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

DĚJINY RADÍKOVA – mapa z r. 1784

Vydání knihy DĚJINY RADÍKOVA a její uvedení do ţivota slavnostním křtem v neděli 31.8.2014 je
ojedinělou událostí, která se nebude po delší dobu v historii Radíkova opakovat. Všem zájemcům o
historii Radíkova se dostane do rukou publikace, která nám svými informacemi vybádanými
v nejrůznějších archívech objasní dávnou minulost lokality, kde mnozí z nás tráví celý ţivot. Mnozí
se do Radíkova přistěhovali, protoţe se jim líbí a svůj vztah k novému domovu ve zdravém a krásném prostředí si postupem času vytvářejí. Je dobře, ţe i vedení města Olomouce na okrajové části
nezapomíná, jak po stránce vybudování potřebné infrastruktury, tak i tím, ţe podporuje tuto publikační činnost, která je připomínkou dějin doby minulé i nedávné. Mnozí namítnou, ţe to či ono
v knize není, ale bylo na autorovi /prof. PhDr. David Papajík, Ph.D./, co z hlediska své odbornosti
povaţoval za nutné a podstatné zveřejnit.
Na setkání se zájemci o knihu DĚJINY RADÍKOVA se těší autor i KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):

DPMO a.s.
Lesy města Olomouc a.s.

2.6.2014 – 120. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-prodej domů
-rozpočtové změny
r. 2014
-předzahrádky
-příspěvek Olomouckého kraje na stavbu
cyklotrasy (v kú. Nemilany)
-projekt „Třídění odpadů v hotelech“
-koncepce dobrovolných hasičů na r. 20142018
-letiště Olomouc – Neředín
-hospodaření sdruţení České dědictví
UNESCO
-Svátky města – program
-bytové záleţitosti
-prevence kriminality
-Svatý Kopeček – oprava opěrné zdi a schodů
u hospice
-Aquapark Olomouc a.s., 2. tranše odkupu
akcií

23.6.2014 – 123. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-prodej domů
-veřejné zakázky (Moravská cyklotrasa kú.
Povel, Optimalizace sítě MHD, Dolní náměstí –
dopravní koridor, Tropický pavilon v ZOO Olomouc, Rozvoj výstaviště Flora Olomouc
-rozpočtové změny 2014
-bytové záleţitosti
-aktualizace č.2 „Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje“
-petice ZŠ Reisova
-sleva jízdného
-EKO-KOM, aktualizace smlouvy
-aktualizace školních řádů
-Horní náměstí
-organizační změny na odboru stavebním a
majetkoprávním

9.6.2014 – 121. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Olomouce
-veřejné zakázky (Hasičská zbrojnice Topolany, dodávka 2 vozidel pro MP)
-rozpočtové změny 2014
-Jantarová stezka
-protipovodňová ochrana – lávky pro pěší
-navýšení kapacity MŠ
-výsledky konkurzních řízení, jmenování ředitelů škol
-finanční zajištění oprav, úprav a technické
zajištění na zimním stadionu (extraliga LH)
-HCO, ţádost o finanční příspěvek
-ţádost o schválení zahraniční sluţební cesty
pro JSDH Droţdín a Radíkov
-kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Olomouc –
Svatý Kopeček
-organizační záleţitosti (změny na odboru
koncepce a rozvoje, odboru dopravy
-organizace voleb do Zastupitelstva obcí a do
Senátu parlamentu ČR
-SK Sigma Olomouc a.s., změny v orgánech
společnosti
17.6.2014 – 122. RMO
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře na
valné hromadě:
Výstaviště Flora Olomouc a.s.
TSMO a.s.
SNO a.s.
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16.6.2014 – 27. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti
-Aquapark Olomouc, a.s. – 2. tranše odkupu
akcií
-plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMOl
-prodej domů
-rozpočtové změny roku 2014
-EIB – revize/konverze úrokové sazby
-tramvajová trať – II. etapa
-OZV o cenové mapě
-hospodaření sdruţení České dědictví
UNESCO
-extraliga ledního hokeje – finanční zajištění
oprav, úprav a technického zázemí na
zimním stadionu
-HCO – ţádost o finanční příspěvek
-SK Sigma Olomouc, a.s. – změny v orgánech
společnosti, změna stanov
-přísedící Okresního soudu v Olomouci
-delegování zástupců SMOl na členské
schůze bytových druţstev
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/
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Červen (16.6.)
-kontrola plnění úkolů
z jednání KMČ 05/14
-došlá a odeslaná pošta
-hasičská
soutěţ
v Netradičním
poţárním útoku 13. - 15.6.
-řešení odstavné plochy pro auta na ul.
Přehradní, aktivita místních chatařů
-problematika obsluhy chatové lokality ul. přehradní – odvoz komunálního odpadu po celý
rok (trvalá bydliště)
-provedené reklamační opravy zádlaţby
z kostek ul. Malinovského, odbočení Pujmanové a Na Suchých loukách

