník napřed nepustil vodu do hadice, což se stává i
dnes běžně. Následoval hasičský čtyřboj, do kterého každý sbor přihlásil 5 členné družstvo.
S kapkami deště vyhlásila moderátorská dvojice Peca a Janča vítěze a pozvali všechny na rockovou
zábavu se skupinou Quertus. To už bylo 19 hodin a dle dohody jsme práskli do koní a vyrazili
k domovu.
3. září 2013( 13:00–17:00 hod.- Horní náměstí). Setkání s hasiči a městskou policií 5. ročník
V rámci této akce se zúčastnili dobrovolní
hasiči z osmi jednotek z městských částí Olomouce netradiční soutěže na náměstí
v Olomouci. Náš velitel Čenda se o této akci
dozvěděl již v červnu na poradě velitelů, ale nějak na tuto akci zapomněl. Naštěstí mu byla připomenuta na sobotních oslavách v Droždíně, a
tak se Čenda jal v neděli, dva dny před akcí
shánět borce na uvedenou akci. Nakonec se mu
podařilo poskládat sestavu dvou věkových kategorií. Padesátníky Jirku, Pavla + velitel Čenda a
třicátníky Laďu, Pavla a Karla. Akce pro nás
začala ve tři hodiny. Po slavnostním nástupu začala samotná soutěž. Proskakování oknem, na
jedno béčko a dvě céčka a jen jeden pokus. Naše startovní číslo bylo pět, takže dost času okoukat techniku ostatních, dohodnout, kdo co vlastně bude dělat a připravit nářadí k soutěžnímu pokusu. Po rychlé poradě bylo dohodnuto, že mladí třicátníci poběží útok a rozdělovač, starší padesátníci ovládnou stroj a savice. I když se od nás nečekaly žádné zázraky v podobě dobrého umístění, Čenda to pro jistotu ještě
„pojistil“. Z naší zbrojnice sebral snad ty největší hadice, co jsou k dispozici. Oproti závodním ostatních
jednotek jsme při stejné rychlosti automaticky ztráceli tak pět vteřin na rychlosti přenosu vody. No co
už, třeba budeme rychlejší . Náš pokus se rychle přiblížil. Začal tím, že strojník Jirka musel, tak jako
ostatní strojníci během překonat asi 50 metrů, proskočit okno a nastartovat stroj. Pak mohli začít svůj
pokus ostatní členové družstva. Přiznám se, Jirku jsem před tím neviděl běžet a tak jsem koukal. Na pohled letmý běh gazely, ale zdaleka nejrychlejší nebyl. Nastartoval stroj, třicátníci vyrazili vpřed, Karel
prolezl okno až napodruhé, čímž ztratil pár vteřinek, ale nakonec to bylo jedno. Voda zkrátka nešla. Asi
není podstatné co se tam vzadu dělo a kdo z tria vzadu udělal chybu, ani to nebylo přes barieru s oknem
vidět, nicméně voda ne a ne jít. V kombinaci s našimi hadicemi z pokusu byl nakonec suverénně nejhorší
čas 55,16 s. Předběhly nás i dvě družstva žen. Po úklidu techniky jsme zašli na výborné pivo Moritz,
které jsme měli jako občerstvení zdarma, koukali na pokusy ostatních, korzovali po náměstí a prohodili
pár slov s členy ostatních SDH. Slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a ukončení akce následovalo po
sedmnácté hodině. Soutěž nakonec ovládli a putovní pohár získali borci z Topolan s časem o 18,5
s lepším než byl náš výsledek. Rozloučili jsme se, nabrali 2 děvčata z Droždína a vyrazili k domovu.
Příště to snad vyjde a třeba s omlazenou sestavou
!!!  .

7. září 2013
– zahraniční výjezd členů SDH
Radíkov a Droždín (Bratislava – Rusovce). Soutěžilo se s historickou stříkačkou s ručním pohonem při
čerpání vody.
Výborná reprezentace,
1. místo v kategorii zahraničních zúčastněných
družstev, celkově výborné 5. místo. Ale mákli
jsme si…
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Co nás ještě letos čeká…
5.10.2013 Účast na netradiční soutěži "Holický kombajn" - družstvo dává do kupy Tomáš Řezníček.
6.10.2013 Předpoklad tradiční Drakiády - termín bude potvrzen.
12.10.2013 Mladí hasiči - Branný závod v Tršicích.
19.10.2013 Námětové cvičení hanáckého okrsku v Radíkově . Přijedou okolní SDH se svoji technikou.
26.10.2013 Sběr železného šrotu.
31.10.2013 Mladí hasiči - Lampionový průvod.
V listopadu připravujeme zájezd do Loštic a Litovle, včas budou zveřejněny informace o programu na
našem webu !
6.12.2013 Mladí hasiči - Rozsvícení stromečku.
7.12.2013 Mikulášská nadílka.
14. nebo 21.12.2013 výroční členská schůze v místní hospodě.

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

Sport
Tým šipkařů – Stříkačka Radíkov http://www.strikackaradikov.wbs.cz
Dětem už začala škola a nám to také začalo…14.9.2013 jsme ficiálně zahajili ligový ročník
2013/2014 prvním zápasem s Kupcem Tážaly v hospůdce U Pulce.
I přes prázdniny se naši hráči účastnili turnajů započítávaných do republikového žebříčku,
jelikož za 2 měsíce bude MČR jednotlivců a my musíme dohánět, co se dá. 10.8. jsme se zúčastnili tradičního
turnaje „Klipkovaná“ v Hamrech u Plumlova. Jaromír Dostál skončil na 12. místě z 53 hráčů a Eva Sobotková
zvítězila mezi ženami.
Dalším turnajem byl ten U Finků na Sv. Kopečku. I když se turnaj pořádal narychlo, dostavilo se dost hráčů a
hráček a v sobotu jsme si moc užili. Jarda Dostál skončil na 2. celkovém místě, Michal Škůrek na 9. a Eva Sobotková druhá mezi ženami. V turnaji losovaných dvojic se nejlépe z našich umístila Eva Sobotková s hráčem týmu
Zavadila o jedličku Čechovice, Markem Lihotským. 
A v neposlední řadě tu byl prestižní turnaj
Master Olomouc v baru Atlant v Olomouci.
Toho se zúčastnila pouze Eva Sobotková,
Jaromír Dostál a Michal Škůrek. Eva Sobotková zvítězila společně s Janou Sukupovou z týmu Berini Ivanovice na Hané ve
dvojicích žen. V jednotlivcích skončila na
5. místě. Jarda s Michalem skončili ve
dvojicích sedmnáctí a v jednotlivcích na
pěkném shodném 33. místě.
Od prvního zářijového týdne nám opět
probíhá turnaj ČDS Cup 2013, jehož finále
se uskuteční 14.12. opět v Čelčicích. 
Eva Sobotková se také zúčastní EDU Ranking koncem října v Praze. Budou to cenné
zkušenosti a možnost zahrát si s nejlepšími
světovými
hráčkami
v šipkách.
Klipkovaná Hamry – vítězka Eva Sobotková

/es/
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PODZIMNÍ MUSHING NA RADÍKOVĚ - ANEB ZAČÍNÁ ZIMNÍ SEZONA 2013/2014.
Hanácký mushers club pořádá závody psích spřeţení ve dnech 16. - 17.11. 2013 v katastru „Radíkova“ (start i cíl u RS Chata pod Věţí) - Svatý Kopeček u Olomouce a přilehlých lesních a polních
cestách. Trať závodu nebude zasahovat do obydlených částí vesnice, bude vedena po stávajících polních a lesních cestách.
Start I.kola v sobotu ve 13.30h plánované ukončení 17.30h.
Start II.kola v neděli v 9.30h ukončení ve 12.00h.
V průběhu akce je přísný zákaz volného pobíhání psů, závod se koná za dodrţení řádu na ochranu
zvířat,řádu sportu psích spřeţení a veterinárních podmínek.
/zv/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve
k nákupům
Chatařská, chalupářská i turistická sezona jde pomalu do
útlumu a tak částečně zvolní i reţim v místní prodejně.
Blíţí se závěr roku a tak zajisté vyuţijete i místní prodejnu
k předzásobení na Vánoce. Sortiment zboţí nabízí také
letáky, které jsou v prodejně a nebo je dostanete do svých
schránek. Pamatujte, ţe 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/

Z výletu Mladých hasičů na Kartouzku
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