-příprava křtu knihy Dějiny Radíkova dne
31.8.2014, pozvánky, propagace
-mapování místních zatrubněných potoků pro
odbor ŢP MMOl
Plán jednání KMČ v roce 2014 (19,00 hod.)
21. července
18. srpna
15. září
20. října
18. listopadu (úterý po státním svátku)
15. prosince
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/

JIŢ 8. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŢE V NETRADIČNÍM POŢÁRNÍM ÚTOKU
NA VODÁRENSKÉ NÁDRŢI V OLOMOUCI – RADÍKOVĚ DNE 14.6.2014 SE
VYDAŘIL.
Měsíc červen je v posledních letech dobou, kdy probíhá ve městě Olomouci a okolí spousta kulturních a sportovních akcí. Svůj nabitý kalendář mají i Sbory dobrovolných hasičů a tak se docela obtíţně plánuje i naše hasičská akce. Kalendář okresu pro hasiče je nabitý soutěţemi,
různými dalšími akcemi podobného typu, a nebo i pohárem TOHATSU. Dochází i ke změnám v druţstvech.
U vzdálenějších rozhoduje i ekonomika sboru. Jeden
ročník naší soutěţe skončí a v hlavách vedení místního
SDH se pomalu rodí další ročník této zajímavé akce. Je
třeba účast na naší akci oplatit i účastí členů SDH Radíkov a SDH Droţdín na soutěţích ve Slovenských Rusovcích. Tyto aktivity finančně podporuje i RMO. Finanční
podpora umoţní i vytvořit pro zahraniční druţstva ze slovenské Bratislavy – Rusovců a maďarského
Dunakility důstojné prostředí spojené s poznáváním okolí i samotného města Olomouc.
Místní SDH děkuje všem svým členům i dalším občanům i KMČ za podporu a nezištnou pomoc při přípravě i při
samotné akci. Rádi také pomáhají i někteří členové okolních sborů Hanáckého
okrsku. Vlastní akce proběhla pod patronátem náměstkyně primátora paní
Mgr. Evy Machové. Sponzory byli: Pivovar Litovel, firma ZHT, Nowaco, prodejna X-flame, Rytectví Patka - dodavatel
hasičských pohárů a další. Vše ke spokojenosti jak pořadatelů, tak i účastníků
soutěţe.
Počasí dokázalo ve formě tří drobných přeháněk, ţe voda k hasičům patří.
Naši diváci vše vydrţeli a podporovali
všechny soutěţící aţ do konce. Přítomní
viděli ve dvou kolech zajímavé souboje
Radíkovský informační zpravodaj 4/2014
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s raftem na vodní hladině i navazující poţární útok v přírodním terénu s cílem v co nejkratším čase
nastříknou terče časomíry.
Přestávku soutěţe vyplnila zdařilá ukázka druţstva Mladých hasičů z Radíkova, kteří předvedli na
veřejnosti svůj první poţární útok s vodou. Za hezkou ukázku sklidily děti potlesk, který byl i poděkováním za práci nejen jejich vedoucím Klárce a Zuzce, ale i dalším rodičům, kteří je v jejich aktivitách

Vítězné druţstvo ţen SDH Chválkovice + Droţdín

Náměstkyně primátora předává pohár za 1. místo
muţům z SDH Hlubočky

podporují.
Vítězem soutěţe ţen se stalo kombinované druţstvo CHVÁDROŢ (děvčata z Chválkovic a Droţdína) před druţstvem ţen z Medlova. V soutěţi muţů zvítězili členové SDH Hlubočky a zopakovali tak
svůj úspěch z loňského roku,
druhé skončilo druţstvo Droţdín
1. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce. Místní SDH Olomouc – Radíkov nasadil do bojů
tentokráte omlazené druţstvo a
tak z toho bylo pro místní 9. místo. Je důleţité včas si vychovat
další bojovníky, aby se naši zase
objevili na bedně. Zkušení členové místního SDH se ujali role
spolehlivých organizátorů. Zajišťovali catering a další nutné aktivity spojené s touto akcí.
Celý den profesionálně komentoval soutěţ Petr Spáčil a
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Petr Bernard. Vzácné návštěvy: Soutěţ v odpoledních hodinách navštívil senátor Ing. Martin Tesařík a
zastupitel p. Ţáček. Na zahájení akce byla taktéţ přítomna starostka okresu p. Švubová. Kolem poledne nás poctil návštěvou prodejce čerpadel firmy ZTH japonský manaţer pro Evropu dodavatele
čerpadel japonské firmy TOHATSU. Akce končila před 18-tou hodinou, byl proveden úklid prostoru
soutěţe a pro přítomné bylo na večer připraveno na hřišti posezení a tanec za rytmu domácího matadora zábavy DJ Miloše, který opět přehrál celý svůj hudební kufřík.

/zv/

SLAVNOSTNÍ KŘEST „KNIHY DĚJINY“ RADÍKOVA PROBĚHNE ZA ÚČASTI
AUTORA V NEDĚLI 31.SRPNA 2014
Počátkem roku 2013 naše KMČ projednala na odboru vnějších vztahů a informací moţnost důsledně a odborně prověřit veškeré dostupné historické dokumenty v nejrůznějších archívech a dát
moţnost všem obyvatelům, chatařům, chalupářům i příznivcům Radíkova nahlédnout do hluboké historie i historie nedávné. Této role se ujal na základě objednávky Magistrátu města Olomouce odborný
pracovník Kabinetu regionálních dějin při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. Badatelská činnost byla rozvrţena na rok 2013 a zpracování podkladů probíhalo převáţně v roce 2014. Kniha vychází v nákladu 500 ks a má celkem 167
stran.
Pro tuto slavnostní příleţitost bude na hřišti za prodejnou postaven stan pro případ nepříznivého
počasí a příjemné chvíle všem přítomným navodí hudba Příkazanka, která bude hrát nejen k poslechu, ale i k tanci. KMČ pořádá tento křest v úzké součinnosti s místním Sborem dobrovolných hasičů
Olomouc – Radíkov, který bude zajišťovat tradiční občerstvení. Program se dolaďuje a lze předpokládat zahájení ve 14,00 hod., ukončení v cca 18,00 hod. :
- úvodní hudební blok Příkazanky
- přivítání přítomných, představení autora a hostů
- jak kniha vznikala – komentář autora prof. PhDr. Davida Papajíka, Ph.D.
Radíkovský informační zpravodaj 4/2014
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- vystoupení Mladých hasičů místního SDH Olomouc - Radíkov
- slavnostní křest knihy
- zahájení prodeje knihy
- autorské podepisování knihy Dějiny Radíkova
- volná zábava s Příkazankou
- ukončení slavnostního nedělního odpoledne
Slavnostního uvedení knihy do ţivota se osobně účastní autor, který po provedeném slavnostním
křtu bude zájemcům knihu podepisovat. Ihned po křtu bude zahájen prodej knihy a to ve slevě,
která platí pouze 31.8.2014 a to za 100,- Kč/ks, dále bude kniha dostupná ke koupi kaţdou středu
na Detašovaném pracovišti Magistrátu v Olomouci – Radíkově, Náprstkova 1 u pana Bc. Jakuba Pešaty v ceně 150,- Kč/ks.
Z obsahu knihy vyjímáme:
- Poloha a vývoj názvu
- Otazníky kolem počátků vesnice Radíkova a její vývoj do roku 1601
- Radíkovský dvůr v majetku olomouckých jezuitů (1601-1773)
- Konec dvora, opětovný vznik vesnice a její následný vývoj (1773-1848)
- Poslední léta habsburské monarchie (1848-1918)
- Za první a druhé republiky a v období okupace (1918-1945)
- Poválečná obnova a období komunistického reţimu (1945-1989)
- Svobodná společnost (1989-2014)
Jsou zde publikovány historické mapy Radíkova a to: Mapa Radíkova a okolí z roku 1700, dále mapy
z roku 1782, r. 1834 a r. 1877, ale i nejnovější letecké snímky našeho Radíkova pořízené v květnu
2014.
Jak se ţilo v Radíkově v období 1. světové války (1914-1918) a jiné zajímavosti najdete v této knize.
Mnohé pouţité historické fotografie znáte z jiţ dříve vydaných broţur a nebo publikované i
v Radíkovském informačním zpravodaji. Kniha uvádí i přehled dokumentů, ze kterých byly čerpány
historické i novější informace.
Pořadatelé a to KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov a Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Radíkov
se těší na vaši účast. Tato akce bude v polovině srpna plakátována.
/zv/

RADÍKOV S KRUHY V OBILÍ
Letošní léto se
stalo pro Radíkov
přelomovým, zapsal se do světových dějin. Poprvé
v historii se objevily na poli severně
od Boţích muk
„kruhy“
v obilí.
Rarita je o to větší,
ţe se nejedná o
dnes jiţ tuctové
kruhy, ale jsou to
spíš čtverce a to
na ploše asi 300
krát 300 metrů.

Pomocí speciálního počítačového programu se podařilo z poměrně nekvalitní fotografie vytáhnout geometrický obrazec, který je na obrázku
vedle fotografie. Kdo, proč a jakým způsobem rozsáhlý obrazec stvořil a
co nám sděluje, zůstává záhadou. Moţná někdo ze čtenářů našeho zpravodaje záhadu rozluští a pošle nám zprávu. Snad v příštím čísle budeme
moci vás seznámit s obsahem poselství z obrazce.
/jb/
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UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY A SPOLUVLASTNÍKY NEUDRŢOVANÝCH
POZEMKŮ
Město Olomouc cestou TSMO a.s. se v součinnosti s KMČ dobře stará o údrţbu zeleně i sečení
travnatých ploch. Z popudu občanů, chatařů i chalupářů, kteří se obrátí na KMČ nárokujeme případné
rozšíření údrţby ploch a zeleně v majetku města, vše v reţimu ročního plánování. Sečení ploch
v rámci výběru dodavatele prací nasmlouvávají TSMO a.s. někdy i u specializovaných firem. V zimě
provádí TSMO a.s. především zásahy do stromů a keřů. Své povinnosti mají i vlastníci a nebo spoluvlastníci soukromých parcel v intraviánu Radíkova a měli by o ně pečovat, alespoň základní sečí.
Město z logických důvodů tyto plochy neseče, i kdyţ mnohdy hyzdí zastavěnou část Radíkova.
Danou problematiku řeší ustanovení vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
Dle ustanovení § 3 výše uvedeného zákona má fyzická a právnická osoba, jako vlastník pozemku, případně osoba, která jej uţívá, povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození ţivotního
prostředí anebo k ohroţení zdraví lidí nebo zvířat.
V případě porušení této povinnosti a na základě odborného posudku zpracovaného Státní rostlinolékařskou správou projednávají obecní úřady s rozšířenou působností přestupky nebo správní delikty, ukládají odstranění zjištěných nedostatků a v případě prokázání mohou uloţit i pokutu.
/jb,zv/

POČASÍ
Červen 2014
Průměrná teplota byla 24,9 °C, coţ je mírně nad
dlouhodobým průměrem. Nejniţší teplota byla
16.6. ráno 8,28 °C. Maximální teplota 35,57 °C
byla 11.6. To byl vrchol série pěti tropických dnů.
Napršelo nám 45 mm, coţ je 58% normálu. Nejvíc
sráţek za den bylo 30.6. a to 20 mm. Jasných dnů
bylo 20, zataţených 10, sráţkových 10, se slabší bouřkou 2 letních bylo 10, tropických 5. se silným větrem 2. Teplotně byl červen mírně nad
normálem. Jarní sráţkový deficit trvá. V lese je
sucho a „nerostou“, jen sem tam babka. To, ţe se
počasí občas „zblázní“ není jen záleţitostí globálního oteplování, o čemţ jen svědčí pohled do meteo - historie našich končin. Nejvyšší teplota na
území ČR byla naměřena 27. července 1983 v Praze - Uhřiněvsi (277 m), a to 40,2 stupňů Celsia.
Sluníčko na začátku června vycházelo 4:56 hod. a zapadalo 21:01, na konci vycházelo 4:55 a
zapadalo 21:13 hod.
Sdělení: (pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie
Univerzity Palackého Olomouc)

Víte, ţe . . . .
…… končící jarní období nám ukázalo v týdnu
od 7.-11.6., jak bude snad vypadat letní období. Nezvyklé teploty dosahovaly v odpoledních
hodinách 33 – 35 °C, coţ byl zejména na starší
občany docela nápor. V období na zlomu června a července zavládlo příjemné počasí a našim zahradám se dostalo i nějaké vláhy…
…….KMČ iniciovala cestou odboru investic
provedení drobnějších oprav na komunikacích
zrealizovaných v rámci investiční akce ul. Malinovského. Oprav se v krátké době zhostila firma Horstav spol. s r.o. Záruka na tuto stavbu
končí v polovině roku 2015, a tak bylo jednáno i
o kontrole stavu před ukončením záruky
v jarních měsících 2015…..
Radíkovský informační zpravodaj 4/2014
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…….v lokalitě výstavby nových RD Pod Bořím
proběhly v červnu dílčí kolaudace kanalizace,
veřejného osvětlení i nových chodníků a komunikací. Byla diskuse i o novém dopravním značení v místě napojení lokality na ul. Na Pevnůstce. KMČ poţadovala zachování stávajícího
stavu křiţovatky ulic Na Pevnůstce, Vrchní a
Pod Bořím….
…….soukromou investicí došlo k opravě přístupové cesty ke 3 RD v místě odbočení z ulice
Zedníkova…..
……..jiţ nyní KMČ připravuje soupis poţadavků
na provedení opravných prací na místních komunikacích pro rok 2015. Jak vše dopadne, o
tom rozhodnou podzimní komunální volby do
7

zastupitelstva města Olomouce a v návaznosti
na to i to, jak se pro další období naformují

komise městských částí pro další období……
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec: Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Anna
Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava Chodilová, Věra Bernardová, Jarmila Šmejkalová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek.
Srpen: Věra Pospíšilová, Alena Grygarová, Libuše Vlčková, 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.
Říjen: Jan Změlík Ing., Milan Obenaus Ing. arch., Jan Bednář Ing.
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.
Smuteční oznámení:
Rodina a občané Radíkova se rozloučili se zesnulou paní MUDr. Janou Stříbrnskou.
/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. Pokud potřebujete poradit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté
se vám dostane odborné rady.
In t e r ne t ov é pr a c ov i š t ě – Ná pr st k ov a 1 , O l o m ouc – Ra dí k ov ( k a pa c i t a – 2 poč í t a č e )

Otevírací doba internetového pracoviště Ol. Radíkov, Náprstkova 1
Pouze: St 13:00 – 17:00 hod.
1) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
Místní knihovna se otevře našim čtenářům počátkem měsíce srpna. Místní knihovnice paní Večeřová vám zajisté poradí. Co je nového, se můţete podívat doma i 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. Hezký zbytek léta přeje p. Večeřová.
2) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně,
BIOODPAD – je ve 14 - ti denním reţimu a to v pátek v liché týdny. Odvoz komunálního odpadu
ze stanovišť v chatových lokalitách pokračuje i v době prázdnin. Ţádáme chataře, aby odpad ukládali
na určená stanoviště v neděli před pondělním odvozem a ne ihned po odvozu, jak se mnohdy stává.
Toulaví psi a kočky často igelitové pytle roztrhají a na stanovištích vládne nepořádek.
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3) UPOZORNĚNÍ: Sezonní svoz komunálního odpadu (duben- říjen) je vstřícnou nabídkou města pro
chataře a chalupáře, jak se legálně zbavit komunálního odpadu. Svoz se provádí kaţdé pondělí ráno
a proto je nutné odpad uloţit na stanoviště v ul. Na Suchých loukách, U Skalky, Náprstkova (Zahrádky), Přehradní (u hráze) a Přehradní (u lesa) nejlépe koncem víkendu. Přesto počínání některých uţivatelů naši KMČ udivuje. Začínají odpad ukládat ihned po odvozu v pondělí, a to zeleň, pytlíky s jídlem (roztahají kočky), nevytříděné plasty, sklo, ale i stavební materiál apod. Nádobu na bioodpad si lze objednat na odboru ŢP magistrátu. Buďte vstřícní a dodrţujte nastavená pravidla pro
třídění komunálního odpadu. Stanoviště na separovaný sběr jsou v Radíkově celkem 4 a proto vás
ţádáme o důsledné třídění komunálního odpadu, jak je v kraji dobrým zvykem.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Hodnocení poslední činnosti Klubu seniorů bude o něco chudší,
protoţe v červenci máme i my dovolenou. Přesto ještě koncem května
byly hezké akce a sice přednáška o Pompejích, která se konala v Městské knihovně Olomouc. Pak následovala taneční veselice v nově rekonstruovaném pavilonu A výstaviště Flora. Prostředí nové, moderní a
hlavně dosti prostorné pro téměř 600 lidí. Sociální odbor MMOl plánuje
další setkání olomouckých seniorů jiţ v září.
Také jsme podpořili koncert pro nevidomé zpěváky, kteří měli vystoupení v kině METROPOL. Zaslouţili si náš potlesk, protoţe zpívali od srdce a moc dobře.
Rádi také dodrţujeme dobrou tradici a to opékání buřtů na zahradě v Samotiškách, na které se vţdy
těšíme, zvláště kdyţ celou akci podpoří hezké počasí.
V měsíci srpnu, a to 6.8. se znovu pustíme do dalších aktivit, tak aby senioři i přes své různé zájmy
byli spokojeni s naší činností. Jaký bude program, se všichni členové Klubu seniorů dozví i ve vývěsce
na místní čekárně MHD. Vedení klubu přeje všem svým členům hezký zbytek léta a těší se na setkání
s vámi.
/fp/

Městská policie je tu pro vás:
Rušení nočního klidu
S přibývajícím letním počasím se na stráţníky MP Olomouc stále častěji obracejí
občané s oznámeními či podněty týkající se rušení nočního klidu.
Přestupku proti veřejnému pořádku dle §47/1b zák. 200/1990 Sb., v platném
znění, se dopustí fyzická osoba, která poruší noční klid. Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec můţe obecně závaznou vyhláškou nebo
rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichţ je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo ţádnou. (viz. §47/1b odst. 3 zák. 200/1990
Sb.)
V případě podezření z protiprávního jednání lze na Městskou policii Olomouc učinit oznámení na tel. č.
585 209 540 v kteroukoliv dobu. V případě, ţe k navození právního stavu dojde pouze na omezenou
dobu a jednání narušující veřejný pořádek se opakuje, je třeba učinit opětovné oznámení a přivolat
stráţníky.
Co se týče řešení stráţníků na místě, jedná se o blokové řízení se všemi jeho náleţitostmi. Pokud není
dostačující domluva, můţe stráţník uloţit blokovou pokutu do výše 1000 Kč. V případě, ţe nedojde
k navození právního stavu, stráţníci celou událost postoupí věcně příslušnému správnímu orgánu. Dle
zákona o obecní policii stráţník osobu podezřelou z přestupkového jednání vyzve k prokázání totoţnosti a sepíše s ní zápis o podání vysvětlení. K celé věci stráţník dále sepíše úřední záznam, který i
s podáním vysvětlení a všemi dostupnými důkazy (např. výpovědi svědků, pořízený videozáznam
apod.)předá jako podezření ze spáchání přestupku věcně příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Při řešení výše uvedeného přestupku se stráţníci opírají o citaci z judikatury:
„Přestupku podle §47/1 b) se dopustí ten, kdo poruší noční klid. Vymezení doby nočního klidu je
provedeno v § 47 odst. 3 a rozumí se jí doba od 22. do 6. hodiny, pokud obec prostřednictvím obecně
závazné vyhlášky nebo rozhodnutím vydaným na jejím základě nestanoví výjimečné případy, zejména
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichţ je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo ţádnou.
O přestupek podle §47/1b se však nebude jednat, pokud zdrojem rušení nočního klidu bude hluk
z veřejné produkce hudby, respektive hluk z veřejné produkce hudby překročí stanovené hygienické
Radíkovský informační zpravodaj 4/2014
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limity. Přestupku dle §29/1o se tak dopustí ten, kdo jako pořadatel veřejné produkce hudby nezajistí, ţe
hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity, nebo poskytne stavbu, jiné zařízení nebo pozemek,
k veřejné produkci hudby, aniţ by zajistil, ţe hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity.
Příslušným správním orgánem k projednání tohoto přestupku je krajská hygienická stanice.
Podle §32 veřejného zdraví hluk z provozoven sluţeb a hluk z veřejné produkce hudby (např. koncert, taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné prostory uvedené v §30 veřejného zdraví. Splnění této povinnosti zajistí provozující sluţbu a jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele zjistit,
pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo pozemek poskytla. Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 32 veřejného zdraví, je orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) oprávněn podle § 92/1 veřejného zdraví uloţit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti, nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000,-Kč. Zákon o ochraně veřejného zdraví a prováděcí
právní předpis se výslovně nevztahuje na hluk z uţívání bytu, hluk a vibrace způsobené prováděním a
nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakoţ i bezpečnostních a vojenských akcí a
akustické výstraţné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského ţivota,
zdraví a majetku.
Přestupkem podle §47/1b tak budou takové projevy fyzických osob v době nočního klidu, které
jsou způsobilé porušit nebo ohrozit občanské souţití a veřejný pořádek. V případě rušení nočního klidu
se měření hluku neprovádí a jeho přiměřenost nebo nepřiměřenost posuzuje správní orgán sám, dle
svého správního uváţení, na základě získaných podkladů (např. na základě svědectví zakročujících
stráţníků, policistů, nebo dalších svědků). Při konstrukci skutkové podstaty správního deliktu spočívajícího v rušení nočního klidu bylo nepochybným cílem zákonodárce umoţnit zmíněné správní uváţení i
z toho důvodu je přesné měření hluku působené zpravidla nadstandardním a nahodilým jednáním fyzické osoby rušící noční klid, je zpravidla objektivně i metodologicky zcela nemoţné.“
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“ (uspořádali jsme jiţ 8. ročník netradiční hasičské soutěţe, vzali si dovolenou a vyrazili s rodinou do blízkého okolí i na
vzdálené destinace, byli jsme na hasičské soutěţi v Bratislavě - Rusovcích,
připravujeme akci Ahoj prázdniny, aktivně se budeme podílet i na slavnostním křtu knihy Dějiny Radíkova …)
Hanácký okrsek se v Rusovcích opět neztratil - soutěž 2014. (
takto zapsal průběh zahraničního výjezdu Čenda Prudký)
Již popáté v pořadí vyjíždí zástupci Hanáckého okrsku za našimi bratry hasiči
na Slovensko do Rusovců, aby podpořili svou účastí jejich krásnou soutěž v požárním sportu
s historickou technikou. Za veliké podpory Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce
mohli vyjet v sobotu 28. června zástupci SDH Olomouc - Droždín a SDH
Olomouc-Radíkov za hranice všedních
dnů a navázat tak na úspěchy z let minulých,…co se mezinárodního umístění
týče.
S heslem „My vám ty medaile přivezeme“, vyjeli v ranních hodinách od
radíkovské Hasičské zbrojnice manželé
Klárka a Laďa Langerovi, Zuzka a Pavel
Snášelovi s řidičem Pavlem Hudcem a
„velitelem vozu“ Čendou Prudkým
vstříc tušeným nevšedním zážitkům.
Vzali jsme na první zahraniční cestu i
Radíkovský informační zpravodaj 4/2014
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slavnostní prapor Sboru dobrovolných
hasičů Olomouc – Radíkov. Po menší
povinné zastávce v Olomouci - Droždíně, kde nám předal velitel Hanáckého
okrsku Petr Spáčil své instrukce, jsme
mohli po nalodění místních bratrů vyjet
k vysněným úspěchům. Řidič Franta
Konečný se starostou Milanem Brablíkem v popředí, vyrazili tak rychle, až to
přísedící ve „dvojce“ Pepu Prášila, Tomáše Tichého a benjamínka Vlastíka
Švece vyděsilo. Během pár okamžiků
jsme touto svižnou jízdou stanuli ve
dveřích břeclavské čerpací stanice, abychom doplnili pohonné hmoty a nasytili prázdné žaludky. Ještě štěstí, že byli mezi námi tací,
kteří se na tuto cestu vybavili pochutinami vlastní výroby a nenechali nic náhodě, protože
ceny zde byly vyšroubovány značně vysoko. Po občerstvení převážně z vlastních zdrojů jsme
usedli do aut a ujížděli k hranicím se Slovenskem. Profrčeli jsme tuto pomyslnou čárou na
mapě, která rozděluje naše státy a zdárně se blížili k Bratislavě.
Něco málo po desáté hodině dopolední vcházíme s ostatními do poloprázdné hasičské
zbrojnice přivítat se s organizátory XXVII. ročníku mezinárodní soutěže s historickou hasičskou
technikou. Kamarádi Viktor a Dušan, velitel a
jeho zástupce místního DHZ nás přivítali s tím,
že máme ještě dost času na aklimatizaci a můžeme se v pohodě uhnízdit v nedaleké zámecké
zahradě. Místo ke krátkodobému pobytu si pamatoval náš zkušený řidič ještě z loňska, takže
času na vypití pár lahvových desítek bylo „habaděj“. Připravili jsme své sportovní náčiní, výčep a
chladící zařízení z přívěsného vozíku, vykutáleli
dvě bečky piva jako pozdrav z Moravy, vycídili
půllitry a čekali na připojení k síti 230-ti voltů.
Místní sestry hasičky, Iveta s Lucií, zatopily v
peci polní kuchyně, takže se brzy začala v prostoru linout vůně domácí kapustnice, ale se slovy
„Hybaj do průvodu,...už je čas!“ nás odehnaly
od kotle. Nasoukali jsme se do vycházkových
stejnokrojů a ujížděli do obce provést potřebné
oficiality s nahlášením do soutěže.
„Pravidla súťaže sú vám jasné, takže móžeme
pristúpiť k rozlosovaniu poradia“
pravil Viktor, který každému účastníkovi porady nalil 50 gramů dobré
domácí pálenice a s jiskrou v oku
dodal „Tak ať sa darí“. Po domluvě
s ostatními veliteli jsme určili pořadí
ke spokojenosti všech zúčastněných.
„Jsme devátí, takže máme
dost času okoukat taktiku ostatních“, houkl Milan do houfu zvědavých spolubojovníků. Ale to už probíhal slavnostní nástup soutěžních
družstev do úhledného trojstupu. Po
předání hlášení se vše dalo do poRadíkovský informační zpravodaj 4/2014
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hybu a celý průvod směřoval obcí za nevšedního zájmu místních obyvatel k zámecké zahradě,
kde mělo proběhnout oficiální zahájení. Při slavnostním nástupu pronesl pár hřejivých slov jak
velitel soutěže Viktor Chalas, tak i místní farář, který zmínil, jak je důležité vychovávat mladé
lidi ke slušnosti a pomoci bližnímu svému a tím vyzdvihl chválihodnou práci místního sboru s
mladými hasiči. Nakonec vysvětil soutěž s přáním všeho dobrého. Hergot to bylo pěkné.
„Musíme naladit formu!“, a s těmi slovy jsme zmizeli do předem připraveného provizorního příbytku. Vše již bylo podle našich představ a na svém místě u výčepu. Naše netrpělivost
se prokládala s nervozitou, stejně jako vychlazená slivovice s teplým pivem s následkem mírného chvění …. Měl již přijít náš čas a vše se potvrdilo hlasem z ampliónu: „Na štart sa pripraví Hanácko“! Před vlastním útokem jsme si ještě nacvičili vítězný pokřik a vyběhli směle na
plac. Při smotávání hadic, protože nářadí si musí každý nachystat podle svých zvyklostí, jsme
doladili pozice, kdo bude v útoku, kdo u mašiny, kdo nasadí koš a kdo podá hlášení. Vše nám
bylo jasné, vítězný pokřik sklidil potlesk a po podání hlášení hlavnímu rozhodčímu jsme stanuli
na startovní čáře.
„Súťažné družstvo, pripravte sa, pozóóór, vpred!“ zněl jasný povel a my vypálili jako jeden
muž. Klárka se Zuzkou vzorně rozvinuly útok za pomoci našeho velitele Milana, my silní zaklekli k mašině a Pepa namontoval koš,...no prostě paráda,...a na první pokus. S výsledným časem
49,12 vteřin jsme se usadili v průběžném pořadí na pěkné páté příčce. V mezinárodním měřítku jsme byli na špici až do příjezdu maďarského týmu z Dunakility, kteří se zdrželi při hašení
požáru a svým kvalitním výkonem nás posunuli o jednu příčku zpět. Nevadí, snad to vyjde
příště!
V konečném pořadí se jako první umístili místní borci z Rusovců, za nimi v těsném závěsu hasiči z Čunova a třetí bratři ze Sence s časy zhruba o 10 vteřin lepší než my, ale sedmá
příčka nám byla odměnou. Sláva vítězům, čest poraženým,....a vo tom to je!
Ve stejném duchu se nesla závěrečná řeč velitele celé soutěže Viktora s přáním šťastného návratu všem přítomným sborům. Ještě před konečnou „bodkou“ za touto krásnou soutěží
jsme předali všem družstvům upomínkové předměty. Olomoucké tvarůžky ve vražedné kombinaci s Litovelským ležákem brali všichni s povděkem. Hlasitým povelem „Pozor,...Rozchod!“ se
vše ukončilo a pak už přišla jenom samá pozitiva. Výborná domácí kapustnica, studené pivo a
parta správných nadšenců, kteří se chtějí pobavit za každou cenu i v těchto provizorních podmínkách.

A jak to bylo dál, než hasiči dojeli domů se podívejte na web místních hasičů….
Soutěž o pohár starostky obce Kobylí - výpravu chystá Michal Titz
Hasiči na raftech – v termínu 6.-10.srpna plánujeme rafty – tentokrát Dunajec a
poznávací výlety po okolí Východních Tater
Mladí hasiči informují …… (Termíny jsou předběžné, mohou se změnit.)
30. 8. Ahoj prázdniny
6. 9. Soutěž Olomoucký drak
11. 10. Soutěž Nové Dvory BZPV
31. 10. Halloweenský lampionový průvod
7. 12. Rozsvícení vánočního stromečku

Informace o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/čp, jk, pb.,km, kl pro web. stránky ,upravil zv/
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Sport
Tým šipkařů –
Stříkačka Radíkov http://www.strikackaradikov.wbs.cz

Ve dnech 14.- 20.6.2014
jsme se zúčastnili Mistrovství Evropy v softových šipkách v chorvatské Poreči. Čekalo
nás nejen spou-sta turnajů, ale také čisté
moře a skvělí a vstřícní lidé. Tento týden byl
přínosem pro všechny, kteří se zúčastnili.
Navázali jsme cenné kontakty s hráči
z jiných zemí, zahráli si s těmi nejlepšími a
zjistili, ţe je stále se co učit. Dostali jsme
spoustu cenných rad a informací, které nám
snad v nadcházející sezoně pomohou. Mezi
největší úspěchy povaţuji 33. místo ze 198
přihlášených mixových dvojic (Eva Sobotková a Jaromír Dostál), dále 5. místo
v Eurocupech v kategorii ţen a 9. místo ze
196 ţen v mistrovské 501 DO. V tak obrovské konkurenci je to veliký úspěch!!!! Příští rok se bude ME opět konat v Poreči, takţe začneme ladit
formu jiţ nyní, ať jsou výsledky konečně na tu vytouţenou „bednu“. 
Ukořistili jsme foto s momentálně nejlepším hráčem ČR Karlem Sedláčkem, laici ho můţou vidět i
na eurosportu 
/es/
Za KMČ gratulujeme k úspěchu !

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Léto je v plném proudu, chaty a
chalupy zabydleli majitelé a nebo
dovolenkáři, běţí i tábory v RS Chata
pod Věţí. Je sezona, kdy mnozí
z nás odpočívají, a k tomu patří neodmyslitelně i dobré jídlo a pití. Pokud něco ke své spokojenosti potřebujete, vyuţijte k nákupu zboţí z naší
prodejny HRUŠKA, jednoho z největších českých řetězců prodejen
tohoto typu. Je opravdu z čeho vybírat. Je na nás všech, jak se
k prodejně zachováme a budeme
vyuţívat jejich sluţeb. Buďme trochu
patrioty a podpořme svými nákupy
existenci této prodejny. Co se týče
sortimentu, mohou nám sousední
městské části jen a jen závidět. Sortiment zboţí nabízí také letáky, které
jsou v prodejně, nebo je dostanete
do svých schránek. Na vaši návštěvu se těší personál prodejny.
/zv/
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Vlevo: Catering na akci je důleţitá a odpovědná sluţba…
Dole: Mladí hasiči fandí svým starším vzorům

Vlevo: Diskuse s náměstkyní primátora Mgr. Machovou

Druţstvo z maďarského Dunakiliti připravuje základnu….

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: Bednář Jan, Zvěřina Jan, Eva Sobotková, Vladislav Langer, 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 13.7.2014 - vychází: 16.7.2014
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